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метоДиЧнІ ПРоБлеми оРГанІзацІї РоБоти У 
навЧальниХ заКлаДаХ

УПРоваДЖення ІнновацІйниХ ПеДаГоГІЧниХ 
теХнолоГІй У РоБотУ ПолтавсьКоГо 

оБласноГо центРУ тУРизмУ І КРаЄзнавства 
УЧнІвсьКої молоДІ

Г.В. Марюхно, заступник директора 
Полтавського обласного центру ту-
ризму і краєзнавства учнівської молоді

реформування позашкільної освіти вимагає відповідних 
змін у змісті, формах роботи позашкільних закладів. це перед-
бачає в першу чергу вдосконалення методики навчання і ви-
ховання, а також пошук нових технологій, пов’язаних з ефек-
тивним їх застосуванням на практиці.

у своїй практиці педагогами нашого закладу застосову-
ється технологія колективного творчого виховання, яка є бага-
тофункціональною, багатоплановою, всеохоплюючою.

виховання людяності в кожній дитині за допомогою цієї 
методики – це перший крок у вихованні громадянськості осо-
бистості, здатної до критично-творчого мислення. ця техноло-
гія надає нашим вихованцям можливість крокувати шляхами 
творчості, пізнавати себе й всесвіт, вірити у свою неповтор-
ність і необхідність, творити добро, пробуджувати кращі по-
чуття в собі та в людях, стверджувати власну гуманістичну 
позицію. 

поруч із технологією колективного творчого вихован-
ня йде технологія створення ситуації успіху, яка націлена на 
те, як викликати в учнів почуття радощів, забезпечити успіх. 
низка різноманітних заходів дозволяють вихованцям гуртків 
спробувати себе в тій чи іншій справі і отримати задоволення 
від перемоги над собою. вихованці, які вже добились успіху, 
легко беруться за виконання іншої, більш складної справи та 
добре її виконують. 

постійна присутність у нашій роботі ситуації успіху акти-
візує вихованців до роботи за власною ініціативою. 

© Марюхно Г.В., 2012
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основними заходами цих технологій є колективні творчі 
справи, ігри, змагання, творчі свята: пізнавальні, спортивні, 
оздоровчі тощо. 

в арсеналі закладу великий досвід проведення пізнаваль-
них або інтелектуальних; творчих або рольових; рухливих або 
спортивних ігор.

ігри сприяють формуванню навичок пізнавальної актив-
ності, розширенню та поглибленню знань учнів, допомага-
ють прищеплювати любов до пошуку нових знань, тренують 
сприйняття, пам’ять, уяву, увагу, вміння логічно мислити, роз-
вивають певні фізичні якості.

традиційними стали в закладі проведення змагань серед 
вихованців гуртків змагань, які займають чинне місце в техно-
логіях колективного творчого виховання та створення ситуації 
успіху. 

прикладом цього можуть бути змагання зі спортивного 
орієнтування та спортивного туризму. 

поряд з проведенням традиційних змагань серед вихован-
ців гуртків нами започатковано змагання за новими техноло-
гіями. серед них змагання «екстрім-марафон». у змаганнях 
беруть участь вихованці гуртків закладу різних профілів та 
різних років навчання.

вони проводяться на двох дистанціях: дистанція а – для 
початківців по двох вікових групах та дистанція в – для вихо-
ваців, які займаються у гуртках другий чи третій рік по трьох 
вікових групах. на кожній дистанції крім особистих змагань 
та змагань зв’язок, введені бонусні етапи: «влучний постріл» 
«відгадай загадку», «угадай вузол» тощо.

цікаві завдання, які пропонуються на дистанціях «втеча 
з полону», «мишоловка», «долаємо болото», «павутиння», 
«стрибнути у вікно», роблять туристські змагання досить за-
хоплюючими і дозволяють керівникам гуртків побачити рівень 
підготовки кожного вихованця.

важливу роль у впровадженні технологій колективна твор-
ча справа, створення ситуації успіху, належить спортивним по-
ходам, експедиціям, які проводяться у нашому закладі з метою 
пізнання рідного краю, фізичного загартування та духовного 
збагачення вихованців.

маємо непоганий досвід інноваційної діяльності у робо-
ті гуртків географічного краєзнавства. у закладі впроваджено 
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укладену є. в. копильцем програму гуртка географічного кра-
єзнавства, розраховану на вихованців, які навчаються в 6 класі. 
програму рекомендовано до друку вченою радою полтавсько-
го обласного інституту післядипломної педагогічної освіти 
імені м. в. остроградського (протокол № 1 від 27.02.2007 р.) та 
опубліковано у науково-методичному журналі (Копилець Є. В. 
Програма гуртка географічного краєзнавства. 6 клас (216 
год) // Географія. – 2007. – № 17. – С. 31–38).

зміст і логіка побудови програми максимально співвід-
несені зі змістом та логікою шкільної програми з загальної 
географії, у ряді позицій наповнення програми гуртка також 
синхронно корелює із змістом шкільної програми з природо-
знавства для 6 класу. завдяки цьому суттєво зростає цілісність 
педагогічного процесу урочної та гурткової роботи.

оскільки дослідження динаміки розвитку суб’єктивного 
ставлення до природи в онтогенезі засвідчили, що молодший та 
середній підлітковий вік є найсприятливішим для екологізації 
свідомості, особливу увагу в програмі приділено екологічному 
вихованню гуртківців. методологічною основою екологізації 
географічного краєзнавства обрано положення екологічної 
психопедагогіки, чим забезпечується відповідність принципів, 
методів, форм навчально-виховного процесу закономірностям 
та механізмам розвитку екологічної свідомості особистості.

принципи комплексності стимульного впливу та гетеро-
генної екологічної діяльності передбачають використання у 
ході гурткової роботи трьох взаємопов’язаних шляхів форму-
вання суб’єктивного ставлення до природи: перцептивного, 
коли основою формування ставлення служить чуттєве сприй-
мання об’єкта, когнітивного, коли воно складається на осно-
ві переробки словесної інформації, і практичного, при вико-
ристанні якого головну роль відіграє безпосередня взаємодія 
з об’єктом. це досягається використанням особливих форм, 
методів, технологій.

До технологій, які використовуються для екологічного ви-
ховання підлітків у роботі гуртків географічного краєзнавства, 
зокрема, належать екологічні завдання, дискусія, імітаційні 
(рольові) ігри, діалогічний ціннісний цикл, технологія проек-
тної діяльності.

екологічні завдання набувають рис автономної техноло-
гічності за умови застосування форми, що задає алгоритм ді-
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яльності вихованців. До таких завдань належать, наприклад, 
поширені у мережі інтернет методики оцінки власного спо-
живчого навантаження на землю – «екологічного відбитка». 
інший шлях технологізації екологічних завдань – їх викорис-
тання системними блоками, які послідовно охоплюють різні 
аспекти екологічної проблеми. завдання пізнавального харак-
теру в таких блоках поєднуються з завданнями мотиваційно-
ціннісного та поведінково-діяльнісного спрямування.

класичним втіленням діалогу в навчально-виховному 
процесі є дискусія. вона дає змогу поєднати обговорення ви-
хованцями реальної проблемної ситуації, щодо якої існують 
альтернативні точки зору, і осмислення моральних ціннісних 
дилем.

імітаційна (рольова) гра теж спроможна виступати само-
стійною технологією екологічного виховання. Формування 
ціннісної сфери особистості в імітаційній грі відбувається вна-
слідок емпатії та рефлексії, викликаних програванням позиції 
носія певної соціальної ролі чи ототожненням себе з представ-
ником природного середовища. 

Діалогічний ціннісний цикл охоплює тему, що складаєть-
ся з кількох занять. на його першому етапі відбуваються нако-
пичення матеріалу для діалогу, розвиток інтересу до проблеми 
і формування відповідної мотивації, подолання психологічних 
бар’єрів та оволодіння умінням вести діалог. Другий етап ха-
рактеризується інтенсивною взаємодією гуртківців у ході се-
мінарів, рольових ігор, дискусій, тощо. у процесі діалогічного 
спілкування між собою, з керівником гуртка підлітки осмис-
люють окреслену проблему і пропонують шляхи її вирішення. 
на заключному, рефлексивному етапі ціннісні орієнтації ви-
хованців виявляються у різноманітних творчих і практичних 
роботах.

проектна діяльність може охоплювати як одне заняття, так 
і тривалий відтинок навчального року. у розгорнутому вигляді 
це найскладніша з характеризованих технологій. включаючи у 
себе проблемні завдання, різні види діалогічної взаємодії, імі-
таційну гру, рефлексію, робота над проектом має низку ознак, 
які відрізняють її від вихідних елементів. Дидактичною одини-
цею проектної діяльності є реальна проблема, яка особистіс-
но значуща для гуртківців. відповідно, логіка дослідницької 
діяльності виступає визначальною для конструювання педа-
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гогічного процесу. технологія проектної діяльності викорис-
товується під час роботи гуртківців у рамках всеукраїнських, 
регіональних туристсько-краєзнавчих експедицій учнівської 
молоді.

апробацію теоретичних положень, покладених в основу 
програми гуртка географічного краєзнавства, здійснено на XV 
міжнародному науково-методичному семінарі «наукові осно-
ви організації і проведення пошуково-творчої роботи студентів 
та учнів у системі безперервної географічної і картографічної 
освіти» (м. харків, 11–15 вересня 2006 р.) та всеукраїнській 
науково-практичній конференції «підвищення педагогічної 
майстерності – головна ціль післядипломної освіти вчителя» 
(м. полтава, 4–5 жовтня 2006 р.). їх опубліковано у фахових 
виданнях з географічних (Копилець Є. В. Вимоги до програм 
з географічного краєзнавства у контексті організації еколо-
гічно орієнтованої діяльності учнів // Проблеми безперервної 
географічної освіти і картографії: Зб. наук. праць. – К.: Ін-
ститут передових технологій, 2006. – Вип. 6. – С. 111–114) та 
педагогічних наук (Копилець Є. В. Шкільна географія, еколо-
гічне виховання, туризм: у пошуках оптимального поєднання 
// Імідж сучасного педагога. – 2006. – № 9–10. – С. 114–117; 
Копилець Є. В. Екологічне виховання у роботі учнівських 
туристсько-краєзнавчих об’єднань географічного спрямуван-
ня // Географія та основи економіки в школі. – 2007. – № 7. 
– С. 32–35). 

програма використовувалася як основа ведення позауроч-
ної роботи з географії у ході експериментальної діяльності 
регіонального рівня «виховання екологічних ціннісних орієн-
тацій підлітків у процесі вивчення загальної географії» (науко-
вий керівник є. в. копилець), що здійснювалася відповідно 
до наказу управління освіти і науки полтавської облдержад-
міністрації № 244 від 05.04.2007 р. регіональний педагогічний 
експеримент засвідчив результативність пропонованого під-
ходу до організації роботи гуртка географічного краєзнавства 
(рішення до протоколу засідання вченої ради полтавського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти імені 
м. в. остроградського № 6 від 23.12.2008 р.).
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ІстоРІя та невмиРУщІсть
 «ПолтавсьКоГо ФеноменУ»

Л.Л. Халецька, методист ПОІППО
ім. М.В. Остроградського

при обговоренні проблеми розвитку полтавського ембріо-
ну ноосфери не можна обійти так званий «полтавський фено-
мен». полтавщина надзвичайно багата на історичні, літератур-
ні, мистецькі традиції. мабуть жоден регіон україни не може 
похвалитися такою кількістю та якістю (якщо мати на увазі 
значимість та визнаність персоналій) видатних особистостей.

значний внесок у розвиток вітчизняної науки і культури 
внесли уродженці полтавщини: український філософ і поет 
Г. с. сковорода; публіцист, історик, літературознавець, і гро-
мадський діяч м. п. Драгоманов; математики м. в. остро-
градський, м. а. Дяченко та а. а. Дяченко; вчений у галузі 
ракетної справи, генерал-лейтенант о. Д. засядько; військо-
вий діяч, генерал-майор артилерії о. Г. пащенко; український 
вчений-винахідник, один з піонерів ракетної техніки й теорії 
космічних польотів Ю. в. кондратюк (о. Г. Шаргей), космо-
навт, двічі Герой радянського союзу Г. т. береговий; учений у 
галузі механіки, конструктор важких танків, тричі Герой соці-
алістичної праці м. л. Духов; фізик-теоретик Д. Д. іваненко; 
український орнітолог м. о. зарудний; агроном а. є. зайке-
вич; письменники: Я. п. козельський, л. і. боровиковський, 
в. в. капніст, і. п. котляревський, м. в. Гоголь, м. л. Гнєдич, 
п. є. Гребінка, л. і. Глібов, панас мирний, м. п. старицький, 
олена пчілка, а. Ю. тесленко, а. в. Головко, о. т. Гончар, 
Ю. п. Дольд-михайлик, п. а. загребельний, о. Д. іваненко, 
о. і. ковінька, Григорій та Григір тютюнники й ін.; художни-
ки: в. л. боровиковський, Г. Д. левицький. а. м. мокрицький, 
м. о. Ярошенко, і. в. зарицький, в. Г. литвиненко; скульптор 
і художник л. в. позен; архітектор Д. м. Дяченко; український 
філолог п. Г. житецький; академіки ан срср б. Д. Греков і 
в. і. пічета; академік ан урср о. і. левицький; археолог і 
нумізмат і. а. зарецький.

з полтавщиною пов'язані різні періоди життя і творчості 
т. Г. Шевченка та багатьох митців – композиторів, музикознав-
ців, етнографів, кобзарів, лірників, музик, співаків і виконавців 

© Халецька Л.Л., 2012
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(м. Фісун називає понад 400 імен). так вона є батьківщиною 
м. лисенка та Г. Гладкого, о. білаша, в. верменича, і. Дунаєв-
ського, братів майбородів. тут народжувалась і набирала сили 
творчість організаторів і керівників зразкової капели банду-
ристів україни в. кабачка та Д. піки.

з полтави бере початок музична діяльність відомих ди-
ригентів Д. ахшарумова, в. небольсіна, о. єрофеєва, в. Гур-
фінкеля, в. іконника. полтавщина дала світу талановитих 
майстрів оперної сцени м. микишу, м. середу, м. кондра-
тюка, а. кикотя, Д. петриненко, є. кібкала, л. божко. сюди 
з авторськими концертами приїздили м. мусоргський, а. ру-
бінштейн, Ф. ліст, к. стеценко. тут лунали неповторні голоси 
Ф. Шаляпіна, л. собінова, м. Гришка, Г. пирогова. пісенним 
краєм, криницею народної творчості величали полтавщину 
відомі фольклористи в. верховинець, Ф. колесса, є. линьова, 
Я. степовий та інші.

неоціненним матеріалом із ранньої історії українського ко-
зацтва, визвольної війни під проводом богдана хмельницького 
є літописи с. величка та Г. Грабянки. вони – джерела багатьох 
історичних та художніх праць – типовий приклад творчої дум-
ки представників козацької доби. в них уперше розкривається 
поняття «народ» та визначені кордони території україни, істо-
рія розглядається у взаємозв`язку з іншими державами.

завершальний етап культурного формування нашого ре-
гіону припадає на кінець хіх – початок хх століття (період 
українського національного відродження). найголовніші події 
регіону, які на той час мали загальнонаціональний резонанс, 
це організація конкурсу на «проект народної школи в україн-
ському стилі»; відкриття пам’ятника і. котляревському (1903), 
відкриття першої в україні україномовної школи ім. і. п. кот-
ляревського (1903-1905); заснування перших у лівобережній 
україні україномовних друкованих видань – «хлібороб» (луб-
ни, 1905), «рідний край» (полтава, 1906). Щодо мистецько-
го життя, то в цей час на полтавщині почали діяти музично-
хорове товариство «боян», прилуцьке вокально-музичне то-
вариство і драматичний гурток, Гадяцьке музично-драматичне 
товариство, смілянський російсько-український вокально-
музично-драматичний гурток. 

значна частка місцевих періодичних видань була втрачена 
під час великої вітчизняної війни, проте певні масиви регіональ-
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ної і центральної преси, а також інших джерел, збереглися, і най-
більші з них зосереджені у фондах: центральної національної 
бібліотеки україни імені в. вернадського, полтавському облас-
ному архіві; полтавському обласному краєзнавчому музеї, пол-
тавській обласній бібліотеці імені в. Г. короленка, полтавському 
національному педагогічному університеті імені в. Г. королен-
ка, музеї «музична полтавщина», заснованому михайлом Фісу-
ном при полтавському музичному училищі імені м. лисенка та 
деяких інших культурно-мистецьких закладах.

серед сучасних авторів-краєзнавців слід згадати автора 
підручника «історія полтавщини» о. а. білоруська, який до-
слідив питання становлення освіти краю у V-хVі ст., її розви-
ток у козацьку добу та в умовах колоніального статусу укра-
їнських земель кінця хVііі – початку хх століття, здобутки 
і втрати освіти і науки полтавщини та розвиток наукових до-
сліджень у хх столітті.

вперше у 2005 році побачив світ (а потім декілька разів 
передруковувався) науково-методичний посібник «антологія 
краєзнавства полтавщини» за редакцією п. і. матвієнка. се-
ред інших цікавих розділів збірки для школярів цікавими бу-
дуть:

літературне краєзнавство. в цьому розділі, крім пере-• 
лічених вище видатних письменників та поетів, автор згадує 
оспіваних олександром пушкіним й чарівних полтавок: на-
талію та мотрю кочубей і анну керн. не забуваємо, що хви-
люючий слід у житті та творчості тараса Шевченка залишили 
Ганна закревська, варвара рєпніна та марія максимович.

історичне краєзнавство• 
краєзнавство природничо-математичних дисциплін• 

найбільшим розділом збірки є «мистецьке краєзнавство». 
павло іванович не міг обійти в своєму екскурсі перлину ко-
зельщини – ікону козельщанської божої матері. 23 квітня 1882 
року ікона козельщинської божої матері була встановлена у 
невеличкій каплиці, яку збудував граф капніст (після одужен-
ня доньки марії – чуда зцілення від молитви перед іконою). 
1906 року закінчено будівництво козельщинського різдвяно-
богородицького храму, що був визнаний одним із найкращих в 
україні та й всій російській імперії. Гордість й окраса собору 
– іконостас, у лівій частині якого знаходилася ікона козель-
щинської богоматері. тільки з 1881-1888 рр. описано майже 50 
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зцілень біля неї. образ козельщинського собору використаний 
в романах о. Гончара «собор» та «твоя зоря».

Фундаментальним є дослідження п. і. матвієнка щодо 
архітектурних споруд полтавщини, які представляють всі на-
прями і стилі. 

одна з цікавих робіт краєзнавчої тематики – збірка «ко-
зацькі традиції полтавщини: імена – пам`ятники – події – ле-
генди», яка містить, зокрема: історичний екскурс «про що 
говорять козацькі пам`ятки полтавщини», панораму зразків 
методичних матеріалів учителів полтавського регіону, науко-
ві, творчі роботи учнів та вчителів, перелік актуальної краєз-
навчої літератури.

нині вже не окремі ентузіасти, а всі шкільні колективи про-
йнялися народознавчою роботою, відродженням давніх звича-
їв, обрядів, ремесел і пісень своїх дідів і прадідів. найважли-
вішими осередками національного та духовного відродження, 
вивчення історії і сьогодення рідного міста стали створені в 
багатьох навчальних закладах українські, Шевченківські, кот-
ляревські світлиці, кімнати етнографії, шкільні музеї. 

на допомогу учням та вчителям, яких цікавить музичне 
краєзнавство, доцентом кафедри музики полтавського наці-
онального педагогічного університету імені в. Г. короленка, 
кандидатом педагогічних наук оленою лобач та методистом 
полтавського обласного інституту післядипломної педагогіч-
ної освіти імені м. в.  остроградського лілією халецькою 
було розроблено програму факультативного курсу «музичне 
краєзнавство» та видана хрестоматія до неї «музичне краєз-
навство полтавщини: від витоків до сьогодення». Як бачимо 
х назви, у збірці прослідковується розвиток музичного життя 
полтавщини з давніх давен. останній розділ збірки передба-
чає вивчення музичного сьогодення краю, зокрема, знайом-
ство учнів з медіа-культурою, молодіжними субкультурами 
(міжнародний фестиваль «Mazepa-fest»); регіональними фес-
тивалями та конкурсами; закладами культури полтавщини.

полтавці впевнені, що наш край буде народжувати таланти 
завжди. ніколи не згасне життєстворююче мистецьке полум`я 
марусі чурай, відроджене раїсою кириченко і підхоплене на-
талією Шинкаренко. адже сьогодні серед новонароджених 
«зірок» ми постійно знаходимо слід щедрої, «найукраїнішої» 
полтавської землі.
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ПРоГРама ГУРтКа “мІсьКІ ПРиРоДознавцІ” – 
сПРоБа оПтимІзУвати еКолоГІЧне 

виХовання мІсьКиХ ПІДлІтКІв засоБами 
ГеоГРаФІЧноГо КРаЄзнавства

Є.В. Копилець, керівник гуртків Пол-
тавського обласного центру туриз-
му і краєзнавства учнівської молоді, 
науковий кореспондент лабораторії 
екологічного виховання Інституту 
проблем виховання НАПН України

Географію називають єдиною наукою, яка покликана ви-
вчати реальний населений простір. але ж дві третини насе-
лення україни проживає у містах, де зазвичай контакти з не-
трансформованими природними об’єктами ускладнені, а стан 
навколишнього середовища погіршений. з огляду на те, що 
навчальна програма з географії не відображає відповідної спе-
цифіки безпосереднього довкілля дітей, актуальною є пробле-
ма організації систематичної роботи з географічного краєзнав-
ства, спрямованої на екологічне виховання міських школярів. 

в останні десятиріччя інтерес науковців до екологізації 
географічного вивчення міст помітно пожвавився і в україні, 
і на суміжному науково-освітньому просторі. про це свідчать 
праці праці як фахівців у царині власне географії – є. колбов-
ського, Г. лаппо, м. родзевича, п. Шищенка та о. Дмитру-
ка, так і географів-методистів – н. винокурової, в. ніколіної, 
о. плахотнік, і. Шевченко. 

в контексті означеної проблеми безперечно цікавими є й 
роботи урбоекологів (в. кучерявий, Ф. стольберг). не лишили-
ся осторонь і фахівці у царині екологічниих освіти та вихован-
ня: н. левчук, о. пруцаковою, н. пустовіт розроблено програ-
ми низки курсів із вивчення екології міста. існують також про-
грами додаткової освіти “місто, в якому я живу”, “екологічні 
проблеми міста” тощо, укладені педагогами-практиками.

проте аналіз методичної літератури засвідчує, що вітчиз-
няним навчальним закладам наразі бракує навчальних програм 
та посібників, які б належним чином реалізували потенціал 
географічного краєзнавства стосовно виховання екологічних 
ціннісних орієнтацій підлітків у процесі вивчення міського 
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навколишнього середовища. наявні програми більшою мірою 
мають екологічну, а не власне географічну специфіку. До того 
ж, довкілля розглядається винятково антропоцентрично – як 
середовище існування людини, а спроможність антропоцен-
тризму служити основою екологічного світогляду нині під-
дано серйозному сумніву. вивчення географії на уроках та 
факультативних чи гурткових заняттях слабко узгоджене і не 
являє собою цілісного педагогічного процесу. більшість про-
грам розрахована на старших підлітків та юнацтво, тоді як 
психолого-педагогічними дослідженнями доведено, що сензи-
тивним до екологічного виховання є вік 10–13 років.

нами обґрунтовано низку вимог до програм учнівських 
туристсько-краєзнавчих об’єднань географічного спрямуван-
ня, виконання яких сприяє вихованню екологічних ціннісних 
орієнтацій підлітків. ми запропонували обрати методоло-
гічною основою екологізації географічного краєзнавства по-
ложення екологічної психопедагогіки, спрямувати діяльність 
об’єднання на присвоєння широкого кола цінностей природи 
(насамперед, нематеріальних). на цих засадах була створена 
орієнтовна програма гуртка географічного краєзнавства для 
підлітків, зміст і логіку якої співвіднесено зі змістом та логікою 
шкільної програми з загальної географії [5]; узявши її за осно-
ву, у ході співпраці з гімназією № 6 полтавської міської ради 
ми розробили специфічну програму гуртка географічного кра-
єзнавства “міські природознавці” (216 год, 6 год на тиждень).

конструювання програми, яка б забезпечувала екологічне 
виховання засобами географічного пізнання урбанізованого 
довкілля, виявилося непростим завданням. антропоцентрич-
ність тлумачення охорони природи в сучасній географії не 
дала змоги беззастережно спертися на методологію конструк-
тивної географії чи геоекології. скажімо, геоекологічний під-
хід у більшості випадків зводиться до констатування антропо-
генних трансформацій (передусім негативних) окремих ком-
понентів геосистем і оцінки впливу цих перетворень на якість 
середовища життя людини. при цьому об’єкти навколишньої 
природи не суб’єктифікуються підлітками, не опановується їх 
самоцінність, формується прагматичне ставлення до природи. 

Для організації вивчення рослинності й тваринного сві-
ту міст ми вважаємо за доцільне скористатися дослідженнями 
в царині екології міста (урбоекології). у працях урбоекологів 
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наявна й характеристика міста як екосистеми. проте трива-
ла історія не надто успішного узгодження понять екосистеми 
і геосистеми спонукає обережно ставитися до вибору поняття, 
базового для гуртка географічного краєзнавства. адже геогра-
фи використовують термін “екосистема” стосовно міста лише 
тоді, коли мова йде про проблеми життєзабезпечення людини 
або її відносини з навколишнім середовищем. мусимо визнати 
справедливість висловленого екологами зауваження стосовно 
“подвійних стандартів” географів, які відкидають біоцентризм 
при вивченні природного ландшафту / екосистеми, але водночас 
розглядають людину як біотичного господаря антропогенного 
ландшафту. варто також мати на увазі, що трактування міста як 
екосистеми часом наштовхується на протидію біоекологів. вра-
ховуючи вищезазаначене, ми назвали відповідну тему програми 
“біосфера у місті. місто як геосистема”, хоча у ній передбачене 
ознайомлення і з характеристикою екосистеми міста.

кореляція програми гуртка із програмою з загальної гео-
графії забезпечує єдність урочної й позаурочної роботи з пред-
мета, але також спричиняє певні труднощі. відповідно до 
шкільної програми, після літосфери вивчається атмосфера, а 
потім гідросфера, хоча за значущістю чинників розміщення 
поселення після рельєфу варто було б вивчати водні об’єкти.

попри це, програма в цілому досить послідовно озна-
йомлює підлітків із специфікою урбанізованого довкілля у за-
гальній логіці вивчення географії. так, тема “історія освоєння 
території міста й околиць” органічно поєднує історичний, гео-
графічний, картографічний, топонімічний матеріал, дає змо-
гу ознайомитися зі специфікою природокористування у різні 
історичні часи, показати зв’язок населення міста та сільської 
округи з природними умовами й ресурсами місцевості, акцен-
тувати увагу на інтенсифікації змін навколишнього середови-
ща у хіх – 1 пол. хх ст.

у темі “літосфера та її антропогенні трансформації” (при-
нагідно зауважимо, що пропоновані назви тем, як і загалом 
понятійне наповнення програм, уживана в них термінологія, 
покликані служити стислими змістовими орієнтирами для ке-
рівників гуртків і не розраховані на механічне перенесення до 
занять; їхня адаптація для дитячого сприйняття – окрема мето-
дична проблема, яка ще належним чином не розв’язана), окрім 
ознайомлення із геологічним минулим та геологічною будо-
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вою краю, гуртківці дізнаються про використання місцевих та 
привізних мінералів і гірських порід для будівництва, веден-
ня господарства, про проблему антропогенної дестабілізації 
геологічного середовища. вивчення рельєфу супроводжується 
характеристикою його впливу на планування і зонування міста 
у ретроспективі, ознайомленням із антропогенними змінами 
рельєфу у процесі розвитку поселення. 

матеріал теми “атмосфера і місто” розкриває залежність 
господарських занять і побуту місцевого населення від кліма-
тичних умов, вплив погоди і клімату на його духовне життя, 
характеризує особливості міського мікроклімату, інформує 
про кімнатні рослини та домашніх тварин – “живих бароме-
трів”, рослини – індикатори забруднення повітря, вплив кім-
натних рослин на повітря у помешканні, роль антропогенного 
чинника у глобальних змінах клімату із широким залученням 
місцевого матеріалу.

у темі “об’єкти гідросфери у місті” вивчаються головні 
ріки місцевості, значення річок для розміщення і розвитку по-
селення, господарське використання місцевих водойм у ретро-
спективі, міські водопостачання і каналізація. місто характе-
ризується як водозбірний басейн, а водні потоки – як “зодчі ре-
льєфу”. розглядаючи чинники негативного впливу на водойми 
у межах міста, підлітки аналізують власне водоспоживання та 
обговорюють шляхи його оптимізації.

у темі “біосфера у місті. місто як геосистема” перед-
бачається вивчення типових рослинних угруповань та видів 
рослин, чинників їхнього поширення, змін рослинності краю 
у часі за рахунок господарської діяльності та інтенсивно-
го розповсюдження інтродукованих та адвентивних рослин. 
актуалізуючи потужний ековиховний потенціал формуван-
ня суб’єктного ставлення до об’єктів живої природи, підліт-
ки знайомляться з найстарішими деревами міста. вивчаючи 
тваринний світ краю, гуртківці приділяють особливу увагу 
тваринам-синантропам; автомобільні дороги розглядаються 
як основний чинник дроблення ареалів їхнього проживання. 
ековиховна складова змісту освіти реалізується і за рахунок 
екологічних ігор та класичних вправ екотренінгу. 

Ґрунт у місті розглядається як “пам’ять ландшафту” та 
“культурний шар”; такий підхід адекватніше відображає реа-
лії, аніж класичне докучаєвське формулювання “ґрунт – дзер-
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кало навколишніх умов”. прикладом специфічної міської гео-
системи, з якою вихованці гуртка ознайомлюються у польових 
умовах, служить міський парк.

продовжити взаємодію з представниками міської флори 
і фауни можливо за рахунок використання біоіндикаційних 
методик екологічного моніторингу під час вивчення теми 
“населення міста. екологічні проблеми міста”. значущими 
для екологічних освіти і виховання у цій темі є також аналіз 
гуртківцями структури та обсягу сімейних побутових відходів 
і обговорення шляхів їхньої оптимізації, тематичні заняття і 
заходи зі збереження навколишнього середовища, приурочені 
до Дня землі, маршу парків, Дня довкілля, випуск фотогазет 
за результатами природоохоронної роботи гуртка.

завершується гуртковий навчальний рік експедицією з 
вивчення природи міських околиць або ж виконанням та пре-
зентацією підсумкових проектів із вивчення природи у місті. 
підготувати юних краєзнавців до польових досліджень на око-
лицях, сформувати у них відповідні уміння екологічно доціль-
ного природокористування в рекреаційній приміській зоні, за-
безпечити безпеку їхньої житєдіяльності допоможе доповнення 
власне краєзнавчих тем програми темами з загальної фізичної 
підготовки, базової підготовки з пішохідного туризму, гігієни 
туриста та долікарської медичної допомоги. відзначимо, що 
таке доповнення передбачене і програмами гуртків краєзнавчо-
го профілю, підготовленими українським державним центром 
туризму і краєзнавства учнівської молоді у 1996 та 2012 рр. 

про програму схвально відгукнулися рецензенти: кандидат 
географічних наук, доцент кафедри фізичної географії та кар-
тографії харківського національного університету ім. в.н. ка-
разіна а. байназаров та кандидат геолого-мінералогічних наук, 
доцент, завідувач кафедри біології людини і тварин полтав-
ського національного університету ім. в.Г. короленка в. зака-
люжний. теоретичні положення, покладені в основу програ-
ми “міські природознавці”, були презентовані на VII міжна-
родній науково-практичній конференції “проблеми розвитку 
спортивно-оздоровчого туризму і краєзнавства в закладах 
освіти” (м. переяслав-хмельницький, 2009 р.) [6]. програму 
затверджено методичною радою полтавського обласного цен-
тру туризму і краєзнавства учнівської молоді та заступником 
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начальника Головного управління освіти і науки полтавської 
облдержадміністрації.

упродовж 2008–2009 навчального року програма була 
успішно апробована у полтавському обласному центрі туризму 
і краєзнавства учнівської молоді. результати апробації засвід-
чили, що у вихованців активізувався процес суб’єктифікації 
природних об’єктів, вони краще опанували низку нематері-
альних цінностей природи, зокрема, її моральну цінність та 
самоцінність. у підлітків зросла потреба у непрагматичній 
взаємодії з об’єктами природи, вони оволоділи окремими при-
йомами та технологіями як географічного та екологічного ви-
вчення природних, природно-антропогенних об’єктів, так і 
екологічно доцільного індивідуального природокористування 
та природоохоронної діяльності.

навчальна програма гуртка “міські природознавці” 
була представлена на всеукраїнському конкурсі науково-
методичних розробок з еколого-натуралістичного напряму по-
зашкільної освіти, який відбувся у 2011–2012 рр. за його під-
сумками автора нагороджено грамотою міністерства освіти і 
науки, молоді та спорту україни. 

вищезазначене дає підстави пропонувати навчальну про-
граму “міські природознавці” як орієнтовну для організації 
роботи гуртків, сформованих із вихованців молодшого та се-
реднього підліткового віку, оптимально – із шестикласників 
міських шкіл. вона була опублікована у загальноукраїнському 
та регіональному виданнях [2; 4]. Детальніше обґрунтування 
змісту програми та окремі методичні рекомендації містяться в 
інших публікаціях автора, присвячених проблемі екологічного 
виховання засобами туристсько-краєзнавчої діяльності.

Додамо, що для загальноосвітніх навчальних закладів, 
які не в змозі забезпечити діяльність гуртка в обсязі 6 годин 
на тиждень, ми створили розраховану на учнів 6 класу орієн-
товну програму “міські природознавці” на 35 річних годин (1 
год на тиждень). за розробку її методичних засад [1] автора 
відзначено дипломом усеросійського фестивалю педагогічних 
ідей “відкритий урок” 2007 – 2008 навчального року. цю про-
граму також рецензували фахівці, її затверджено методичною 
радою полтавського обласного центру туризму і краєзнавства 
учнівської молоді, заступником начальника Головного управ-
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ління освіти і науки полтавської облдержадміністрації та опу-
бліковано [3].
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РеалІзацІя ПРинциПІв мУзейної ПеДаГоГІКи 
У мУзеяХ ПРи навЧальниХ заКлаДаХ 

Полтавщини

Ю.О. Ярошенко, методист Пол-
тавського обласного центру туриз-
му і краєзнавства учнівської молоді

музей і навчальний заклад у меті своєї діяльності тради-
ційно мають багато спільного: вони прагнуть виховувати по-
чуття патріотизму, свідоме ставлення до надбань світової та 
вітчизняної науки і культури; розвивати мислення, творчі зді-
бності та певні практичні навички, стимулювати творчу актив-
ність особистості тощо.

музей – один із найбільш фундаментальних інститутів су-
часного суспільства. він інтегрує у собі науково-дослідницькі, 
художньо-експозиційні, культурно-просвітницькі, соціально-
освітні функції. можна стверджувати, що сучасний музей – це 
своєрідний центр духовної культури майбутнього. таке розу-
міння ролі імісця в останній час зробило актуальним сприй-
няття музею як цілісного соціального інституту з його багато 
чисельними функціями, напрямками, формами в їх органічній 
взаємодії [1]. 

показником активної інтеграції музею в соціальний про-
стір є інтенсивний розвиток музейної педагогіки як сфери 
науки, яка вивчає історію, особливості культурно-освітньої ді-
яльності музеїв, методи впливу музеїв на різні категорії відвід-
увачів, взаємодію музеїв з освітніми та іншими установами. 

уперше в науковий обіг цей термін увів в 1934 році німець-
кий учений к.Фризен. концепцію музейної педагогіки обґрун-
товано німецькими музеєзнавцями й.аве та к.Шрайнером у 
60-ті рр. хх століття. тож, загально визнане значення цього 
терміну таке: «музейна педагогіка - галузь діяльності, що за-
безпечує передавання культурного досвіду на основі міждис-
циплінарного й поліхудожнього підходу через педагогічний 
процес в умовах музейного середовища» [4].

можемо стверджувати, що ця сфера педагогічної науки – 
порівняно новий напрям у музеєзнавстві україни, який розви-
вається і набуває на даному етапі більш ширшого змісту саме 
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через реалізацію його основних завдань у діяльності музеїв 
при навчальних закладах [5]. 

насамперед, музейна педагогічна система передбачає таку 
організацію навчально-виховного процесу, за якої учень (сту-
дент, вихованець гуртка) є одним із головних суб’єктів творчої 
діяльності. 

музейна педагогіка як інноваційна педагогічна техноло-
гія, що реалізується у музеях закладів освіти області, об’єднує 
в єдине ціле суспільно-гуманітарні науки: історію, музеєзнав-
ство, мистецтвознавство, природознавство, культурологію, со-
ціологію, психологію, філософію. саме така інтеграція наук 
знаходить своє відображення, на нашу думку, у музеї навчаль-
ного закладу як вагомої бази для громадянського, морального, 
духовного та естетичного виховання дітей та молоді. 

виділимо такі фундаментальні аспекти моделі музейної 
педагогіки:

1) учень (студент, вихованець гуртка) – як безпосередній 
учасник процесу створення і діяльності музею при навчально-
му закладі, завдяки чому формується відчуття причетності до 
спільної справи, самоствердження, історична свідомість, по-
няття часу, музейна культура, усвідомлення себе як «творця» 
історії; 

2) учень (студент, вихованець гуртка) – як активний 
«сприймач» інформації, що акумулюється в музеї, завдяки 
чому формується відчуття епохи, ставлення до предметного 
світу (експонатів).

ми вбачаємо великий потенціал у реалізації завдань му-
зейної педагогіки саме у музеях, що створені при навчальних 
закладах. станом на 01.11.2012 р. у полтавській області при за-
кладах освіти діють 190 музеїв, 16 із них мають почесне звання 
«зразковий музей». представлені такі профілі: широкого істо-
ричного профілю – 41, військово-історичних – 22, історії осві-
ти – 26, історії населеного пункту – 13, історії хліба – 5, матері 
– 2, історії козацької слави – 1, краєзнавчих – 11, літературних 
– 7, меморіальних – 7, етнографічних – 43, природничих – 1, 
художніх – 4, мистецьких – 4, літературно-меморіальних – 2, 
геологічний – 1.

на даний час найбільша кількість музеїв при навчальних 
закладах діє в м.полтаві та кобеляцькому районі – по 17, Гло-
бинському – 11, лохвицькому та чутівському районах – по 
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10, Гадяцькому, зінківському, семенівському районах – по 9, 
м.кременчуці – 8, решетилівському районі –7, м.лубнах, Ди-
канському та карлівському районах – по 6, м.комсомольську, 
великобагачанському, лубенському, козельщинському та но-
восанжарському районах – по 5. 

по 3 музеї діють при професійно-технічних та при вищих 
навчальних закладах.

аналізуючи досвід роботи музеїв при навчальних закла-
дах полтавської області, ми виділили деякі цікаві аспекти реа-
лізації принципів музейної педагогіки.

сучасні навчальні заклади активно впроваджують новітні 
педагогічні технології. побудова музейної експозиції – це при-
клад практичного втілення такої форми навчання і виховання 
як метод проектів. проектні технології спрямовані на стиму-
лювання інтересу учнівської та студентської молоді до нових 
знань і застосування їх у конкретній діяльності, на їх розвиток 
через розв’язання проблем. спрямування освіти на профільну 
підготовку дітей та молоді робить знання і застосування мето-
ду проектів надзвичайно актуальним. 

Яскравим прикладом такої діяльності є комсомольська 
зоШ і-ііі ступенів № 1, при якій діє зразковий музей народо-
знавства «Диво». з 2006 року активісти музею працюють над 
реалізацією молодіжного проекту «український дивограй», 
метою якого є активізація національного виховання учнів шко-
ли, міста та регіону через вивчення, відновлення та втілення 
в сучасне життя давніх українських традицій, обрядів, народ-
них промислів (особливу увагу приділяють народній іграшці). 
з часу існування проекту у його рамках проведено три все-
українські науково-практичні конференції «український ди-
вограй» (2008, 2009, 2010) та всеукраїнські майстер-фести 
(2011, 2012). 

педагогічний та учнівській колективи невеликої поло-
гівської зоШ і-іі ступенів новосанжарського району, при 
якій створений музей історії села, започаткували соціально-
культурологічні проекти «історія, яку розкаже старе фото» та 
«майстри із золотими руками», учасниками яких є не лише 
учні школи, а й їхні рідні, сільська громада. у ході реалізації 
проекту експозиція шкільного музею збагатилась цінними ма-
теріалами, зібраними самими дітьми. окрім того, вони набули 
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цікавого досвіду і мали змогу активно відтворити побачене і 
почуте під час проведення тематичних масових заходів.

в м. кременчуці за ініціативою та сприянням автоза-
водської районної ради та її голови, управління освіти вико-
навчого комітету кременчуцької міської ради, депутатського 
корпусу міської та районної рад, а також за підтримки почес-
ного громадянина м. кременчука коваленка в.м. діє героїко-
патріотичний проект «пам’ять про війну єднає». Головною ме-
тою проекту є формування духовності і патріотизму молоді че-
рез участь у пошуковій роботі з дослідження бойових подвигів 
визволителів міста, виховання почуття національної гідності, 
об’єктивне висвітлення історичного минулого рідного краю у 
шкільних військово-історичних музеях. пошукові загони шкіл 
автозаводського району міста ведуть активну роботу з дослі-
дження подій великої вітчизняної війни, детально вивчають 
історію дивізій, які визволяли кременчук. так, в ході реаліза-
ції проекту юні пошуковці шкіл у 2011 році здійснили візити 
до москви, ногінська, володимирської області – місць фор-
мувань дивізій, де зустрілись з представниками місцевої влади 
та пошукових загонів, обмінялись матеріалами та пам’ятними 
подарунками, отримали капсули із землею, які зберігають у 
своїх шкільних музеях бойової слави. 

над розв’язанням завдань музейної педагогіки успішно 
працює колектив полтавської зоШ і-ііі ступенів № 27, при 
якій діє зразковий історико-краєзнавчий музей «стара пол-
тава». музей у школі – це особливий історико-краєзнавчий 
центр, де учні самостійно представляють свої експозиції, про-
водять оглядові і тематичні екскурсії; експонати із запасників 
використовують на уроках та виховних заходах. невід’ємною 
частиною діяльності музею є проведення музейних уроків з 
елементами лабораторно-практичної роботи, інтегрованих 
уроків [5].

німецький вчений Г.трайнен зазначав, що основою для 
вдалого поширення змісту музею є створення умов для кому-
нікації, ситуації для бесіди, інтерактивного доступу до значень 
об’єкта [10]. безперечно, перевагу порівняно із традиційними 
і фронтальними формами ознайомлення із експозицією мають 
освітні форми, розраховані на активність відвідувачів: сценіч-
на інтерпретація, навчальні майстерні-лабораторії, завдання 
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для сприйняття, рольова гра, театральна гра, спільне виготов-
лення колажів, скульптур тощо [11].

Деякі шкільні музеї використовують у своїй діяльності 
програми на зразок «торкатись руками». їх актуальність зумов-
лена тим, що у всіх людей, незалежно від віку, статі чи інших 
факторів, виникає бажання торкнутися руками представлених 
в експозиції предметів («можу доторкнутись до історичного 
минулого, наочно його побачити, «відчути» на дотик»). таким 
чином, людина отримує різноманітні відчуття, які дозволя-
ють їй по-новому сприймати музейний матеріал. наприклад, 
у зразковому краєзнавчому музеї при солошинській зоШ і-ііі 
ступенів кобеляцького району серед музейних експонатів є ді-
ючий ткацький верстат, на якому екскурсанти мають змогу ви-
пробувати себе у якості ткалі. 

звичайно, ми показали лише деякі приклади реалізації 
принципів музейної педагогіки у музеях навчальних закладів 
полтавщини. беззаперечно, перелік форм і засобів, прикладів 
роботи можна продовжити, і ми ставимо собі за мету і в по-
дальшому вивчати досвід роботи музеїв закладів освіти з даної 
проблеми.

на нашу думку, музейна педагогіка щонайкраще допома-
гає вирішити питання реформування змісту освіти, досліджує 
музейні форми комунікації, характер використання музейних 
засобів у процесі передачі й сприйняття інформації, педагогіч-
ні можливості музеїв. а тому, використання елементів музей-
ної педагогіки потребує подальшого, більш широкого впрова-
дження у роботу навчальних закладів.
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ІстоРиЧне КРаЄзнавство

ГолоДомоР 1932-1933 РоКІв 
в селІ ПУстовІйтове

Ількевич Юлія, учениця 10 класу 
Пустовійтівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Глобинського району 
Керівник: Козенко Олег Михайлович,
вчитель географії Пустовійтівської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів Глобинського 
району 

Довгий час тема Голодомору 1932-1933 років замовчува-
лася і взагалі була заборонена. робилося все, щоб переконати 
світ, що, мовляв, голоду не було, що то все вигадки ворожих 
елементів. однак голод був і про це свідчать численні дані.

чому для розгляду була обрана саме ця тема? чому вона 
не втрачає свою актуальність по цей день?

тому, що це були найтрагічніші сторінки історії нашого 
села і україни в цілому. багато хто навіть зараз під тиском чіт-
ких фактів і досі не визнає голодомору.

також ці звірства були організовані штучно і їх можна ква-
ліфікувати як геноцид українського народу більшовицькими 
окупантами. той період розкрив самі ниці якості людини: коли 
товариш доносив і забирав останнє у товариша брат у брата. 

ця праця важлива тим, що розповідає правду про самий 
темний епізод нашої історії, доносить її до українців, щоб ми 
ніколи і нікому більше не дозволяли знущатися над собою.

на початку тридцятих років 20 століття по всьому радян-
ському союзу розпочалася масова колективізація. заможні 
селяни були оголошені куркулями і підлягали знищенню, як 
ворожий клас експлуататорів трудового народу. своїм чорним 
крилом зачепила колективізація і пустовійтове. уже на кінець 
1932 року були знищено хутори заможних селян. їхню землю і 
майно було конфісковано і передано колгоспам. сім'ї куркулів 
були відправлені на соловки, вислані за межі сільської ради.

© Ількевич Ю., 2012
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у пустовійтовому на початку 1933 року було три колгоспи 
– комунар, імені чубаря та кім (комуністичний інтернаціо-
нал молоді).

колективізація проводилася жорстокими методами. селя-
ни були поставлені перед вибором: хочеш жити у селі – всту-
пай у колгосп, не вступиш до колгоспу – вимітайся з села. 
після того, як усе було усуспільнене, розпочалася сталінська 
хлібопостача. на колгоспи доводилися нереальні плани хлібо-
заготівель.

селяни докладали величезні зусилля, щоб ці плани вико-
нати. коли ж вони були виконані, «згори» надходили додатко-
ві плани заготівель у селян хліба, потім спускалися з верхніх 
ешелонів влади нові і нові завдання хлібопоставок. з колгосп-
них комор був забраний увесь насіннєвий і фуражний фонди. 
після того, як колгоспні комори були порожні, хліб розпочали 
шукати у населення. і пішли від хати до хати гурти «буксирів» 
та активістів, які перевертали в оселях усе вверх дном, шукаю-
чи бодай торбинку зерна, качан кукурудзи, пригорщу квасолі.

учнями нашої школи в різні роки було зібрано численні 
спогади очевидців того періоду – наших односельчан, які зараз 
зберігаються в музеї села пустовійтове. ось деякі з них.

спогади Ганни михайлівни Худієнко.
Народилася я в 1914 році на хуторі Махнівка. Батько за-

гинув під час Першої світової війни, навіть не побачивши своїх 
доньок-близнят, у мене ще є сестра Катя. Жили ми з мамою, 
дідусем та бабусею. Вони важко працювали, щоб у домі був 
достаток. Але прийшли страшні роки голоду, в нас все повід-
бирали сільські активісти, які стали членами партії. Вони хо-
дили по дворах із загостреними залізними піками, перевіряли 
ними, чи немає де захованого хліба. Не було вже в нас нічого, 
забрали навіть качани з капусти, які були в погребі для коро-
ви. Корову теж забрали. Наш хутір був невеликий, але дуже 
багато людей померло. Першими з нашої сім'ї померли дідусь 
і бабуся. Цілі сім׳ї вимирали.

Ми з сестрою теж почали пухнути від голоду. Але люди 
дізналися, що десь за три кілометри від нас на хуторі Трохим-
ці організувався радгосп, яким керував Лебідь Федір Федоро-
вич, сам родом із Кременчука.
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Першою пішла в радгосп я, тоді забрали й сестру. Викону-
вали там ми всі сільські роботи, там була спеціальна кухня, де 
годували робітників. Нам почали давати їсти.

Найважчим був той час, коли ми ще не були в радгоспі. 
Ми ходили в степ, розгрібали кучки з половою, там відшуку-
вали зерно. Сушили листя з береста та акації, сухим товкли 
його, їли.

З радгоспу кожного дня ходили додому провідати маму 
і приносили їй їжу. Ішли високими житами і часто натика-
лись на людей, котрі були вже мертвими, але нічого не було 
вже страшно, люди тоді були байдужі, здавалось, що ніколи 
не закінчиться таке страхіття. Одного разу прибігли ми з 
сестрою додому після роботи вночі, але мами вже не застали, 
вона померла, навіть не знаємо і досі, де її поховано.

Влітку 1933 року йшли великі дощі, не було того дня, щоб 
не йшов дощ. Ми все одно працювали до того часу, поки вода 
не була по коліна. Потім ми з сестрою повернулися на свій 
хутір, дали нам з колгоспу хату, бо наша була розвалена. Дещо 
дали на трудодні в колгоспі. Вродили помідори, квасоля, гар-
бузи. Коли щось варили, то товкли кабачки, квасолю, ними 
затовкували страву. Чавунами варили гарбузи. Вже тепер 
пішли люди жити. Пам׳ятаю такий випадок, коли в радгоспі 
одного разу наварили пшоняного супу, а пшоно було з бур׳яном 
– блекотою. Після того супу люди почали сміятися, танцюва-
ти. Страшенна була картина – опухлі від голоду люди танцю-
ють, ледве переставляючи важкі ноги. Страшно згадувати 
цей час. Хай ніколи таке не повторюється. Не побажаю на-
віть ворогам таке пережити. Хай у людей завжди буде хліб, 
бо без хліба не можна прожити.

спогади Катерини Пилипівни сиволап.
Звичайно про голод 1932-1933 років я пам’ятаю. Ця 

страшна картина того лихоліття завжди перед очима. Од-
ними з важливих причин вважаю податки на зібрання владою 
врожаю. Все, що було вирощено людьми в полі чи на городі, 
забирали буксири, не маючи ніяких документів на забирання 
цих продуктів. Забирали не лише продукти харчування, але й 
одяг, рушники, худобу. 

Зброї при собі не мали. Покарання та побиття не засто-
совували. Приховувати якусь частину зерна було надзвичайно 
тяжко. Буксири з залізними наконечниками на палицях та з 
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штихами знаходили і забирали все до єдиного. Як правило, до 
хати їх приходило від 10 до 20 чоловік. Кожний день, особливо 
ввечері. Вони спустошували хату до крихти. Але, я пам’ятаю 
такий випадок, коли моєму татові вдалося заховати невелич-
кий клуночок проса за 2 кілометри від домівки, а навесні, від-
копавши його, ми дивом вижили.

На той час людей змушували йти до колгоспу. Тих, хто 
відмовлявся карали, і нібито за куркульство висилали до Сибі-
ру. А тим, хто пішов добровільно до колгоспу, давали їжу: 200 
грам гарного хліба і баланду. Про «закон про 5 колосків» чула. 
В мене також був випадок з колоском. Йдемо від машини поза 
огроднею, а там гарна пшениця, я зірвала колосок, помнула і 
з׳їла, а Ліда: «нащо ти вирвала, он Коваленко дивиться». Не 
дозволялося навіть хвостики від колосків брати.

Помирати масово від голоду люди почали навесні. Сиро-
тами опікувалася держава, але як. Створювалися пансіона-
ти, де їм варили баланду, але жінки, які їм варили, били їх опо-
лоником по руках, коли ті приходили до них з мисками.

У селі годували всі, але заможніші, і ті, що оббирали, в 
меншій мірі. У виживанні жителі нашого села один одному 
допомагали, ділилися останнім. Щоб вижити ми їли все: тра-
ву, бур׳ян,кашку з акації.

У містах голод був, але не в такій мірі. Там можна було 
виміняти предмети вжитку на харчі. Я пам’ятаю як тато 
їздив у «Кацапщину», щоб виміняти трохи харчів. Він зібрав 
мамин одяг – спідниці, рубашки, плаття, а взамін привіз не-
великі грудочки цукру і «великі хлібини».

У нашому селі Дикове було 45 хат. Воно було як хутір, то 
із 45 хат померло 38 чоловік, а з війни не прийшло 22 чоловіка. 
Випадків людоїдства не було.

Померлих від голоду ховали, хто як міг. Як помер мій ді-
дусь, то батько зробив труну і поховали, а коло нього поклали 
ще п’ятьох. Вже пізніше мій брат зробив там хрест з та-
бличкою. Були й такі випадки, що людей прикопували в канаву, 
а інколи вкидали в колодязь. Я пам’ятаю, що в нашому селі був 
голова Микола Онифанович, який організував виорку кладови-
ща, за що обіцяв 30 трудоднів. Знайшовся один доброволець 
Сашко Хміль, який при оранні повиорював дітей.

Пам’ятників жертвам голодомору в нашому селі не вста-
новлено. Звичайно ми їх поминаємо на «Гробки».
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Я багато розповідала про голод своїм онукам і дітям. 
Адже вони так прохають. А в мене ллються сльози, сльози 
болю, туги і жалю.

Вважаю, що лише комуністи зробили такі умови для на-
шого існування…

спогади оксани анатоліївни Бердник.
Народилася я в Пустовійтовому. Жила у великій сім׳ї з 11 

чоловік, п’ять дівчат і троє хлопців, батько Бердник Антон 
Семенович, мати Катерина Григорівна, дід Семен Свиридо-
вич, який помер під час голодомору. Решта членів сім׳ї залиши-
лися живі. Я була серед дітей найстаршою, тому доводилося 
і поратися по господарству найбільше. Працювала у колгоспі. 
У нас в господарстві була лише корова, та й та померла від 
голоду. Корову з׳їли поділивши людям по шматочку. Під час 
голоду їли все: корінці, листя та кору дерев, траву, плоди та 
ягоди, щурів, плазунів кішок, собак тощо. Нашу сім׳ю вряту-
вав від голодної смерті щасливий випадок. Знайшли в степу 
яму з напівгнилими буряками і їли їх разом з травою. Жили 
дуже бідно. Усі ходили в обірваному одязі, взуття не було. По-
ряд із нами жила сім׳я Худієнків, у яких померли з голоду троє 
дітей. Більшість наших сусідів теж голодували, вимирали.

спогади тетяни Іванівни литвиненко:
Мені у 1933 році виповнилося одинадцять років. Нас у 

сім׳ї було троє дітей, батько і мати. Сестри були за мене 
ще менші. У село приїздили уповноважені з району, у кожен 
двір приходили буксири. Вони вибирали, вимітали все до зер-
нини, до пригорщі борошна, до квасолини. Не було чого їсти, 
не було чим топити піч. Топили її сухим бур׳яном. Мати нам 
варила таке їсти, що на нього страшно було дивитися, але 
їли. Товкли мишій у ступі і варили кандьор. А як пішла зелень 
їли гірчаки, лободу, рогіз. Але не довго трималася наша сім׳я 
купи. Померла мама, а згодом дві сестрички Оля та Катя. За-
лишилася я одна з батьком. Не було в що одітися. Коли ще 
живі були мати і сестри, то хоч легше було жити, а як їх не 
стало, то стало ще важче. За мною ніхто не слідкував, хо-
дила грязна. Одного разу приснився мені сон, що у припічку є 
кусок хліба і от коли я встала, кинулася шукати його, але то 
був тільки сон. Було дуже страшно, і я нікому не бажаю пере-
нести такого горя.
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спогади антоніни луківни стокоз
У той страшний час найбільшими ворогами чесних та ро-

ботящих трудівників на селі були активісти, найбільші при-
хильники Сталіна, яких посилали з району на чорну справу. Ті 
активісти несли людям голод та смерть. Одного разу вони 
прийшли до нас додому. На той час у нас майже все забрали. 
У нашій родині були маленькі діти. Як страждали від голоду. 
Зайшовши до хати, активісти вибрали все зерно, всі крупи, 
яких у нас залишалося на кілька разів зварити скудну їжу. За-
бравши все до крихти, вони полізли в піч. Там стояла зваре-
на вода з кількома картоплинами. Незважаючи на наші про-
хання, щоб хоч дітям щось залишили, активісти схопили той 
маленький горщик і з силою кинули його на долівку. Тих звірів 
навіть не зупинили сльози маленьких дітей.

спогади марії олексіївни Костенко.
Мої батьки були добрими господарями, привчали до пра-

ці і нас. У 1932 році нашу велику і дружню сім׳ю розкуркули-
ли. Згодом сім׳я почала вимирати. Померли батько з мамою і 
шестеро моїх сестричок і братиків. Тоді в повітрі відчувався 
запах розкладаючих трупів. Залишилася живою я одна. Ви-
йшла з хати, щоб у садку поїсти шовковиці. Пригадую голова 
закрутилася і я втратила свідомість. Тоді померлих з голоду 
з дворів збирали дід і бабуся. Зайшли увечері до нас, побачи-
ли мене, поклали у візок. Вирішили вони поховали мене вран-
ці. Вночі я прийшла до тями і мене не відвезли на кладовище. 
Отак я і залишилася я живою з нашої сім׳ї.

спогади Євгенії терентіївни Шуліки
Під час голодомору мені було чотирнадцять років. Нас 

у сім׳ї було троє дітей: я і двоє братиків. Батько працював 
теслею. Будував у колгоспі ферму. Інколи приносив додому 
по шматочку макухи, що для нас було великим щастям. Моя 
мати, Ольга Володимирівна, працювала у радгоспі ланковою, 
полола буряки. За виконану норму видавали двісті грамів хліба. 
Діти ходили теж на роботу. Ми зрізали колоски на пшеничній 
ниві. За це нам давали їсти по мисочці кандьору і по кілька га-
лушок. То я було юшечку посьорбаю, а галушечки несу брати-
кам. Дуже мерли люди, а особливий апогей смертей випав на 
весну 1933 року. Люди вимирали цілими сім׳ями. По сусідству 
з нами вимерла сім׳я Яременків. Мабуть і наша сім׳я вимерла 
б, якби не корова. Люди були злі. Пригадується як один чоло-
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вік, прізвище його не називатиму, бо соромно за нього буде 
його правнукам, до смерті забив сусідку Олену Ярову за те, 
що вона вирвала з садка кілька недозрілих абрикос.

наші школярі занотували ще багато спогадів старожилів 
про страхіття голодомору тих років. війною без крові назвали 
літератори той період історії нашого народу. за даними дослід-
ників 900 пустовійтівців померло від голоду 1932-1933 років. 
зараз нове покоління селян свято береже пам'ять померлих 
безвинних людей. на цвинтарях села встановлено пам’ятники 
жертвам голодомору. Дзвони пам׳яті про ці жертви тривожать 
наші серця. Шануймо і не забуваймо ті події, не дамо їм ще 
коли-небудь повторитися!

лІтеРатУРа
іван сорокопуд «пустовійтове: роки зростання», - Гло-1. 

бине, видавництво «поліграфсервіс», 2004р.
Ганна капустян «пам'ять 33-го кличе молодих: сповіді 2. 

свідків і слово історика», кременчук 2008р.
спогади сиволап катерини пилипівни, записані у 2007 3. 

р. ученицею пустовійтівської зоШ і-ііі ст. снітко Дариною.
спогади бердник оксани антонівни, записані у 2008 4. 

р. ученицею пустовійтівської зоШ і-ііі ст. Гривачевською 
Дар׳єю.

«ХУДоЖниК-ПоРтеРист 
волоДимиР БоРовиКовсьКий»

Таран Олександр, учень 11 класу Пол-
тавської загальноосвітньої школи І-ІІІ 
ст. № 8 ім. Панаса Мирного, вихова-
нець історичного гуртка ПМЦПО 
Керівник: Сітарчук Роман Анатолі-
йович, професор, доктор історичних 
наук ПНПУ імені В.Г. Короленка, ке-
рівник наукового гуртка ПМЦПО

володимир лукич боровиковський народився 24 липня 
(ст. ст.) 1757 р. в миргороді. на той час у містечку налічу-
валося лише 656 «обивательських домів», але це було пол-
кове місто, центр полку, тобто й військової, і територіально-
адміністративної одиниці. [1] з миргородським полком були 
© Таран О., 2012
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так чи інакше пов'язані всі родичі майбутнього художника. 
служба в полку, проте, не конче означала участь у бойових 
діях: частіше доводилося виконувати суто цивільні, чинов-
ницькі обов'язки.

батько володимира боровиковського, лука боровик, мав 
звання значкового товариша, що прирівнювалося до чину по-
ручика в російській армії і дозволяло йому вважатися дворя-
нином «із малоросійської шляхти». сім'я, однак, не була осо-
бливо багатою, її власність складалася з будинку в миргороді 
та невеликих ділянок землі під миргородом і хоролом.

у 1774 р. сімнадцятирічний володимир також поступив 
до миргородського полку і прослужив дев'ять років – до 1783-
го, вийшовши у відставку, як і його батько, у званні значкового 
товариша і з «характеристикою»: «підвищення чину достой-
ний і військову службу продовжувати бажає» [2, ст.46].

проте не надто обтяжлива (ймовірно) служба в мирго-
родському полку завжди поєднувалася в боровиків із занят-
тям живописом. художня обдарованість виявилася в багатьох 
членів родини. лука боровик створював на замовлення ікони 
і, слід гадати, портрети. він, можна припустити, був і першим 
наставником сина. збереглося кілька ікон, написаних володи-
миром боровиковським у цей період. вони виконані у тради-
ції українського «козацького» бароко. подібно до батька, мо-
лодий художник пробував сили і як портретист. може, якраз 
написання портретів і стало приводом для його знайомства з 
в.капністом, предводителем дворянства миргородського по-
віту, а пізніше - київської губернії. капніст був непересічною 
людиною, шанувальником мистецтв, відомим поетом свого 
часу, власником оспіваної ним у віршах обухівки. у 1787 р. ка-
терина IIз великим почтом подорожує півднем імперії. міста, 
якими вона проїздить, усіляко прикрашають. потрібна вели-
чезна кількість художників. капніст залучає до декораційних 
робіт володимира боровиковського. молодий художник ство-
рює два алегоричні полотна, «сценарії» яких були розроблені, 
можливо, тим-таки капністом. на одному з них було зобра-
жено сім грецьких мудреців перед «наказом» катерини, «що 
витлумачують досконалість цього безсмертного творіння», й 
сама імператриця в особі мінерви. на іншому полотні - кате-
рина, яка засіває землю, зорану петром і, та великі князі олек-
сандр і костянтин, які боронують ріллю, слідуючи за своєю 



38

царственою бабусею. ці полотна було призначено, ймовірно, 
для палацу у кременчуці, де зупинялася імператриця. за ле-
гендою, катерина звернула увагу на алегорії боровиковського, 
й молодого художника було запрошено до петербурга. можли-
во, тут також не обійшлося без участі капніста. [2, ст.74]

так чи інакше, в дорогу боровиковський вирушає аж 
пізньої осені 1788 р. у петербурзі він оселяється в будинку 
м.львова, капністового друга. про вступ до академії мистецтв 
зайве було й думати - навчання в ній починалося з п’яти -шес-
ти років, а володимирові йшов тридцять другий. однак львов, 
людина різноманітних інтересів і захоплень, знаходить чимало 
справ і для миргородською “відставного поручика”. борови-
ковський створює 37 ікон для борисоглібського собору в місті 
торжку, побудованого за проектом львова. з них уціліла тільки 
одна “притча про мудрих і нерозумних дів”. Для іншого храму, 
спроектованого львовим, і левицький, і лампі, і рокотов, який 
працював у москві, були портретистами. може, саме тодішній 
розквіт портретного жанру й водночас дедалі сильніше відчуття 
того, що великі попередники вже зробили все краще, що могли, 
й тепер потихеньку рухаються до свого заходу, спонукали бо-
ровиковського згадати свої миргородські вправи й також звер-
нутися до портрета. на початку 1790-х рр. він створює портрет 
о.Філіппової, дружини архітектора п.Філіппова, зображуючи 
модель (уже) на тлі пейзажу [2, ст. 83].

перший успіх боровиковському принесли портрети-
мініатюри, які були на той час у моді і зробилися дуже по-
пулярними. зупинятися на цьому художник, тісно, не збирав-
ся. у 1794 р. він пише знаменитий тепер «портрет катерини 
IIна прогулянці в царському селі». лампі представляє роботу 
боровиковського в академію мистецтв і клопочеться про при-
судження молодому художнику звання академіка. однак боро-
виковський став тільки «призначеним». існує переказ, нібито 
імператриця бачила свій новий портрет, але не схвалила його, 
що й послужило головною причиною прохолодного ставлення 
академіків. тоді лампі, який і надалі опікується своїм учнем, 
обирає інший шлях. завдяки його протекції боровиковський 
одержує замовлення від «малого двору» й пише портрет ве-
ликого князя костянтина павловича (1795), за який молодому 
художнику було присуджено звання академіка. [2, ст. 93]
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із середини 1790-х рр. слава боровиковського-портретиста 
починає стрімко зростати. серед його моделей - н.куракіна 
(1795), в.арсеньєва (1795), вдова суворовського сподвиж-
ника генерала м.арсеньєва та її дочка є.арсеньєва (1795), 
є.тьомкіна (1798), дочка катерини II і потьомкіна є.наришкіна 
(1799), а.Гагаріна (1801), фаворитка нового імператора павла, 
що змінила всесильну нелідову. усіх цих непересічних жінок 
художник зображує по-різному, але всі вони для нього - насам-
перед мрійниці, заглиблені в роздуми на лоні чарівної приро-
ди. це абсолютно відповідало вимогам сентименталізму - па-
нівною в тогочасному мистецтві напряму. водночас художник 
створює найбільш уславлені

у домі львова боровиковський знайомиться з Дмитром 
левицьким, найбільшим портретистом того часу. левицький 
не був учителем боровиковського в повному розумінні цього 
слова, однак, поза сумнівом, допомагав йому порадами й по-
дружньому сприяв. більш “традиційним” наставником моло-
дого художника був і.лампі. свої твори - “портрет м. лопу-
хіної” (1797) та “портрет а. і в.Гагаріних” (1802). чоловічих 
портретів у спадщині художника помітно менше, ніж жіночих 
(“портрет князя о.куракіна” 1802 р). [3, ст. 23]

у 1800 р. академія мистецтв нагадує боровиковському: 
«... оскільки пан академік боровиковський програми своєї 
для академії не виконав, то доручається йому написати для 
конференц-залу портрет його імператорської величності в по-
вен зріст, із короною, в далматику та порфірі, а з урахуванням 
великотрудної роботи на витрати його, що можуть бути, видати 
йому по закінченні цього 500 карбованців». іншими словами, 
боровиковський повинен був написати великий парадний пор-
трет задарма. хоча одержати його академії було дуже бажано. 
за цим крилася не те, щоб інтрига, а швидше витончений ди-
пломатичний розрахунок. у 1799 р. павло і додав до своїх чис-
ленних титулів іще один - він став великим магістром ордену 
іоанна єрусалимського. чимало установ поспішило придбати 
для себе портрет імператора саме в цьому новому званні. бо-
ровиковський писав павла не з натури пі гою, при портрету-
ванні царствених осіб це була на той час звична практика), але 
створив одне зі своїх найглибших і найтрагічніших полотен, у 
якому відобразився не тільки складний характер імператора, а, 
здається, і все його короткочасне й бурхливе владарювання.
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сентименталізм потроху поступається місцем новому на-
пряму в мистецтві -класицизмові. боровиковський віддав йому 
данину, зокрема, у знаменитому «портреті о.безбородька з 
дочками» (1803). [2, ст.111]

у 1802 р. художник одержує звання радника. тоді ж його 
залучають до оформлення казанського собору в петербурзі. 
він мав написати шість образів для царських воріт головного 
іконостаса, а також чотири місцеві образи для другого і третьо-
го іконостасів. робота тривала сім років (до 1811-го), але під 
час нагородження художників, які працювали для казанського 
собору, боровиковський через інтриги його колег був відтис-
нутий навіть не на другий, а на третій план - і удостоївся лише 
діамантового персня. маститі академіки завжди недолюблю-
вали боровиковського. свої уявлення про ідеальну академію 
художник намагався реалізувати у стосунках з учнями. він не 
був одружений і не мав дітей. в одному з листів до родичів в 
україну він писав, що вся його сім'я - це куховарка та учні. у 
1817 р. в боровиковського було п'ять учнів, у 1819-му - сім, у 
1824-му - чотири, у 1825-му - тільки три. учнем боровиков-
ського був о.венеціанов. [2, ст. 123]

старіючи, художник не переставав працювати. серед його 
пізніх творів -»портрет Г.Державіна» (1811) і «портрет пані 
де сталь» (1812), знаменитої французької письменниці. хоча 
загалом останні роки боровиковського були безрадісні, а по-
декуди й стражденні. художник убожіє. напружені релігійно-
філософські шукання приводять його спочатку в масонську 
ложу «помираючий сфінкс» (засновану, незайве уточнити, 
художником Д.левицьким і конференц-секретарем академії 
мистецтв а.лабзіним), куди він вступає в 1802 р., а потім - до 
гуртка є. татаринової «союз братерства», що був, по суті, міс-
тичною сектою. на замовлення татаринової боровиковський 
створює кілька картин, зокрема «собор» - груповий портрет 
членів «союзу братерства». останні роки життя він займав-
ся майже виключно релігійним живописом. так, у 1814–1815 
рр. на замовлення поміщика лашкевича ним були створені 26 
образів для покровської церкви в романівці чернігівської гу-
бернії. останньою роботою володимира лукича стали образи 
для церкви архістратигамихаїла на смоленському цвинтарі в 
петербурзі, над якими художник працював безоплатно. вони 
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залишилися незавершеними. у ніч із 5 на 6 квітня 1825 р. бо-
ровиковський помер [1 ст. 53]
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Віталіївна, вчитель історії Ве-
ликобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Диканського району

в історію україни часів козаччини великі будища уві-
йшли як сотенне містечко будиської, пізніше великобудиської 
(великобудищанської) сотні полтавського полку.

за останніми науковими даними полтавський козацький 
полк був сформований в червні 1648 року в результаті адміні-
стративної реформи, проведеної гетьманом богданом хмель-
ницьким на звільненій території в 1648-1649 рр. на початковій 
стадії свого існування він складався з вісімнадцяти сотень, але 
будищанської серед них ще не було. вона виникла дещо пізні-
ше. історик Я. Дашкевич нижньою датою її існування називає 
1660 рік, інші науковці о. байда та в. кривошея фіксують її 
появу лише з1665 року. проіснувала вона до 1781 року. со-
тенним містечком стало містечко великі будища. сотня нази-
валася будиською, потім великобудиською. вона згадується в 
реєстрах полтавського полку в 1718, 1721, 1733-1735 рр. [1].

© Калашнік Т., 2012
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великі будища мали земляні укріплення у вигляді рову, 
валу та палісаду, як майже всі інші сотенні містечка. вони були 
зведені, виходячи з місцевих умов і знаходилися над микола-
ївським яром. залишки валів зберігалися у великих будищах 
ще до середини хіх ст., а потім їх зрівняли, а «фортецю» за-
будували. зараз той куток називається Яхнівщина. в укріплен-
ні розташовувалася дерев’яна успенська церква, найдавніша 
і найкрасивіша в містечку. на озброєнні сотні було чотири - 
п’ять гармат.

сотенну старшину складали сотник, отаман, писар, осавул 
та хорунжий. крім названих посад існували ще посади значко-
вих, військових та бунчукових полкових і сотенних товаришів. 
сотенна адміністрація призначалася полковою канцелярією. 
на пізньому етапі існування сотні мали випадки успадкуван-
ня посад. так, наприклад, сотниками будиської сотні були дід 
іван павлович сулима, батько андрій іванович сулима та онук 
павло андрійович сулима (який, до речі, навчався у Григорія 
сковороди і «был понят», тобто навчався непогано). 

сотниками великобудиської сотні у різні часи її існуван-
ня були: педан хоменко (1665), роман пугач (1671), Дмитро 
харченко (1672), левко звенигородський, педан хоменко 
(1683-1687), михайло звенигородський-левченко (1690-1704), 
максим носач (1693-наказний), максим звенигородський-
левченко (1706), петро олексійович кованька (1708), Дмитро 
васильович калачинський (1712), максим звенигородський-
левченко (1715), Федір семенович (1718), йосип сулима 
(1718), Дмитро васильович калачинський (1720-1723), іван 
павлович сулима (1721-наказний, 1723-1734), йосип сулима 
(1724, 1725-наказний), іван раданський (1724-наказний), Юсь-
ко ємченко (1724-наказний), андрій іванович сулима (1734-
1771), павло андрійович сулима (1771-1781) [2].

великобудиська сотня займала одне з ключових місць в 
подіях, пов’язаних з полтавською битвою. армія шведського 
короля карла XII майже два місяці розташовувалася у великих 
будищах [3], тут же знаходилася штаб-квартира гетьмана івана 
мазепи, хоча сам він проживав у маєтку кочубеїв у Диканьці. 
саме тут був підписаний українсько-шведський договір, так 
званий великобудищанський трактат 1709 р. одностайності 
серед місцевих козаків не було. одна частина з них підтримала 
шведського короля карла XII, а інша – російського царя петра і. 
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в універсалі гетьмана івана скоропадського від 13 липня 1709 
року читаємо: «відомо нам, гетьману, що під час зради мазе-
пиної многі полку полтавського військові і посполиті люди, 
зваблені будучи хитрістю мазепи… стали противитися вой-
сковим порядкам…». це говорить про те, що гетьмана і. мазе-
пу підтримали деяка частина і старшини, і рядових козаків [4]. 
але, звичайно, були і такі, хто підтримав петра і. зокрема, два 
брати, максим та михайло звенигородські-левченки, стали на 
сторону петра і і були серед тих, хто обороняв полтаву. части-
на населення великих будищ покинула містечко і перейшла на 
інший берег річки ворскли, звідки робила напади на шведське 
військо, розквартироване у містечку.

в інституті рукописів національної бібліотеки україни ім. 
вернадського зберігається компут (список особового складу 
полтавського полку) за 1718 рік. є там відомості і про вели-
кобудиську сотню. список відкриває сотенна старшина: Федір 
семенович – сотник, Дмитро колачинський – бувший сотник, 
максим левченко – бувший сотник, сидір Яременко – отаман, 
охрім замурко – хорунжий. Далі йде список кінних козаків, 
потім – піших козаків. тут знаходимо відомості не лише про 
козаків, а й про посполите населення, міщан та цехову орга-
нізацію на території сотні. До речі, на той час у великих бу-
дищах були такі цехи: кушнірський, шевський, різницький, 
ткацький, колісницький, ковальський, гончарський, бондар-
ський. всього козаків нараховувалося разом з посполитими 
803 чол., а з державними і монастирськими підданими – 1055 
[5]. слід зауважити, що враховувалися лише чоловіки, а жінки 
- лише у тому разі, коли чоловіка - господаря двору, не було в 
живих. наприклад, Штепиха - вдова, обушиха – вдова, попадя 
василиха – вдова.

у документі «войсковая и городовая старшина в малорос-
сийских полках в 1725 году» є відомості про будищанську со-
тенну старшину 1725 року. «иван сулименко – действительный 
сотник в терском походе, иосиф сулименко – наказный со-
тник, Федор товстый – атаман, иван Фесенко – войт, Яков 
иванов – писарь».

у 1995 році у фондах центрального державного історич-
ного архіву в києві андрій Гречило, на той час голова укра-
їнського геральдичного товариства, науковий співробітник 
інституту української археографії національної академії наук 
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україни, знайшов відтиск печатки великих будищ на істо-
ричному документі за 1725 рік. на ній був зображений давній 
герб містечка: перехрещені булава та пернач, що символізува-
ли будища як сотенне містечко. Дослідник в.панченко у книзі 
«мiськi та мiстечковi герби україни» твердить, що цей варіант 
герба був прийнятий у 1721 році.

22 лютого 1995р. сесія великобудищанської сільської ради 
затвердила сучасний герб: у червоному полі перехрещені золоті 
булава і пернач. Щит обрамований декоративним картушем. тоді 
ж було затверджено і хоругву: прямокутне полотнище з співвід-
ношенням сторін 1:1. у червоному полі - перехрещені жовті бу-
лава та пернач. з чотирьох сторін хоругва має лиштву з синіх та 
жовтих трикутників шириною 1/8 від ширини хоругви.

зберігся список особового складу полтавського полку 
«список іменний» за 1733 рік. згідно нього кількісний склад 
великобудиської сотні став в декілька разів менший, ніж 1718 
року. великобудиська сотня нараховувала у 1733 році лише 
231 чоловік. мабуть, не оминула її немилість петровських при-
бічників. багато великобудищанських козаків будували санкт-
петербург, рили канали далеко на півночі, брали участь у вій-
ськових кампаніях царського війська, де гинули від хвороб та 
голоду. сотники іван павлович сулима та йосип павлович 
сулима очолювали частину козаків великобудищанської сотні 
на будівництві ладозького каналу з 1711 по 1718 роки [6].

є дані про великобудищанську сотню і в румянцевському 
«Генеральному переписі»(1768 р.). на той час до великобу-
дищської сотні входило містечко великі будища, де проживало 
2263 жителі, село Диканька (1509 жителів), село чернечий Яр 
(77 жителів), село старі млини (82 жителі), село нові млини 
(18 жителів). населення займалося чумацтвом, пасічництвом, 
винокурінням, торгівлею, різними ремеслами: ткацтвом, гон-
чарством, ковальством, бондарством, чоботарством, столяр-
ством, колісництвом, слюсарством, шевством та ін. 

серед козаків і посполитих виділяються заможні господа-
рі. наприклад, козак єщенко роман мав пасіку у 104 вулики, 
пронь іван – 100 вуликів, а Яковенко микита аж 227 вуликів 
і доходу від пасіки – 70 рублів. загалом 40 господарів мали 
пасіки.
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багато будищан займалося винокурінням. 16 винокурень 
було на території сотні, на деяких з них виготовляли більше 900 
відер продукту (наприклад, на винокурні міщенко тетяни).

були на території містечка і водяні млини: у тарана івана, 
Глоби Данила, михненка івана, Гриченка василя, котляра те-
рентія, черкасця івана, і вітряки: у савченка Федора та оле-
фіра івана [7].

Деякі великобудищани мали невеликі городи. але загалом 
сільським господарством займалися мало, віддаючи перевагу 
торгівлі (25 торгових точок різними товарами) та заняттям ре-
меслами і промислами.

цікаво, що у давніх документах зустрічаються ті самі пріз-
вища, які до цього часу зустрічаються у великих будищах. це 
– курбала, литвин, косинський, зубенко, пориніс, пархомен-
ко, одинець, пронь, жовнір, Яхно, Городницький, Яковенко, 
сулима, Фесенко, паненко, Швець, Дащенко, Гетьман, Гордів-
ський, передерій, ващенко, олефір, котляр, безуглий, плюва-
ка, Демочко, кулибаба, задорожний, литвин, Глушко, рибась, 
момот, Голуб, Шарун та ін.

1775 року великі будища разом з полтавою та решетилів-
кою було включено до складу полтавської роти Дніпровського 
пікінерського полку новоросійської губернії.

остаточно полково-сотенний устрій на території полтав-
ського полку було знищено у 1781 році.

з 1782 року великі будища входять до складу полтавсько-
го повіту новоросійської губернії і стають центром волості.

1796 року після змін у адміністративно-територіальному 
поділі була створена (чернігівська) малоросійська губернія. 
1802 року утворено полтавську губернію, до полтавського по-
віту якої стало відноситися і містечко великі будища.

1803 року створено зіньківський повіт, куди ввійшла і ве-
ликобудищанська волость [8].

введений у хіх століття адміністративно-територіальний 
поділ зберігався аж до початку 20-их років хх століття.
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«вознесенсьКа цеРКва: 
Із заБУття в БезсмеРтя»

Іваненко Олександра, учениця 11 класу
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18
Керівник: Кузнєцова Марина Володи-
мирівна, учитель історії Полтавської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 18 

в сучасних умовах по – новому осмислюється історія на-
шого суспільства та подаються об'єктивні оцінки як подіям, 
так і особистостям. проте деякі аспекти все ще залишаються 
поза увагою громадськості і потребують ґрунтовного дослі-
дження.

звернення автора до проблеми історії унікальної пам’ятки 
– монументальної мурованої архітектури хVіііст., єдиного на 
полтавщині зразка класичного безбаштового тетраконха (без 
виділеного в об’ємах центрального четверика) – вознесенської 
церкви м.полтави зумовлено, насамперед, необхідністю пере-
осмислення духовної спадщини українського православного 
чернецтва, його домінуючого значення у формуванні підвалин 
національної свідомості.
© Іваненко О., 2012
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історичні дані про вознесенську церкву нечисленні і ґрун-
туються в основному на дореволюційних джерелах.

сучасна повна назва церкви – святого вознесіння україн-
ська православна церква, або свято – вознесенський храм.

за даними останньої клірової книги полтавської єпархії 
1912р. в м.полтаві налічувалося 24 храми та один монастир. 
на сьогодні повністю або частково збереглися лише кілька з 
них. це – комплекс полтавського хрестовоздвиженського 
монастиря, макаріївська, вознесенська, спаська та сампсо-
ніївська церкви, дзвіниця успенського собору, частина спо-
руди миколаївської церкви, домова сампсоніївська в будинку 
колишнього полтавського петровського кадетського корпусу. 
з них найстарішими є собор полтавського хрестовоздвижен-
ського монастиря, спаська та вознесенська церкви. нас ціка-
вить остання – вознесенська на пушкарівці [5, с.91].

розміщена на південно – західній околиці м.полтави (су-
часний мікрорайон половки), на території колишнього села, 
а згодом передмістя м.полтави – пушкарівки. стоїть вона на 
пагорбі, біля підніжжя якого розкинулися ставки. зі східного 
боку до храму підступає парк, з південно – західного – при-
ватний сектор.

з історичних джерел відомо, що в середині хVііст. село 
пушкарівка належало полтавському полковнику мартину 
пушкарю, від прізвища якого і отримало свою назву [4,с.222]. 
спочатку воно входило до складу другої полкової сотні, а по-
тім – до полтавського повіту.

восени 1991 року було проведено археологічні розкопки 
біля пушкарівки. археологи виявили поселення хVіі – хіх 
століть, на якому знайшли фрагменти кераміки, уламки кахель, 
шість кінських підков, два залізні ножі, голку для плетіння, дві 
сапки, сталевий кований ланцюг довжиною 3м [1, с.116].це 
свідчить про те, що в ті часи тут вирувало життя, населення 
займалось мирною працею, землеробством, рибальством, ско-
тарством.

після смерті мартина пушкаря село перейшло у спадок до 
його нащадків. пушкарівку середини хVііі століття згадано в 
«Генеральному описі лівобережної україни 1765 – 1769рр.», 
що був складений за наказом катерини іі генерал – губернато-
роммалоросіїп.о.румянцевим [18, с.723].
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на початку хх століття село пушкарівка перебувало у 
полковій сотні Дмитра самарського [11, с.30].

у 1762році на території вознесенського пушкарівського 
жіночого монастиря освячується нова соборна мурована церк-
ва в ім’я вознесіння Господнього.

вознесенська церква стала окрасою монастиря. мурована, 
одноповерхова. центральна баня її була перекрита півсферич-
ним склепінням із ярусним верхом, за допомогою трикутних 
сферичних парусів спиралася на ледь стрілчасті підпружні 
арки. площини стін завершував чудовий карниз. хоча церква 
була невеликою, але мала мальовничий вигляд серед зелені на 
пагорбі. над річкою, яка з роками поступово перетворилася на 
каскад ставків [7, с.7].

після смерті полтавського полковника івана черняка, його 
син Григорій у пам'ять про померлого батька жалує монасти-
рю землі, садок з левадою і ставок, з єдиною лише умовою, що 
його родина і нащадки будуть мати право «ловити для домаш-
нього вжитку рибу зі ставка».

монастир зберігав свій статус до початку хіх ст., коли був 
розформований, а вознесенська церква переведена в розряд 
парафіяльних.

є припущення, що в цьому монастирі провела останні 
роки свого життя після повернення з сибіру(де вона перебува-
ла в засланні разом із своїм чоловіком, сподвижником гетьма-
на івана мазепи – василем чуйкевичем), була тут черницею й 
закінчила в пушкарівцісвій життєвий шлях мотрона кочубей, 
донька генерального судді в.л.кочубея [19, с.183].

у 1934 році, у період масової атеїзації населення, воз-
несенська церква, як і безліч інших, була знята з реєстрації і 
закрита. наступні майже півстоліття споруда колишньої воз-
несенської церкви не використовувалася, що призвело до її 
жалюгідного стану.

церква була включена до зводу пам’яток історії та куль-
тури народів срср, але до 90 – х років хх століття вона пере-
бувала в аварійному стані. однак поступово храм почав від-
роджуватися, розпочалася повільна його відбудова.

у 1990 – х роках споруда вознесенської церкви була пе-
редана віруючим православної церкви, які зараз і опікуються 
церквою. почалася її реставрація.
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і5 січня 2005 року відбулося перше богослужіння в стінах 
відновленого монастиря.

необхідно більш детальніше зупинитись на розкритті пи-
тання унікальності просторово – планувальної структури воз-
несенської церкви. церква належить до тетраконхового типу 
культових споруд: безстовпних, однобанних, чотирипелюст-
кових у плані та із загальною пірамідальною композицією. 
характерною особливістю таких споруд є те, що центральне 
приміщення храму завершується світловим циліндричним ба-
рабаном центральної бані, який за допомогою трикутних сфе-
ричних парусів безпосередньо спирається на підпружні арки, 
що виходять з масивних пілонів у місцях прилягання до пів-
круглих апсид.

будівництво такого типу культових споруд набуло по-
ширення на лівобережній україні в другій половині хVіііст. 
з’явився цей тип храмів досить давно. приклади церков з по-
дібною структурою приміщень зустрічалися ще в ранньохрис-
тиянський період. застосування тетраконхової планувальної 
схеми можна знайти і у більш пізній період на територіях ба-
гатьох країн, де сповідували християнство.

за час свого існування споруда храму не перебудовува-
лася і дійшла до нашого часу в первісному вигляді, повністю 
зберігши просторово – планувальну структуру. цей факт був 
з’ясований під час проведення архітектурно – археологічних 
вимірів співробітниками інституту «укпроектреставрація» у 
1988 році.Як виявлено дослідженнями, об’єм пам’ятника не 
перебудовувався і інших забудов не має.

слід також зауважити, що у нижній частині світлового 
барабану під час будівництва споруди було вмуровано 35 ке-
рамічних глечиків об’ємом 3-3,5 дм3 кожний, які встановлюва-
лися для поліпшення акустики. 

До речі, це єдиний на полтавщині храм, де збереглися такі 
акустичні підсилювачі.

унікальність вознесенської церкви полягає в тому, що за 
час свого існування споруда храму не перебудовувалася і ді-
йшла до нашого часу в первісному вигляді, повністю зберігши 
просторово – планувальну структуру.

таким чином, заснована у хVііі столітті вознесенська 
церква – пам’ятка славетного козацького минулого полтавщи-
ни – народилася вдруге на початку ххі століття, щоб дарувати 
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віру й надію, як символ духовної міці й всеперемагаючої на-
дії. 
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ГаДяцьКий осеРеДоК ГонЧаРЮвання

Рокитнянський Назар, учень 9 класу
Хитцівської ЗОШ І-ІІ ст. Гадяцького 
району, член краєзнавчо-пошукового 
об’єднання «Дзвін»
Керівник: Гейко Анатолій Володими-
рович, старший науковий співробіт-
ник Національного музею-заповідника 
українського гончарства в Опішному

величезні поклади високоякісних глин в україні сприяли 
розвитку гончарства. на території полтавської області відомо 
чимало гончарних центрів, де працювали майстри кераміки. 
серед них найбільш відомі: опішня, постав-мука, хомутець. 
у Гадяцькому районі такими осередками були Гадяч, хитці, 
лютенька.

на жаль, дослідники гончарства не приділяють уваги на-
шому краю. тому розвиток на наших землях цього стародав-
нього ремесла залишається невідомим широкому загалу.

ось уже впродовж кількох років пошуковий загін «Дзвін» 
співпрацює із національним музеєм-заповідником українсько-
го гончарства в опішному.

© Рокитнянський Н., 2012
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у 2007-2011 рр. учнями хитцівської школи, учасниками 
фольклорно-етнографічних експедицій під керівництвом міс-
цевого вчителя людмили зубко та старшого наукового співро-
бітника нмзуГ в опішному анатолія Гейка проведено дослі-
дження гончарства в с.хитці. це знайшло своє відображення 
у науковій статті, опублікованій у збірнику обласної науково-
практичної краєзнавчої конференції «полтавщина – земля моя 
свята» [1].

у 2012 р. розпочато дослідження появи, розвитку та зане-
паду гончарства в м.Гадячі.

у науковій літературі зустрічаються лише окремі, випад-
кові свідчення про гончарювання в місті Гадяч. зокрема, іс-
торик, етнограф і статистик о.п.Шафонський у 1784-1786 рр. 
здійснивши огляд чернігівського намісництва, куди входив і 
колишній Гадяцький полк, писав, що його жителі «ремесла 
имеют: кушнирское (скорняцкое), ткацкое, сапожное, портное, 
кузнецкое и гончарное. трудов своих произврастание отвозят 
на продажу в Гадяч и других околичных городах и местечках 
торги…» [2, с.615]. але в його роботі конкретно не вказано, 
у яких саме населених пунктах займалися гончарством. і, на 
жаль, не подані відомості про те чи працювали гончарі в само-
му Гадячі.

наш земляк, уродженець с.лютенька, відомий дослідник 
полтавського гончарства іван антонович зарецький, у своїй 
книзі «Гончарныйпромысел в полтавскойгубернии» не подав 
жодного свідчення про гончарство гадяцького краю [3].

у 80-х рр. хіх ст. геолог о.в.Гуров дослідив виходи гон-
чарних глин полтавської губернії. у його праці «Геологичес-
коеописание полтавской губернии» ми зустрічаємо відомості 
про гончарні глини в околицях м.Гадяч та с.хитці. ось як він 
пише про це: «вблизигородскойчерты, недоезжая несколько до 
с.хитцов, проходит глубокий овраг, называем Гончарный Яр, 
открывающийся в долину Груни около называемого селения… 
подымаясь выше по этому оврагу, встречаем мы и пестро-
окрашенные горшечные глины, видимо подвергшиеся здесь 
сильному размыванию. они правильным слоем налегают не-
посредственно на белые пески и имеют толщину в 2 арш. Эти 
глины собственно есть «горшечные», известные около Гадяча 
и употребляемы для приготовления грубой посуды» [4, с.281]. 
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слід сказати, що і в цій праці також немає конкретної вказівки 
на те, чи виготовляли в Гадячі гончарні вироби.

лише у дисертації відомого дослідника українського гон-
чарства Юрія лащука повідомляється про цей осередок. тут 
вказано, що в м.Гадяч працювали майстри. їх кількість сягала 
7 чоловік [5].

найдавніші згадки про гончарів відносяться до 1642 р. 
коли коронний гетьман станіслав конецпольський санкціо-
нував відкриття ремісничих цехів у м.Гадячі. серед них був і 
гончарний.

обмеженість фактичного матеріалу не дозволяє точно ви-
значити, яка кількість гончарів була потрібна для створення 
ними окремого цеху. так, у гончарних цехах чернігівського 
намісництва (кінець хVііі ст.) було: в Гадячі – 3 горщечники, 
чернігові – 9 майстрів, Глинську – 17, ніжині – 35. присут-
ність на цішці Гадяцького цеху обценьок і молотка, напевно, 
вказує на виготовлення її у той час, коли гончарі були об’єднані 
в один цех із ковалями [6, с.301].

одним із доказів цього може служити те, що в Гадячі є на-
зва кутка «старі кузні». і знаходиться він поруч Гончарівки та 
Гончарського яру, що з’єднує Гадяч із с.хитці.

але вже в кінці хіх ст. гадяцьке гончарство поступово 
занепадало. очевидно, продукцію місцевих майстрів витіс-
няють більш високоякісні та естетично привабливіші вироби 
опішнянських, зіньківських та хомутецьких гончарів.

на кінець хіх ст., згідно перипису 1897 р. в Гадячі про-
живало 7.710 чоловік, деякі з яких займалися гончарством і 
користувалися місцевими глинами які знаходилися в околицях 
Гадяча.про це свідчить енциклопедична стаття в словнику 
Ф.а.брокгаузаі і.а.ефрона. зокрема, тут повідомляється, що 
в Гадячі гончарство знаходиться в занедбаному стані [7]. ось 
чому іван зарецький не звернув увагу на місцеве гончарство.

у кожному осередку гончарі мешкали компактно, здебіль-
шого в тій частині села чи міста, що знаходилася ближче до 
покладів глини з якої й виготовлялися вироби. цей куток часто 
отримував відповідну назву – Гончарівка. є Гончарівка в Га-
дячі та с.хитці, а зв’язуюча ланка між ними – яри підварок та 
Гончарський Яр. подібні назви вулиць чи кутків існували і в 
інших гончарних осередках полтавщини.
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окрім гончарства, місцеві жителі займалися цеглярством. 
на східній околиці нашого міста є мікрорайон цегельня. тут 
із-під схилів лисої гори видобували глину, з якої й виготовля-
ли цеглу. з цієї ж глини, додаючи в неї солому, місцеві жителі 
формували саман. із саману також будували житла та госпо-
дарські споруди.

Дослідження даної теми цікаве, актуальне і буде продо-
вженим. проводиться опитування місцевих жителів, зокрема 
тих, що проживають на гадяцькій «Гончарівці». на жаль, жи-
вих гончарів уже немає, довелося опитувати лише їх рідних 
(дітей або внуків), які не завжди можуть надати повну інфор-
мацію.

у місцевій газеті за 1940-50 рр. зустрічаємо відомості про 
майстрів, які працювали в гончарному цеху цегельного заводу. 
у Гадяцькому державному архіві вдалося віднайти документи 
цегельного заводу. зокрема, в збереглися накази директора за-
воду та відомості про заробітну плату робітників.

Думаємо, що дане дослідження стане цеглинкою у ство-
ренні енциклопедії українського гончарства.
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ГеоРГІй стеПановиЧ ПисаРенКо: 
БІоГРаФІя в ІстоРІї КРаїни

Павлик Леонід, учень 7 класу, член 
пошукового загону „Нащадки” Дри-
жиногреблянської ЗОШ І-ІІ ступе-
нів Кобеляцького району 
Керівники: Кононенко Михайло 
Олександрович, вчитель англійської 
мови Дрижиногреблянської ЗОШ 
І-ІІ ступенів Кобеляцького району 

у всіх народів світу існує повір’я, що той, хто забув звичаї 
своїх батьків, карається людьми і богом. він блукає по світу, 
як блудний син, і ніде не може знайти свого притулку та при-
станища, бо він загублений для свого народу. тому треба ша-
нувати свій рід, любити людей, які тебе оточують, свою рідну 
вітчизну. і пам’ятати, що, хто не знає свого минулого, той не 
вартий майбутнього.

на території Дрижиногреблянської сільської ради є кілька 
зниклих хуторів, вихідцями з яких є громадські діячі та на-
уковці, що внесли достойний внесок у розвиток науки, при-
множили славу і могутність україни.

12 листопада 2012 року світова наукова громадськість 
святкуватиме 102 річницю з дня народження нашого земляка, 
уродження зниклого хутора скрильники (поблизу Дрижиної 
Греблі), Георгія степановича писаренка. працюючи в галузі 
фізики й механіки, вчений планетарного масштабу досяг не-
абияких висот, ставши академіком ан урср, лауреатом Дер-
жавних премій срср та урср, дійсним членом міжнародної 
академії астронавтики. у роки великої вітчизняної війни Ге-
оргій степанович працював на авіамоторному заводі в м.уфі.

© Павлик Л., 2012
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члени пошукового загону „нащадки” поповнюють фонди 
шкільного меморіального музею Г.с.писаренка матеріалами 
про життєвий шлях нашого видатного земляка та його роду, 
про внесок у розвиток науки, роботу в тилу по виготовленню 
моторів для фронтової авіації.

народився Георгій степанович 12 листопада 1910 року на 
хуторі скрильники кобеляцького повіту полтавської губернії 
в сім’ї степана петровича писаренка та євфросинії петрівни 
скрильник. трудову діяльність розпочав у 17 років, працюючи 
спочатку робітником-ремонтником у полтаві, а потім слюса-
рем нижньогородського автомобільного заводу. у 1936 році він 
з відзнакою закінчив суднобудівний факультет Горьковського 
індустріального інституту і працював конструктором на заводі 
„красное сормово”. через рік був прийнятий до аспірантури 
київського політехнічного інституту і за сумісництвом працю-
вав в інституті будівельної механіки (нині –інститут механіки 
імені с.п.тимошенка нан україни).

його діди петро петрович скрильник та петро Юхимо-
вич писаренко належали до українського козацького стану та 
займались землеробством. Господарство за механізованістю 
було одним з кращих у полтавській губернії. використовували 
сіножатку, металеві напівавтоматичні кінні граблі. крім того, 
в 1909-1910 роках батько, степан петрович писаренко, випи-
сав із сШа через посередника на прізвище іцко снопов’язалку 
мало не єдину в полтавській губернії. ця машина було прото-
типом сучасного зернозбирального комбайна.

згідно зі спогадами Г.с.писаренка, всіма роботами на 
хуторі керував степан петрович. він був дуже чесною, роз-
судливою, доброзичливою людиною. найдраматичніший пе-
ріод життя степана петровича розпочався у 1917 р. зокрема, 
Г.с.писаренко пише: „пам’ятаю, коли представники нової 
влади питали батька, для чого йому так багато добра, він від-
повідав: „у мене п’ять синів. Я повинен думати про їхнє май-
бутнє” [7, с.20]. проте, сім’ї залишили невеликий наділ землі 
та пару волів.

остаточно згустилися хмари над головами писаренків-
скрильників, коли політична лінія держави повернулася у бік 
знищення незалежного селянства. згідно з отриманими у 2011 
р. документами з полтавської обласної прокуратури (докумен-
ти надані музею Дрижиногреблянської загальноосвітньої шко-
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ли синами Г.с. писаренка), степан петрович та його син іван 
степанович були взяті під варту 21 травня 1929 р. арештова-
ні полтавським окружним відділом Державного політуправ-
ління. степан петрович засуджений 19.06. 1929 р. вироком 
надзвичайної сесії полтавського окружного суду за вчинення 
злочину, передбаченого ст.54-10 ч.1 кк урср (антирадянська 
агітація та пропаганда) на 6 років позбавлення волі з поразкою 
у правах терміном на 3 роки. іван степанович, тоді ж і по тій 
самій статті – на 8 років позбавлення волі з поразкою у правах 
терміном на 3 роки (обидва реабілітовані полтавською облас-
ною прокуратурою 29.11.1994 р. (архівний № кримінальної 
справи 18827-с). Георгій степанович про реабілітацію рідних 
так і не взнав, це з’ясувалося лише 2011 року. 

Як згадує Г.с. писаренко про арешт батька и брата, при-
чин для цього практично не було. узагальненим формулю-
ванням в таких випадках було: „за контрреволюцію”. батька 
звинуватили в тому, що він був зятем багатої тещі, а оскільки 
після революції все було конфісковане, то він за простою ло-
гікою не міг бути задоволеним існуючою владою. Що стосу-
ється брата івана, то він, пронавчавшись до революції в київ-
ському університеті на юридичному факультеті, представляв 
для місцевої влади певну небезпеку. хоча, звичайно, ніяких 
контреволюційних дій з його боку не було, івана засудили на 8 
років. Щоб не був таким розумним [7, с.27]. 

його вислали в архангельську область, у табори на лісо-
заготівлю. там були люди з вищою освітою, тому він казав, 
що з таким оточенням не треба й університетів. у таборах він 
провів років два або три. Швидко став бригадиром. потім він 
поїхав у петропавловськ-казахстанський. 

 степан петрович пробув менше року в тюрмі в полтаві 
й поїхав до сина івана у петропавловськ. „з 13 грудня 1932 р. 
по 5 березня 1933 р., як пише у своїх спогадах для шкільно-
го музею Дрижиногреблянської загальноосвітньої школи і-іі 
ступенів Юрій Георгійович писаренко (син Георгія степано-
вича), дід працює при карагандинській обласній конторі „за-
готскот” завідуючим молочної ферми, а з 5 березня 1933 р по 
6 квітня 1933 р. – бригадиром продовольчої бази „бугровое”. 
з 13 вересня 1933 по 21 квітня 1934 р. степан петрович пра-
цював касиром-реєстратором при окружному „Домі селянина” 
союзу працівників міських підприємств м.петропавловська. 
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характеризувався як ударник і акуратний працівник. у 1934 р. 
вступив у профспілку робітників земельних органів”. у 1939 
році степан петрович переїжджає до пензи, де вже працював 
старший син іван.

життя Георгія степановича писаренка проходить в цей 
час у науці. кандидатську дисертацію він захистив у лютому 
1941року.

коли почалась велика вітчизняна війна, академія наук 
почала готуватися до евакуації. Георгій степанович, як і інші 
кияни, працював на будівництві захисних споруд на підступах 
до києва в районі річки ірпінь. там будувалися протитанкові 
рови і дротяні загородження. писаренко розносив бухти колю-
чого дроту.

з кінця липня 1941 року разом з колегою с.в.серенсеном 
працював над розв’язанням проблеми підвищення міцності 
авіаційних двигунів на уфимському моторобудівному заводі, 
потім – у центральному інституті авіаційного моторобудуван-
ня. за роки війни уфимський завод випустив більше 51 тисячі 
моторів для винищувачів і бомбардувальників конструкторів 
о.с.Яковлєва, с.о.лавочкіна, в.м.петлякова та інших. на 
кожному третьому бойовому літаку стояв уфимський двигун. 
літак 9у з мотором вк-107а визнаний найшвидшим винищу-
вачем Другої світової війни.

працівники тилу вражали безмежним патріотизмом і са-
мозреченням. люди були погано вдягнені (особливо еваку-
йовані), мали незадовільні побутові умови, недоїдали, мало 
спали, але на межі можливостей виконували і перевиконували 
норми.

Юрій Геогійович писаренко у спогадах, надісланих музею 
Дрижиногреблянської загальноосвітньої школи і-іі ступенів, 
пише: „остання зустріч Георгія степановича з батьком степа-
ном петровичем відбулася восени 1943 року. тоді за наказом 
й.в.сталіна, установи академії наук україни (співробітники 
разом із сім’ями) переїжджали з місця евакуації, уфи (баш-
кирія), до москви [7, с.86]. вони проїжджали через пензу і на 
пероні їх зустрічали степан петрович і брат іван з корзинами 
фруктів. очевидно, вони були попереджені батьком, Георгієм 
степановичем, телеграмою” [8, с.308].

про трагічний епізод у долі сім’ї Г.с.писаренко пише: 
„під час війни не було жодної сім’ї, яка б не пережила втрати 
близьких” [7, с.89]. 
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у кінці лютого 1944 року степана петровича запросив до 
себе жити на північний кавказ в с.старий черек кабардино-
балкарії брат віктор, який щойно повернувся додому з війни 
інвалідом (глухонімим) після поранення в голову. степан пе-
трович разом з дружиною зважилися на нелегкий переїзд. у 
дорозі в степана петровича стався інсульт, через день він по-
мер на одній із станцій (м. сарепт на волзі) [7, с.89].

з 1944 року Г.с.писаренко, як учений секретар інституту 
будівельної механіки, займався відновленням роботи лабора-
торій установи. водночас викладав у київському політехніч-
ному інституті та продовжував фундаментальні дослідження 
нелінійних коливань механічних систем з урахуванням роз-
сіювання енергії в матеріалі, результати яких стали основою 
успішно захищеної ним у 1948 році докторської дисертації, а 
потім були удостоєні премії імені м.м.крилова ан урср.

у 1966 році за його ініціативою створено інститут проблем 
міцності ан урср. незмінним директором цієї установи він 
був понад двадцять років, а в 1988 році став його почесним ди-
ректором. під керівництвом вченого тут знайшли розв'язання 
актуальні проблеми, які відбивали запити атомної енергетики, 
газотурбобудування, авіаційної, ракетно-космічної техніки та 
інших найважливіших галузей машинобудування.

Г.с.писаренко підготував 45 докторів і 180 кандидатів 
наук, понад три десятиліття очолював кафедру опору матері-
алів київського політехнічного інституту, був головою спеці-
алізованої вченої ради при інституті проблем міцності нан 
україни. він автор понад 800 наукових публікацій, серед яких 
50 монографій, підручників та довідників, чимало з них пере-
кладено іноземними мовами. у 1969 році заснував міжнарод-
ний науково-технічний журнал „проблемы прочности”, який 
під назвою „Strength of Materials” видається у сШа. 

село завжди було і залишається нині колискою україн-
ської нації, генетичним родоводом та джерелом його попо-
внення, горнилом духовності і моральності. з маленьких сіль-
ських громад розпочинали своє сходження в житті відомі не 
лише в україні, а й за її межами конструктори ракет і літаків, 
винахідники й учені, талановиті управлінці й організатори ви-
робництва. саме такому талановитому сину українського на-
роду, чиє життя було нерозривно пов’язане з найскладніши-
ми етапами історії нашої країни, присвячена діяльність ради 
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шкільного меморіального музею Г.с.писаренка Дрижиногре-
блянської загальноосвітньої школи і-іі ступенів.

завдяки взаємодії з київським політехнічним універси-
тетом, інститутом проблем міцності нан україни та музе-
єм історії києва матеріали шкільного музею поповнено на-
уковими виданнями про ці наукові установи, працями самого 
Г.с.писаренка. ми встановили зв’язки з сім’єю Г.с.писаренка. 
сини, донька, дружина Г.с.писаренка передали для музею 
особисті речі вченого та спогади про великий рід писаренків 
– талановитих представників українського народу. 

відроджувати пам’ять необхідно так само, як і вдихнути 
нове життя в українські села. земляки вченого вважають, що 
дуже завинили перед ним, але час розставив все на свої місця. 
ім’я Г.с.писаренка „воскресло” з небуття, засяявши серед імен 
людей, які залишили яскравий слід у науці, які своїм життям, 
своїми науковими відкриттями впливали і продовжують впли-
вати на долі своїх сучасників. наукові винаходи Г.с.писаренка 
продовжують працювати на майбутнє.
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ГІРКа сльоза – ЧоРноБиль

Оністрат Анна, учениця 9-Б класу 
Градизької гімназії ім. Героя Украї-
ни Олександра Білаша
Науковий керівник: Ковалевська 
Людмила Вікторівна, спеціаліст ви-
щої кваліфікаційної категорії, стар-
ший учитель Градизької гімназії

в історії нашого народу було чимало скорботних дат, спо-
гади про які гострим болем і відчаєм пронизують серце. одну 
з таких дат, 26 квітня 1986 року, коли в нічне небо полісся 
здійнявся стовп радіаційного вогню, разом з усією україною 
згадує і полтавщина. мирний атом і міф про його безпечність 
розбудила катастрофа на чорнобильській аес. вона сколих-
нула світ величезною руйнівною силою, а ще мужністю тих, 
хто першими зустрілися з її страхітливими наслідками [6, 12]. 
про чорнобиль ми знаємо менше, ніж про Голодомор. наре-
шті знято гриф секретності з низки документів сбу, які стосу-
ються аварії на чаес. у розсекречених документах, зокрема, 
містяться дані про радіаційний стан в зоні аварії у перші дні 
після вибуху реактора, радіаційне забруднення в україні на се-
редину жовтня 1986 року тощо. проте чи багато користі від 
такої запізнілої інформації?.. 

внаслідок вибухів на четвертому енергоблоці чаес ве-
ликі хмари радіоактивних газів та продуктів розпаду були 
викинуті в атмосферу на висоту 7-9 км. за оцінками вооз, 
загальний викид радіоактивності від чорнобильської катастро-
фи у 200 разів перевищив сумарні викиди від вибухів атомних 
бомб, скинутих на хіросіму та нагасакі [7].

чорнобильська катастрофа історією не стала, хоча відтоді 
минуло вже 26 років. ця трагедія ввійшла в історію людства як 
рана на тілі україни. надто дорого заплатили й ще заплатимо за 
неї. це гірка правда сучасності, за якою ми живемо. біль і триво-
га чорнобиля залишається в наших серцях. ці відчуття змушу-
ють кожного зупинитися і озирнутися в той страшний 1986-й...

ту мирну весняну українську ніч на берегах прип’яті люди 
ніколи не забудуть. вона була, як зараз усім здається, найтихі-
шою і найтеплішою. і не сповіщала про біду. проте в ту саму 

© Оністрат А., 2012
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ніч, з 25 на 26 квітня, відлік часу став уже не мирним, а бойо-
вим і аварійним. відлік пішов на хвилини і секунди. о пер-
шій годині 23 хвилини 40 секунд, коли всі спали безтурботним 
сном, несподівано над четвертим реактором чорнобильської 
атомної станції велетенське полум’я розірвало нічну темряву. 

не зі сторінок стародавніх літописів і не з легенд та пе-
реказів увірвалось у наше життя це лячне і моторошне слово 
чорнобиль. він став символом горя і страждань, покинутих 
домівок, розорених гнізд, здичавілих звірів. чорнобиль – чор-
ний біль нашої землі. і, скільки б не минуло років, все одно він 
полум’янітиме чорним вогнищем скорботи. 

найбільшого радіаційного забруднення зазнала україна. 
Якби не мужність і героїзм, виявлені нашими співвітчизника-
ми, трагедія могла б бути масштабнішою. біблійна зірка по-
лин, що впала на нашу землю 26 квітня 1986 року, надовго 
отруїла не лише наш хліб, воду, повітря, а й нашу кров. траге-
дія, в епіцентрі якої опинилася україна, стала ознакою і вимі-
ром людського горя, людської долі, людського життя [1, 5].

жодна статистика не скаже, скільки людських доль по-
нівечено чорнобильським смерчем, скільки ще ліквідаторів 
«дотлівають» від хвороб, а скільки їх уже відійшло у вічність. 
бо потерпілі – це всі ми, кого більшою чи меншою мірою тор-
кнувся чорнобиль, поряд з ким стільки скалічених атомною 
трагедією доль, стільки спричинених клятими ізотопами хво-
роб. і стільки, як дзвони, думок: а що було б з нами, якби не 
жертовність ліквідаторів, якби не смерть багатьох з них, якби 
не їх нинішній щоденний біль і страждання?!

страхітливий перелік втрат, проблеми ліквідаторів та пе-
реселенців, пам'ять про тих, хто відійшов у вічність станов-
лять актуальність обраної теми.

чорнобильська катастрофа – найбільша техногенно-
екологічна катастрофа сучасності, яка сталася під час прове-
дення технологічного експерименту. вона завдала і продовжує 
завдавати непоправної шкоди екологічній ситуації як у регіоні, 
так і в планетарному масштабі [2, 1059].

немає в україні місця, яке б не було пов’язане з горем чор-
нобиля. комусь довелося стати в ряди тих, хто ліквідував на-
слідки аварії, комусь – рятувати життя і здоров’я потерпілих, 
інші просто допомагали і матеріально, і морально. чорнобиль 
– трагедія україни.
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Десятки тисяч осіб брали участь у ліквідації аварії. вони 
покинули свої домівки і свідомо рушили на страшну землю, 
щоб зараз ми з вами могли вільно дихати і радіти життю. наші 
полтавці не стали винятком. Державний реєстр постраждалих 
внаслідок чорнобильської катастрофи по полтавській області 
на 2010 рік налічує 21730 осіб, з яких 23,9% - діти та підлітки 
до 18 років; 76,1% - дорослі. з них майже половина – 48,5%, 
це ліквідатори аварії на чорнобильській аес, переважна біль-
шість яких – чоловіки віком від 45 до 65 років. наслідок висо-
кого рівня захворюваності – високий рівень інвалідизації.

в області проживає 2466 інвалідів-чорнобильців, захворю-
вання яких пов’язані з наслідками чорнобильської катастро-
фи. це 12,8% від загальної кількості постраждалих. тільки в 
2009 році інвалідами стали 206 постраждалих. найчастіше до 
інвалідності приводять хвороби системи кровообігу, нервової 
системи та новоутворення [5]. але чорнобиль – не лише ве-
лика трагедія, а й символ безмежної мужності багатьох тисяч 
наших земляків. ризикуючи своїм життям та здоров’ям, вони 
виконали свій обов’язок і захистили людство від загибелі. 
страшна трагедія не обминула і жителів Глобинського району. 
сотні добровольців тієї квітучої весни відправились назустріч 
невідомій небезпеці. 

ось як про це згадує житель села бабичівки Глобинського 
району олексій компанченко: «нашим завданням було лікві-
дувати наслідки аварії. та спочатку ми огороджували зараже-
ну зону в радіусі 30 кілометрів колючим дротом., потім із даху 
четвертого реактора прибирали все те, що кидали із верто-
льотів – графіт, обривки парашутів. піднімалися на висоту 70 
метрів. бігли туди по сигналу, так же і назад спускалися. там 
були три хвилини, за цей час набігала допустима доза радіації 
– півтора рентгени.

біль чорнобиля відгукнувся у серці кожного жителя на-
шого району, назавжди залишаючи у пам’яті народній подвиг 
бійців із радіоактивним лихом. у Глобинському районі про-
живає і знаходиться на обліку в єдиному державному автома-
тизованому реєстрі осіб, що мають право на пільги 1397 гро-
мадян, що постраждали внаслідок чорнобильскої катастрофи, 
в т.ч. 627 ліквідаторів аварії [4]. 

в основному глобинці проходили службу з червня по жов-
тень 1986 року у військових частинах 61606 (Широнівський 
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полк) та 61511. Широнівський полк дислокувався у селі ко-
рогод, поблизу чорнобиля [6,с.75]. серед ліквідаторів цієї 
страшної трагедії були і градижчани. близько двохсот чоловік 
з Градизька та прилеглих сіл Ганнівки і середпілля були заді-
яні на ліквідації аварії та на будівництві комунікацій. на подо-
лання наслідків чорнобильської аварії були направлені пожеж-
ники, військові, медики, міліціонери та представники інших 
професій. багатьох уже не має серед живих.

на даний час всього на території селища проживає 125 
осіб - ліквідаторів та потерпілих від аварії на чаес. з них 29 
чоловік, згідно закону україни «про статус і соціальний за-
хист громадян, які постраждали внаслідок чорнобильської ка-
тастрофи» мають статус потерпілих і категорії. 57 працівників 
Градизької пмк – 125 отримали статус ліквідаторів аварії на 
чаес іі категорії [6,101].

чорнобиль віддаляється від нас все далі й далі, але ми від-
чуваємо його страшне дихання все гостріше й гостріше. за ці 
роки пішли у вічність сотні чорнобильців, інші стали інваліда-
ми або хворі. хворіють діти, бо вони теж стали заручниками 
чорнобиля. відношення до «ліквідаторів» та постраждалих 
від чорнобильскої катастрофи з кожним роком погіршується з 
боку держави. це підтверджується кількістю громадських про-
тестів, мітингів біля верховної ради та кабінетом міністрів. 
проблеми, які породила чорнобильска катастрофа, з роками 
не зникають, а все більше загострюються, деякі з них, переду-
сім соціально-економічні вимагають комплексного вирішення 
та системного підходу в діяльності органів виконавчої влади 
для їх розв’язання. це стосується кількості та якості пільг, що 
задекларовані державою, але виконуються на 5-10%, розміром 
фінансування. життя ставить ще одну проблему: за минулі 
роки перестало існувати багато установ та організацій, котрі 
направляли своїх працівників для участі в ліквідації аварії на 
чаес. і тепер нема кому підтвердити документально перебу-
вання там людей. не менш болючою є проблема – компенсація 
коштів на придбання дорогих ліків.

справами «ліквідаторів» та потерпілих від аварії на чаес 
опікується «союз чорнобиль україни». Головне завдання яко-
го – добитися щоб кожен чорнобилець мав право на зароблену, 
а не визначену судом пенсію. підвищення пенсій решті лікві-
даторів аварії на чаес, поліпшення медичного обслуговуван-
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ня. справами полтавців – чорнобильців займається полтавська 
обласна організація «союз чорнобиль україни», очолювана 
віктором Шкурпелом. існує полтавське міське громадське то-
вариство «чорнобиль». на квітень 2011 року у своїх лавах на-
раховувало майже 3400 потерпілих від аварії на чаес, із них 
майже 2,5 тисячі ліквідаторів. існують громадські організації 
чорнобильців і у кожному районі.

минуть десятиліття, а чорний день чорнобильської траге-
дії все одно хвилюватиме людей: і тих, кого він зачепив своїм 
недобрим крилом, і тих, хто народився далеко від покривдже-
ної землі. кажуть, час лікує, затягує рани. неправда. нічого 
він не лікує. просто біль відходить кудись глибоко в серце, 
приживається там, освоюється, і нікуди від цього не дінешся. 

26 років для історії людства – це всього лише мить. але 
для нас – вічність, бо попіл і сльози чорнобиля ніколи не пере-
стануть стукати у нашу пам'ять і наші серця.
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заРецьКий – КоРиФей мУзейної сПРави

Ковальчук Євгенія, учениця 10 
класу Лютенської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Гадяцького району
Керівник: Маслова Світлана Іва-
нівна, вчитель історії Лютенської 
ЗОШ І-ІІІ ст. Гадяцького району

сьогодні ми ходимо по залам цих музеїв, захоплюючись 
безсмертними шедеврами великих майстрів і майстринь укра-
їни, зацікавлено розглядаємо предмети сивої давнини, що ко-
лись були частинкою побуту українців. на виставках нам пока-
зують давні рідкісні монети, поштові марки і книжкові знаки. 
але будучи в захваті від цього багатства музейних експонатів, 
ми не думаємо про тих людей, які зібрали воєдино і зберегли 
для нас те, що сьогодні становить національну гордість країни. 
імена багатьох з них забуті, або загублені серед кіп архівних 
документів, мало відомі широкому загалу. завдяки їхнім зна-
нням, їх невичерпному ентузіазмові та безмежній закоханості 
в мистецтво рідного краю було збережено багато пам’ятників 
культури і науки, створено всесвітньовідомі музеї.

серед багатьох відомих колекціонерів був і пристрасний 
шанувальник народного мистецтва іван антонович зарець-
кий. вінбув одним із фундаторів полтавського природничо-
історичного музею, стараннями вченого була придбана орні-
тологічна колекція генерала Шульговського, та відомамузейна 
збірка катерини скаржинської, підготовлено колекцію кус-
тарних виробів для всеросійської виставки в петербурзі. на 
1-й і на 2-й всеросійській виставці в петербурзі він завідував 
полтавським відділом. також учений зібрав цінну колекцію 
українських старожитностей та шедеврів народної творчості 
дляпетербурзького етнографічного музею. він також ініціатор 
створення краєзнавчого музею в оренбурзі.

корифей музейної справи іван антонович зарецький на-
родився у серпні 1857р. в містечку лютенька Гадяцького пові-
ту в родині заможного козаказаріцького.

життя “непатентованого вченого”, авторитет якого, одна-
че, був високий, проходило в складних умовах. це був справ-
жній самородок. самотужки опанував освіту, освоїв мисте-
© Ковальчук Є., 2012
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цтво фотографії, мав талант рисувальника. з дитячих літ він 
цікавився місцевими курганами, що розкопувалися селянами 
з метою добування селітри, колекціонував знахідки минувши-
ни, знайдені під час таких робіт.любов до старожитностей він 
успадкував від батька, про якого відомостей немає.

Як свідчив м.і.Гавриленко, іван зарецькийне закінчив 
навіть початкової школи, але мав широкі і ґрунтовні знання 
в галузі природознавства та історії. наочністю для нього слу-
гували залишки лютенської фортеці та земляні вали навколо, 
таємничі підземелля, що починалися під спорудами деяких 
церков і вели далеко за межі містечка. надзвичайної краси за-
порізький успенський собор розписаний у стилі українського 
бароко манив в тенета національного мистецтва, змушував за-
думуватися над історичними реаліями свого народу, його са-
мобутністю.

містечко лютенька славилося своїми багатими ярмарка-
ми та базарами, розмаїттям кустарних промислів, бойовими 
козацькими традиціями, рідкісними язичницькими обрядами 
та звичаями, а також своїм колоритним неповторним мисте-
цтвом. все це мало неабиякий вплив на формування націо-
нальної свідомості майбутнього науковця, загартовувало його 
характер та силу волі, визначило його подальшу долю.

іван зарецький тут познайомився з такою україною, що 
«українішої» і немає. кобзарський край був справжньою скарб-
ницею народних пісень, дум, переказів. у документальному 
архіві вченого зберігся запис легенди про назву лютеньки.

особливий інтерес учений плекав у своєму серці до гон-
чарства. у самій лютеньці була ціла вулиця, яка називалася 
Гончарева. протягом1902-1910ним було зібрано колекцію 
з 250 керамічних мисок для російського музею імператора 
олександра ііі[1].

Ще зовсім молодим, іван зарецький став відомим на 
полтавщині, як археолог-аматор. з 1887 року і.а.зарецький 
проводить археологічні дослідження на території тодішньої 
харківської губернії. там він розкопує кургани та здійснює 
розвідки в богодухівському повіті (нині котелевського райо-
ну полтавської області). Як зазначає у своїй праці «племена 
скiфського часу на ворсклi» відомий археолог Г.т.ковпаненко, 
тут іваном антоновичем було знайдено до 2 тисяч наконечни-
ків стріл, що неабияк збагатило колекцію вченого[2]. згодом 
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він її передав до Державного історичного музею (м.москва, 
російська Федерація).

з 1891 року – співробітник управи полтавського земства, 
один із фундаторів полтавського природничо-історичного му-
зею, відкритого з ініціативи великого російського ученого, за-
сновника сучасного ґрунтознавства в.в.Докучаєва.

останні його археологічні роботи на полтавщині – розкоп-
ки в урочищі мечеть кобеляцького району. окрім того, він яв-
ляється одним із перших дослідників мало-перещепинського 
скарбу, відкритого в 1912 році. комісія, яка оглядала речі цієї 
знахідки була здивована тим, що іван зарецький одразу прочи-
тав і переклав латинський напис, вибитий на блюді.«скарб» і 
до сьогодні зберігається в Державному ермітажі. є гіпотеза, що 
він належав похованню великого хана болгарії кубрату[3].

у 1906 році полтавський музей знову поповнився експона-
тами з археології, історії, етнографії, серед яких були і матері-
али і.а.зарецького. у 1910-1912рр. він працював у музеї пол-
тавського земства, де вивчав народні промисли полтавщини. 
займаючись збиранням і дослідженням старовини: національ-
ного чоловічого і жіночого вбрання, прикрас, речей домашнього 
вжитку, особливо посуду, і.а.зарецький підготував велику ви-
ставку, яку демонстрував на етнографічному з’їзді у харкові.

на жаль, іван зарецький покинув рідний край. у 1912 році 
він переїхав до воронежа; в 1915році – до оренбурга, з 1928 – 
співробітник оренбурзького музею.

і.а. зарецкий в 1927-1928 рр. розкопав 20 курганів у ка-
захстані. у 1936 році він організував експедицію по вивченню 
курганів вгору за течією уралу. але ця експедиція у саракташ-
ському районі північного казахстану була перервана. рапто-
во 14 серпня 1936р. іван зарецький помер. його поховано на 
станції кувандик[4].

у спадок землякам він залишив опубліковану у 1894 році 
наукову працю «Гончарний промисел в полтавській губернії» 
та ряд інших наукових робіт, а також безцінні сліди його на-
укової діяльності – малюнки і фотографії, що слугують на-
ступним поколінням вчених. блискучу рецензію одержала 
його праця «про значення української літератури для народу 
і про українську мову». праці зарецького не втратили свого 
значення й нині.
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подвижницьку діяльність відомого археолога, етнографа, 
земського і громадського діяча, дійсного члена полтавської 
вченої архівної комісії та московського товариства любителів 
природи, антропології та етнографії,почесного громадянина 
полтави і.а.зарецького високо цінував літописець україн-
ського козацтва, академік ан урср Дмитро Яворницький. 
про неординарну особистість вченого, він писав: «ви, людина 
кипучої енергії, могли бути мені дуже корисним, шкода, що в 
мене не було такого ангела-охоронця»[5].

ці слова розкривають зарецького як людину, друга і зали-
шають читача перед чимсь недоговореним, утаємниченим.

Як краєзнавці школи ми також зробили спробу дослідити 
багатогранну діяльність нашого земляка та відкрити невідо-
мі сторінки його життя. багато дослідників хх ст. «поховали 
його за життя» 1912 р. на цвинтарі у полтаві після сумнозвіс-
ного судового процесу з петербурзьким етнографічним музе-
єм, викресливши з життя вченого низку цінних перлин його 
плідної діяльності за межами україни.

село лютенька – один із основних центрів пошуково-
дослідницьких проектів, предметом яких є феноменальна по-
стать вченого. результатом нашого проекту має стати створен-
ня нового відділу лютенського зразкового шкільного музею, 
присвяченого івану антоновичу зарецькому, та встановлення 
пам’ятного знака на приміщенні нашої школи, подібно до му-
зею в опішному.

співпраця науковців полтавщини і краєзнавців лютеньки 
увінчалась успіхом у 2012 році і в результаті кропіткої багато-
річної роботи готується до друку книга чайки івана Федосійо-
вича «сторінки історії лютенського краю», де буде включено і 
статтю про зарецького івана антоновича.
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наш час – це час відродження духовних цінностей, час 
пошуку справжніх ідеалів, час звернення до історії і традицій 
рідного народу. 

серед чудотворних ікон божої матері, згаданих у росій-
ському місяцеслові, значиться Горбанівська ікона, святкування 
якої припадає на 30 червня (за старим стилем) – 13 липня (за 
новим стилем) та 29 вересня (за старим стилем) – 12 жовтня 
(за новим стилем). До наших часів збереглася традиція в ці дні 
вшановувати пам’ять божої матері. у свято-макаріївському 
соборі відбуваються богослужіння, а потім усі віруючі йдуть 
до цілющого джерела, де, за переказами, струмінь води забив 
під час явлення ікони.

привертає увагу цікавий факт, що чудотворна ікона Горба-
нівської божої матері є копією корсунської ікони, писаної, як 
вже зазначалося, євангелістом лукою і принесеною великим 
князем володимиром з херсону до києва у 988р.

у церковних пісне співах Горбанівську чудотворну ікону 
пресвятої богородиці називають «заступницею і похвалою 
землі нашої полтавської» [4, с.3].

існує легенда, в якій розповідається, що образ був вияв-
лений дивним чином на початку хVііі (за іншими джерелами 
– хVіі) століття в лісистій незаселеній місцевості на околи-
© Ляшко Т., 2012
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ці полтави. за даними полтавських єпархіальних відомостей 
1863 року, ми довідались, що «явился пречистий образ в пяти 
верстах от города в селе Горбаневка» [2, с.60].

козак Горбань, косячи траву на власній пасіці, зламав 
косу, бо наткнулась вона на щось незвичайне. це була ікона з 
образом божої матері.

кінець коси, торкнувшись ікони, поранив лик святині під 
правим оком, з нього покотилась сльоза. придивившись, мож-
на помітити виразний слід сльози над правою щокою богома-
тері. звичайно, така подія не могла не вразити до глибини душі 
і не викликати полум’яних молитов.

Горбань з почуттям глибокого благоговіння виголосив мо-
литву до небесної цариці і, осінивши себе хресним знамен-
ням, підняв святу ікону і відніс до своєї хати. з часом Горбань 
сповістив про знахідку місцевому духовенству [4, с.21].

на іконі зображена корсунська божа матір на металево-
му листі, який має в довжину 6 вершків, в ширину – 5. краї 
знайденої Горбанем ікони були обрізані, кимось понівечені. 
о.Грановський, висловлював думку про те, що, можливо, вона 
була викрадена із якогось храму кимось із шведів 1709 року і 
потім кинута тут, під полтавою: «Это образ, брошенный ко-
щунственной рукой какого-нибудь шведа в лесу»[1, с. 220].

невдовзі після знайдення святої ікони, на тому місці було 
збудовано храм на честь різдва богородиці, а на місці, де впала 
сльоза з ікони,забило джерельце. кажуть, що ікона і джерельна 
вода мають цілющі властивості, чудодійні якості. До них при-
ходили і приходять, приїжджали і приїжджають сотні хворих з 
надією на зцілення. багато хто справді відчував себе краще.

не виявлено відомостей, коли у селі було споруджено пер-
шу дерев’яну різдвяно-богородицьку церкву, за переказами, 
меценатом був волковняк (дехто називає його сотником, інші 
– полковником, потім він і його дружина були поховані на цер-
ковному погості). 

спершу чудотворну ікону помістили у дерев’яному храмі. 
у 1734 році він уже існував, а з 1735 року зберігалися церковні 
метричні книги. 

1765 року з дозволу київського митрополита рафаїла 
була прибудована дзвіниця. а 1818 року церкву розібрали і 
на її місці (стараннями священика євтихія Дмитровича пав-
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ловського) була споруджена нова красива мурована різдвяно-
богородицька церква.

у 1818 році на пожертви віруючих і турботами священика 
євтихія павловського було побудовано новий мурований храм 
на честь Горбанівської ікони. чудотворний образ було перене-
сено туди і встановлено біля намісного образу, праворуч від 
нього, в кіоті і коштовній ризі, яку пожертвувала поміщиця 
стороженко [1, с. 220].

церкву добудували 1850 року, влаштували новий іконо-
стас та прибудовану муровану дзвіницю. першими священи-
ками були: Федір чернявський, тимофій Шаковецький, олек-
сандр кононович, євтихій павловський.

за даними клірової книжки полтавської єпархії за 1902 
рік ми дізналися, що до церкви була приписана каплиця, спо-
руджена у 90-х роках хіх ст. у Горбанівці статським ратником 
м.летуновським у пам’ять про подію 17 жовтня 1888 року – 
врятування сім’ї російського імператора олександра ііі під 
час аварії на залізниці[3, с.50].

ця споруда – пам’ятка архітектури й історії, яка милувала 
око тисяч богомольців, була знищена у 30-х роках хх століття.

тепер ще більше віруючих потягнулося до Горбанівської 
чудотворної ікони богоматері. слава про неї розлетілася дале-
ко за межі україни. із уст в уста люди передавали оповіді про 
її чудодійну силу.

про це свідчили і численні записи про чудеса і зцілення, 
що відбувалися у тих людей, які молилися перед іконою. ви-
падки зцілення старанно перевірялися і записувалися у цер-
ковну книгу. так, у книзі, що зберігалась при церкві був запис 
зцілення 1831 року після молитов біля ікони катерини рома-
нівни подільської, поміщиці павлоградського повіту катери-
нославської губернії. «каждый день в начале одиннадцатого 
страдала она неимоверно. чувствовала охлаждение в желудке 
с треском костей и судорогами». 

інший запис розповідав про зцілення у 1848 році поміщиці 
із села старих санжар Ганни Щербакової. під час обіду Ганна 
тимофіївна подавилась і потім не могла проковтнути жодної 
краплі води. по вірі ж і упованню на всесильну допомогу ца-
риці небесної, після молебня перед Горбанівською чудотвор-
ною іконою з водосвяттям, вона без перешкод напилася святої 
води і стала здоровою [2, с.62].
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з 1853 року щорічно 30 червня (за старим стилем)здій-
снюється урочистий хресний хід з чудотворним образом від 
Горбанівки до полтави.

ікона залишалась у кафедральному свято-успенському 
соборі, до закінчення іллінського ярмарку, щоб її могло від-
відати якнайбільше богомольців.а 10 серпня так же урочисто 
ікону несли до Горбанівки. полтавці від малого до великого 
зі сльозами, квітами, подарунками зустрічали ікону, наче саму 
богородицю. 

у 30-х роках хх століття Горбанівський різдвяно-
богородицький храм було стерто з лиця землі. ікону віруючі 
врятували і передали до макаріївської церкви, де вона й збері-
галася до 1939 року, згодом й цей храм закрили. 

під час окупації, наприкінці 1941 року, віруючим було 
дозволено відновити богослужіння в кількох храмах, у тому 
числі і макаріївському. тоді одна з матушок, яка переховува-
ла Горбанівську чудотворну ікону, знову передала її до цього 
храму [6, с.3].з 1949 до 1962 року ікона зберігалася в свято-
преображенській соборній церкві на території нового базару. 
із знищенням цього храму була знову перенесена до свято-
макаріївської церкви, що стала тепер соборною.

з 1962 року і дотепер чудотворний образ Горбанівської 
божої матері зберігається у свято-макаріївському кафедраль-
ному соборі.

тисячі віруючих і нині підносять свої молитви до ікони 
пресвятої богородиці. 

зараз у Горбанівці відновлено дві кринички, які пов’язують 
з місцем знаходження ікони та церкви різдва богородиці. одна 
з них біля ставка, який називають баронівським,інша – непо-
далік того місця, де колись стояла церква. Джерела розчищені, 
обкладені. біля ставка зроблено стік води з джерела.

навколо іншої кринички збудована альтанка, де можна 
відпочити. тут же знаходиться невеличка копія ікони божої 
матері, текст молитви.

кожного літа сюди приходять тисячі віруючих, бо в липні, 
в день вшанування Горбанівської ікони, відновлено хресний 
хід до життєдайних джерел. але й протягом всього року стеж-
ки до криничок не заростають, бо людям подобається чиста 
прохолодна джерельна вода, яку вони набирають і несуть до-
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дому. багато хто і зараз вірить, що ця вода може зцілити, якщо 
не тіло, то хоча б душу.

білі троянди та прекрасні лілеї, що завжди були символом 
висоти і непорочності, одвіку присвячувались матері божій. 
то ж і полтавська земля всі найчистіші і найніжніші квітки 
смиренно приносить до ніг владичиці і заступниці світу.

перед цією іконою молились багато поколінь українців – 
бідних і багатих, простого роду і вельмож, людей різних про-
фесій, людей різної долі. і ми віримо, що матір божа через 
молитву перед цією іконою їм допомогла. і молитви багатьох 
поколінь українців створюють ту потужну світлу ауру, з якої 
черпаємо сили ми, сучасні українці.

пресвята богородиця завжди огортала своїм покровом і 
охороняла український народ від усякої злої волі. тільки разом 
із божою матір’ю україна може бути такою, про яку мріяли 
наші предки. ми сподіваємося, що через ікону, завдяки посе-
редництву матері божої, нам буде подаровано мудрість, силу та 
шляхетність, аби у своїх діях приймати правильні рішення”.

поряд з нами знаходиться ікона – покровителька полта-
ви і всіх полтавців. хочеться сподіватися, що Господь завжди 
буде посилати своє небесне благословіння на наше прекрасне 
місто і тим, хто в ньому живе, і тим, хто приїжджає.
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ІстоРиЧнІ Пам’ятКи КРеменЧУКа
(на ПРиКлаДІ мемоРІалУ «вІЧно Живим»)

Коваленко Валерія, учениця 11-А 
класу Кременчуцької гімназії № 5 
імені Т.Г. Шевченка
Керівник: Пермякова Вікторія Ана-
толіївна, заступник директора з 
НВР Кременчуцької гімназії № 5

кожна місцевість, як і людина, має свою біографію, свій 
родовід. у давнину про це дбали, аби зберегти для нащадків 
історію свого роду та краю. літописці турбувалися про продо-
вження історії, люди – свого роду.

у кременчуцькій гімназії №5 імені т.Г.Шевченка цією 
проблемою опікується рада музею бойової слави та патріотич-
ний загін «пошук». музей бойової слави в нашій гімназії було 
відкрито 25 квітня 1975 року, тоді ж і розпочав свою роботу 
клуб червоних слідопитів «пошуківець». уся його робота 
спрямована на зміцнення військово-патріотичного виховання 
підростаючого покоління, на розширення знань про історію 
Другої світової війни, на формування духовності та національ-
ного патріотизму молоді через участь в дослідженні бойових 
подвигів визволителів міста кременчука, на виховання почут-
тя національної гідності. 

разом з автозаводською районною радою міста кременчу-
ка ми працюємо над проектом» пам'ять про війну єднає …» 

Героїчно захищали батьківщину кременчужани. До книги 
пам’яті україни занесені імена 6210 кременчужан. 97% міста 
було знищено тією страшною війною. події тих днів відобра-
зили кременчужани в пам’ятниках і обелісках. 

у перші місяці війни з кременчука на фронт пішло 3000 
добровольців. ворог невблаганно наближався до міста. у 
липні 1941 була створена перша в україні дивізія народного 
ополчення. три полки чисельністю в три тисячі бійців, коман-

© Коваленко В., 2012
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дир – а.с.платухін. третій полк складали робітники і служ-
бовці крюківського вагонобудівного заводу, командир – ма-
йор п.воробйов. не вистачало зброї, була одна гвинтівка на 
трьох. 

з 5 серпня 1941 року по 8 вересня 1941 року тривала обо-
рона кременчука. лінія оборони міста проходила на рубежі 
Деївська гора – Гостра могила. кременчуцька дивізія народ-
ного ополчення, єдина на україні прийняла бій на цьому рубе-
жі, затримавши фашистів на правому березі Дніпра на цілий 
місяць. 

Як пам’ятка цим подіям – обеліск кременчуцьким опол-
ченцям, до якого і сьогодні не заростає стежка. вдячні нащад-
ки слідкують за могилою, тут проводять екскурсії школярі, 
читаючи сторінки історії.

під час німецько-фашистської окупації в кременчуці ді-
яло 7 антифашистських підпільних груп, до них входило біль-
ше 300 патріотів. 

хоробро билися кременчужани і на фронтах великої ві-
тчизняної війни. Шістнадцять наших земляків удостоєні зван-
ня Героя радянського союзу. 

у кременчуці є багато історичних пам’яток. серед них 
– меморіал «вічно живим». пам’ятник побудований у 1973 
році. автори монументу – архітектор в.а.кас’ян та скуль-
птор м.Ф.овсянкін – фронтовик, заслужений діяч мистецтв 
україни, лауреат Державної премії урср імені т.Г.Шевченка. 
пам’ятник відлитий з бронзи майстрами ленінградського за-
воду «монументскульптура». колектив підприємства присвя-
тив цю роботу 50-ти річчю утворення срср. він був урочисто 
відкритий 28 вересня 1973 року, до 30-ти річчя визволення 
кременчука від фашистських загарбників. вічний вогонь, при-
везений з могили невідомого солдата в севастополі, запалив 
учасник оборони міста-героя і.і.заїка. 

із гранітного кряжа виростають сім бронзових фігур. 
останні хвилини перед стратою. злилися воєдино скорбота, 
ненависть до ворога. у центрі скульптурної композиції гор-
до стоїть червоноармієць. тісно притулилася до нього жінка-
мати, прикриваючи собою маленьку дівчинку. червоноармієць 
підтримує свого товариша, який із останніх сил намагається 
піднятися, щоб зустріти смерть стоячи. пам’ятник розміще-
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ний на місці одного з концтаборів, це пам’ять про загиблих від 
рук німецько-фашистських загарбників військовополонених. 

тим червоноармійцем, що стоїть у центрі скульптурної 
композиції «вічно живим», був леонід андрійович силін. 

метою нашого дослідження було зібрати матеріал про 
л.а.силіна, як одну із ключових фігур скульптурної компо-
зиції меморіалу «вічно живим». патріотичним загоном «по-
шук» була зібрана інформація про секретаря і члена військово-
го трибуналу однієї з стрілецьких дивізій, що потрапила восе-
ни 1941 року в оточення біля села крестителеве, в полтавській 
області.

у перші дні війни леонід силін добровольцем пішов на 
фронт. він народився в ризі в родині дрібного службовця і ріс 
в районі, де жило багато німецьких сімей. у дитинстві, слу-
хаючи німецьку мову, леонід прекрасно її опанував. був він 
активним комсомольцем, до війни служив у севастополі на 
флоті, потім працював у москві на заводі «Шарикопідшипни-
ки» і навчався заочно в московському юридичному інституті. 
через хворобу серця л.а.силін був звільнений від військової 
служби, але на початку війни, приховавши свою хворобу, по-
просився на фронт. але, незабаром лікарі побачили, що силін 
хворий, і його демобілізували. однак не такий він був, щоб 
відступати від задуманого. він домігся вторинної відправки на 
фронт, на цей раз в якості юриста в дивізійний трибунал.

із матеріалів, знайдених в результаті пошуку нашого за-
гону, ми отримали інформацію, що частина, в якій служив си-
лін, не зуміла втриматися на правому березі Дніпра і в вересні 
1941 року з важкими боями відходила до полтави. велика гру-
па важко поранених бійців була відрізана ворогом від радян-
ських частин у селі крестителеве. 

силін, бажаючи врятувати тяжкопоранених, відкрив двері 
сараю в якому вони переховувались і, важко кульгаючи і спи-
раючись на палицю, вийшов назустріч автоматним чергам. він 
закричав автоматникам, що в сараї знаходяться тільки важко 
поранені солдати, і попросив припинити вогонь. раптова по-
ява радянського командира та його звернення на німецькій 
мові сприяли припиненню вогню. силіна відвели в штаб. там 
леонід андрійович зробив усе, щоб постати перед гітлерів-
ськими офіцерами їх прихильником. він «розхвалював» успі-
хи німецької армії, «захоплювався» її перемогами і просив 
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тільки дозволити йому організувати госпіталь для поранених 
радянських полонених (сам відрекомендувався як поранений 
радянський лікар). офіцерам сподобався підтягнутий «док-
тор», який відмінно знає їхню мову, і вони дозволили створити 
йому щось на зразок госпіталю. Для більшої до себе довіри 
силін сказав їм, що його мати нібито чистокровна німкеня. це 
ще більше вабило їх до російського лікаря.

серед тих, хто потрапив у полон, з персоналу польового 
шпиталю силін набрав групу лікарів, фельдшерів та медич-
них сестер і почав роботу зі створення «українського» госпі-
талю. Гітлерівці заборонили утримувати в лікарні поранених 
командирів червоної, армії, комуністів, євреїв і росіян, тому 
медичний персонал оформляв усіх поранених, які надходили 
до госпіталю, під українськими прізвищами.

працювати доводилося в жахливих умовах: крізь худі 
солом'яні дахи сараїв протікала вода, не було медикаментів, 
перев'язувальних матеріалів, хірургічних інструментів, білиз-
ни, не вистачало їжі. 

у листопаді окупанти дозволили перевести шпиталь в село 
єреміївка, де він розмістився у великій двоповерховій школі. 
тепер у поранених над головою був міцний дах, та й продуктів 
у жителів єреміївки було більше, так як село стояло далеко від 
доріг і «заготівельники» навідувалися сюди рідше.

силін сподівався,що з часом, коли поранені зміцніють, всі-
єю лікарнею піти в ліси і партизанити. поступово персонал цьо-
го закладу став переходити до підпільної боротьби з фашист-
ськими окупантами. вдалося дістати радіоприймач і слухати 
зведення радінформбюро. правда про події на фронтах поши-
рювалася не тільки в госпіталі, але і серед місцевих жителів. зі 
складів фашистських військ стали зникати мішки з пшеницею, 
а в поліцейських – пропадали гвинтівки та автомати.

Щоб не накликати на госпіталь гніву гітлерівців, силіну 
і його соратникам доводилося діяти дуже обережно. і все ж 
старший поліцай, зрадник отамась, на прізвисько «Дракон», 
відчув, що силін веде подвійну гру. прагнучи вислужитися 
перед гітлерівцями, отамась став стежити за ним, збираючи 
докази. знайшовся зрадник і в самій лікарні.

у ніч на 2 березня 1942 госпіталь оточили гітлерівські 
солдати й українські поліцаї. окупанти піддали всіх поране-
них ретельному огляду і виявили серед них хворих, що вже 
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видужали, а також комуністів, росіян і євреїв. усьому персо-
налу шпиталю за порушення фашистської інструкції загрожу-
вала смерть. наступного дня, 3 березня, близько 40 відібраних 
гітлерівцями поранених і лікарів відвезли з лікарні в кремен-
чуцький табір військовополонених.

леонід андрійович і в останній свій шлях зумів піти гор-
до, як личить радянському патріотові. коли його зі зв'язаними 
руками вивели до саней, на яких уже лежали поранені, він по-
просив дозволу попрощатися з рештою. звертаючись до місце-
вих мешканців, присутніх на площі і до поранених товаришів, 
він закликав їх продовжувати боротьбу з окупантами і вірити в 
перемогу червоної армії. бачачи, яке велике враження справ-
ляє мова силіна на людей, гітлерівський офіцер перервав його 
і не дав йому закінчити. коли сани рушили, силін прокусив 
собі вену на руці, змочив кров'ю хустку і, кинувши її в юрбу, 
прокричав: «передайте це на пам'ять моїм синам!»

леоніда андрійовича силіна розстріляли 7 березня 1942 
разом з лікарями портновим і Геккер, пораненим підполков-
ником к.н. богородицьким та іншими.

через день медичній сестрі госпіталю оксані романченко 
військовополонений, який втік з кременчуцького табору, при-
ніс записку силіна, яку відважний патріот зумів написати пе-
ред розстрілом і передати товаришам, щоб ті переслали її при 
першій можливості о.романченко. 

записка написана олівцем на листках паперу і адресована 
дружині і дітям. коли радянські війська звільнили єреміївку, 
оксана романченко переслала записку в москву за адресою, 
залишеною силіним, знявши для себе копію.

у родині л. а. силіна зберігається ще один документ ве-
ликої духовної сили, це лист-заповідь леоніда андрійовича, 
написаний ним ще на фронті 30 серпня 1941 року. у листі-
заповіді до дружини і дітей силін писав: «Я умер, как подобает 
умирать мужчине, защищая своих детей, свою жену, свой дом, 
свою землю.» Ганна леонівна і її сини прочитали цей лист в 
кінці 1943 року, коли вони отримали від оксани романченко 
передсмертну записку чоловіка і батька.

цей пам’ятник повинен по справедливості стати поруч з 
багатотомною, фундаментальною історією великої вітчизня-
ної війни, як чарівний кристал, що висвітлює її сторінки до-
датковим людським світлом, або, якщо завгодно, як лупа, крізь 
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яку грандіозні події війни видні ще виразніше, в більш близь-
кому, простому і манливому світлі.

у подвигу є дивовижна, щаслива властивість: він дарує 
особливі години, думки і спогади людству. 
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ІстоРІя виниКнення села мУсІївКа
ХоРольсьКоГо РайонУ

Гапченко Ярослав, учень 11 класу,
Мусіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Хороль-
ського району, члени історико-
краєзнавчого гуртка «Романтик» 
Керівники: Мірошниченко Клавдія 
Олександрівна, учитель історії 
Мусіївської ЗОШ І-ІІІ ст. Хороль-
ського району

майже біля самої води на лівому березі літописної сули з 
давніх часів купається в зелені і квітах садів стародавнє і вічно 
молоде село мусіївка. оповите легендами і таємницями стоїть 
воно кілька століть над водою, віддзеркалюючи в ній своєю 
славою, щастям, бідою і пересічними долями людей. 

сивогривими вітрами прошуміли над цим краєм різні іс-
торичні події, а свідчення про них спочивають під таємничим 
© Гапченко Я., 2012
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прошаруванням століть. лише пам'ять людська ще зберігає 
різні спогади та перекази про предків і передає їх із покоління 
в покоління.

історія цього дивного краю вже давно чекала на своїх 
допитливих відкривачів-краєзнавців. цю роботу і вирішили 
зробити ми, учасники краєзнавчого гуртка «романтики», що 
діє при мусіївській зоШ і-ііі ступенів хорольського району. 
нас цікавить все: козаччина, гетьманські чвари, праця героїв-
хліборобів і старовинні кургани, які двома рядами ще височать 
над мусіївськими полями. природа і люди поступово знищу-
ють ці трагічні чи героїчні споруди, а вони вперто тримаються 
і ятрять душу неспокоєм кожного нового покоління мусіївки.

відомий фольклорист, етнограф і літературознавець ми-
кола сумцов, вивчаючи заселення деяких районів в старі часи 
на україні писав, що «українці, як відомо люблять заселюва-
тись поближче до води, до ставу чи річки» [1, с. 86]. ці слова 
якнайточніше характеризують і заселення посулля. місце-
вість тут була багатою на рибу, широкі луки, пасовиська і ві-
кові ліси. рідко зустрінеш таке багате сполучення різних при-
родних сполучень.

працюючи над іпатіївським літописом, встановили, що 
життя на землях сучасної мусіївки і навколишніх хуторів в ті 
часи цілком залежало і розвивалося від містечка лукім'я (1178 
р.). у ньому мовиться, що «містечко розташоване на невисо-
ких горах і має велике оборонне значення. з трьох боків оточе-
не глибокими ярами та крутими берегами сули, з четвертого 
– споруджено земляний вал.

на найвищій горі стояла фортеця, що складалася з двох 
укріплень, оточених валами. від фортеці до сули був прокла-
дений підземний хід» [2, с.113]. маючи таке твердження літо-
писця, можна безпомилково припустити, підземний хід вихо-
див до непомітної тихої заводі в очереті, де завжди напоготові 
стояли човни. у разі якоїсь небезпеки мешканці лукім'я, а за 
ними і фортечна залога, відходили фортечним ходом, а потім 
човнами через сулу на острови і плавні протилежного берега. 
піщаний острів навпроти лукім'я невдовзі став належати лу-
кімським заможним людям.

навпроти піщаного острова була буйна лісова діброва з 
вікових дубів, лип, тополь і верб. Глуха і мало прохідна ді-
брова приваблювала простих людей. тут переховувалися вті-
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качі з правого берега Дніпр. згодом люди призвичаїлися жити 
в діброві. з чиєїсь легкої руки це поселення й стали іменувати 
Діброва.

старожил петро павлович бурба стверджує, що діброва 
виникла ще на початку хVі століття, а потім вже перейменова-
на в мусіївку. з приводу цього до нас дійшла красива легенда, 
яка розповідає про далекого предка-козака мусія, який дав на-
зву нашому селу [3,с.4]. 

отже, мусіївка виникла на початку хVіі століття, в 1610 
році. До мусіївської громади належали хутори.

учні школи, спіпрацюючи із місцевим краєзнавцем бой-
ко михайло івановичем, встановили походження назв набли-
жених хуторів. власниками хуторів ставали ті люди, які мали 
кошти і мали можливість купити чималий клин землі. вони 
поступово розбудували тут своє господарство, діти залишали-
ся жити з батьками, або ж їх виділяли. Як правило, на хуторі 
проживали родини на одне прізвище, а хутір називали по пріз-
вищу засновника.

хутір лазьки отримав свою назву не від господаря. це не-
велике поселення було засноване серед численних проток на 
незайманих землях. До шляху, який вів у мусіївку, худоліївку 
та інші села, люди з цього хутора добиралися вбрід і човна-
ми. та невдовзі пан їм дозволив збудувати вузенький місточок 
через заболочену містину. місток був хитким і без перил. у 
весняну повінь через такий місток ходити було небезпечно і 
люди лазили по ньому рачки. коли мешканці інших сіл бачили 
людей з цього хутора, вони казали, що «це ті, що лазать по 
містку», або просто «ті, хто лазять». згодом і їх хутір отримав 
назву – лазьки.

хутір швидко зростав і у 1885 році, згідно перепису, у 
ньому нараховувалося 115 дворів та 681 мешканець. там, де 
колись був отой слабенький місток, люди і сьогодні називають 
цю місцевість «містки».

сурмачі засновані поряд з мусіївкою, мали всього вісім 
господарств. його засновник був людиною військовою і у сво-
їй частині мав обов’язки сурмача. тож і прізвище він одержав 
під час перепису – сурмач. цей хутір невдовзі злився з новою 
мусіївкою.
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про заснування бурлаків ходило багато різних вигадок. 
найбільш вірогідною є та, що дійшла до наших днів від самих 
мешканців хутора. 

михайло Юхратович (євфратович) бурлака так розпові-
дав про свій рід: «народився я у 1880 році і добре пам’ятаю 
свого діда кузьму бурлаку. у молоді роки дід бурлакував на 
Дніпрі. тягав з громадою баржі з вантажем по славуті. робота 
важка, платили мало і бурлаків ніхто за людей не вважав.

від тяжкої роботи і злиднів бурлаки часто бунтували. під 
час одного невдоволеного бунту хтось убив жандарма. Як це 
трапилось йому не відомо. люди злякалися і розбіглися хто 
куди. кузьма бурлака з двома друзями-бурлаками і сім’ями за-
билися сулою аж до мусіївки. зупинилися у маніловому лісі. 
спочатку жили у куренях, а на зиму вирили землянки. потім 
всі три родини перебралися на пагорб, де ще ніхто не поселив-
ся і землі були незаймані. те урочище називалось пишне. по-
чали обживати ту місцину, згодом одна родина помандрувала 
в степ, а дві – залишилось.

мартинівка розташовувалась понад озером біля Дековщи-
ни, тут тепер поле за номером сім. землі вони мали солонуваті 
і жили дуже бідно. у цьому хуторі було 23 двори.

урочище самоволка має цікаву і водночас сумну буваль-
щину. сюди приїхали 4 брати. без дозволу влади вони купи-
ли землю понад худоліївським шляхом неподалік мартинів-
ського цвинтаря і збудували тут собі добрі садиби. та невдо-
взі приїхали урядовці, братів із сім’ями забрали, а їх дворища 
спалили. ці брати, нібито, вбили багатого шляхтича, а гроші 
поділили між собою. подальша доля їх невідома, а та місцина, 
де вони кілька років мешкали, і досі називається самоволка, 
бо оті брати поселилися там самовільно, без дозволу влади [5, 
с. 19].

козак мищенко отримав чималий клин землі за свою від-
даність службі і героїчні вчинки у походах. хутір назвав ми-
щенки. у 1885 році тут було 30 дворів. 

малих хуторів на одну-дві садиби навколо мусіївки було 
багато. так у лантуховій долині жив семен Гнаток, проти хо-
менків жив сам собі Григорій банкар.

відвідуючи сільський краєзнавчий музей гуртківці озна-
йомилися з речовими знахідками на території села. вони зро-
били висновок про виробництво мусіївчан. наші предки не 
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тільки займалися сільським господарством чи користувалися 
дарами лісів, озер і сули. Щоб обзавестись реманентом, одяг-
тися, взутися та й мати якісь задоволення у своєму тяжкому, а 
нерідко і злиденному житті, вони вміли робити багато різних 
дивовижних речей і робили їх добре.

з виникненням поселення у ньому відразу ж хтось вла-
штовував кузню, де виготовлялися всілякі речі для хатнього і 
сільськогосподарського вжитку. ковалі вважалися почесними 
людьми в селі. перші кузні у мусіївці були в усенка карпа 
андрійовича та Гаврила кучера.

у хуторі таровики у Федора таровика була примітивна 
олійниця. тут давили олію з соняшника, конопляного насін-
ня і рижію. олійниця мала шеретівку, млин і сковороду для 
підсмажування молотих бубок. потім гарячу масу засипали у 
прес-форму і ставили шестиметрову колоду з дуба. зверху за-
бивали клин і таким чином видавлювали олію.

у генерала башілова, який купив значну частину мусіїв-
ки, була на сулі суконна фабрика. вона працювала до 1840 
року, потім башілов продав її пану устимову у бурбине. роз-
повідають, що генерал займався виготовленням селітри, яку у 
великій кількості відвозив до Шостки на пороховий завод. сам 
башілов жив у софиному, а його діти й онуки у мусіївці. пан 
каневський мав у мусіївці гуральню, яка у достатній кількості 
забезпечувала всі шинки навколо мусіївки доброю горілкою. 
у 1904 році гуральня вже мала паровий котел і машинне облад-
нання потужністю 25,3 кінські сили. котел топили соломою. 
власником цього заводу був семен хомич томілін [6,сп.439].

цікаві матеріали про життя і діяльність мусіївської грома-
ди збереглося в архівах церковних приходів. так, опрацьовую-
чи їх за 1791 рік в книзі вознесенського храму нашого села є 
багато різних записів. того року церква зареєструвала 25 пар 
«першого брака» і 6 пар «второбрачних». за весь рік народже-
но дітей по мусіївському приходу – 143. хлопчиків – 74, ді-
вчаток –69. відмічено, що дві матері народили близнят: двох 
хлопчиків і двох дівчаток. тоді запис виконувався так: «от 
крестьянина хильчевских Фёдора сиренко, жены его елены 
родился сын йосиф этого числа и крещён коему восприемник 
крестьянин хильчевских Григорий» [7].

отже, давня мусіївка була і залишиться для нас ще недо-
статньо дослідженою, але хвилює і вабить своєю таємничістю. 
вивчення минулого мусіївки має значні перспективи. необ-
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хідне уважне, бережливе ставлення до випадкових, зосеред-
ження їх у місцевому краєзнавчому музеї.

наше дослідження сприяє піднесенню нашої національ-
ної свідомості; причетності до історії рідного краю, поваги і 
шани до далеких предків.

сподіваємося, що ми допоможемо наступним поколінням 
дослідників із залученням сучасних методів та технологій до-
слідження. ми прагнемо спонукати їх до власного пошуку та 
збереження надбань попередніх поколінь.

підводячи підсумки минулого нашого краю, потрібно 
сказати, що воно, як і вся наша історія україни було важким, 
багатим на різні події. з’явившись як невелике поселення по-
вільно, але неухильно розрослося воно у красиве село, в якому 
жили працьовиті та талановиті люди. багато людей виїхало з 
села, стали військовими робітниками, вченими, інженерами. 
та історія продовжує творитися сучасними жителями – на ла-
нах, фермах, у школах. саме тут зберігаються і розвиваються 
порядні традиції, передаються дітям та онукам.

у різні часи багато вихідців із села змушені були шукати 
кращу долю за її межами. і сьогодні вони зрідка нагадують про 
себе в листах до родичів, з різних куточків україни, близького 
і далекого зарубіжжя. вони пам’ятають своє село, своє дитин-
ство, інколи приїжджають зустрітися з родичами, вклонитися 
пам’яті предків.
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вихідці з Греції постійно оселялися на українських зем-
лях ще з часів київської русі. україна безвідмовно приймала 
знедолених братів-одновірців з балканського півострова в пе-
ріод панування османської імперії.Греки переселенці на укра-
їнських землях займалися здебільшого торгівлею й відіграли 
значну роль в житті м. львова і ніжина. переселенці, що по-
ходили з грецької старовинної аристократії відіграли значну 
роль в козацькому періоді. нащадки цих родів мешкали пере-
важно на полтавщині, чернігівщині, київщині, слобожан-
щині. в період російського панування на українських землях 
відбувався процес змішування української еліти та нащадків 
козацьких старшин з російським. на сьогодні відомо близько 
200 дворянських родів (вихідців з Греції), які мешкали та пра-
цювали на українських землях. одним з найстаровинніших і 
знаменитих старшинських родів грецького походження є кап-
ністи (капніссіси).[5. л.кочевська «марія капніст» ст.16].

українська гілка роду капніссіс походить безпосередньо 
від петра(середина 17 ст.) – полковника венеціанської служби. 
син петра-василь починає родовід українських капністів.

василь петрович капніст займається прибутковою торгів-
лею, одружується з дочкою грецького купця согдена. 1726р. 
в.п. капніст – ізюмський сотник, збирає загін і дає рішучу від-
січ татарам та ногайцям. 4 січня 1737 року йому присвоюється 
звання миргородського полковника. керує спорудженням пів-
денних укріплень за що, отримує царську грамоту на володін-
ня с.обухівка(сорочинської сотні), с.зуєвка(миргородської 
сотні), с.турбайці (турбайці) та с.полівка (хорольської сотні), 
що разом склали 152 двори. 19 серпня 1757 року в битві при 
Гросс – егерсдорфі у прусії василь петрович загинув. василь 
петрович одружувався двічі й мав шістьох синів. Шостий 
© Тараканова О., 2012
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син, василь, народився(12 лютого 1758 р.), коли батька вже 
не стало. василь васильович капніст - майбутній видатний 
поет-драматург, нещадний викривач кріпосного права, чиї за-
слуги перед батьківщиною, її народом і культурою ще й досі 
не отримали тієї високої оцінки, на яку заслуговує. з 1793 року 
його обирають київським губернським поводирем дворянства. 
при дворі його називали «дерзким ругателем». поет пише 
«оду на рабство» - гнівний протест проти закріпачення досі 
вільного народу. твір був не надрукований, а вже потрапив до 
списку революціонерів, які виступали проти самодержавства. 
[7.і.л.бутич, в.н.жук, а.в.кудрицький, м.і.назаренко – ен-
циклопедичний довідник «полтавщина»]

будучи директором народних училищ капніст багато сил 
доклав для того, аби освіта була доступна не лише дворянам, 
а й простому людові. 

бурхливий протест проти існуючих тоді порядків вилився 
у гостро-сатиричних, нищівно-іронічних рядках комедії «Ябе-
да», написана 1794 року.[2. в.в.капніст «собрание сочине-
ний» київ «знання» 2001]

перекладаючи на російську мову «слово о полку ігоро-
вім »і даючи цікавій коментар до перекладу, поет визначав 
особливості твору і доводив його українське походження. за 
громадську діяльність, боротьбу за справедливе вирішення се-
лянських справ, василя васильовича в обухівці називали не 
інакше, як батьком.[3.в.томазов «берегиня» 2000 №1].капніст 
був учасником автономістів 80-90 років XVIIIст. й подав ка-
терині іі проект «положение, на каком может быть набрано й 
содержано войско охочих козаков».

1791 р. василь васильович побував в берліні, в міністра 
закордонних справ прусії, Герцберта, з місією порятунку укра-
їнського козацтва та краю в цілому. він був представником 
того табору української аристократії, до якої належали дворя-
ни полетики, милорадовичі, калинські, маркевичі, рєпнєни, 
яким нагородою було усвідомлення своєї відданості україні, її 
інтересам. в роки російсько-Французької війни, громадський 
діяч не полишав сподівань побачити українські землі неза-
лежними. на запитання: «скажіть, василю васильовичу, що 
ви будете робити, якщо бонапарт піде на малоросію? Які бу-
дуть ваші плани і куди ви стечете?» на це капніст відповів: «Я 
нікуди не збираюсь ткати; знаючи добре малоросію і будучи 
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любимим нею, я сподіваюся поставити її на ноші, озброївши, 
вигнати бонапарта з соромом з наших володінь».[4. в.томазов 
«берегиня» 2000 №2].

Гостинно дім василя васильовича приймав Гоголя-
Яновського (батька великого письменника м.в. Гоголя).28 
жовтня 1823 року капніст помер. на його могилі лежить ка-
мінна брила, де вирізбленні останні рядки з вірша «обухів-
ка».

помітне місце в суспільному житті відігравали нащадки 
в.в.капніста. сини: семен та олекса були учасником благодій-
ної організації «союз благоденствия». в обухівку часто при-
їздили брати муравйови-апостоли, п.пестель, м.бестужев-
рюмін, с.волконський.

олексій капніст (син василя васильовича) привів в буди-
нок рєпніних в Яготині молодого художника т.Шевченка, який 
тут затримався на довго рід капністів породнився з родами 
апостолів, магденків, полуботків, сірків.разом виконували 
і прагнули впровадити в життя ідею відновлення козацького 
строю, самостійності україни.[1.м.антонович «козацький 
проект василя капніста» львів; свічаро, 2004]

родинна гілка капністів є дуже розгалуженою й розкидана 
по всьому світу, які на сьогоднішній день розмовляють англій-
ською, французькою та німецькою мовами.[6.л.Г.мельник «іс-
торія україни»; український історичний журнал – 2000№5]

внук поета та письменника, петро іванович капніст, був 
поетом, драматургом, перекладачем, редактором, цензором, 
громадським діячем. сміливо пропагував Шевченка, при всіх 
заборонах імперського уряду. будучи безпартійним, першим 
в європі підняв голос протесту проти бісмарківського міліта-
ризму, згубного для людства.

вперше про становище жінок в суспільстві заговорив 
петро капніст у своїй статті у французькому журналі. під-
німав питання про полегшення життя селян-кріпаків, напи-
сав книги «земські нотатки», «міністерство землеробства».
[2.в.в.капніст «собрание сочинений» київ «знання» 2001]

багато нащадків капністів були дипломатами та громад-
ськими діячами, які піклувалися станом освіти та медицини.

Дмитро капніст у 1908 р. обраний від полтави депутатом 
до Державної Думи.
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найколоритнішою постаттю із родини капністів була ак-
триса театру та кіноактриса марія ростиславівна. 

крім власної доньки, марія ростиславівна вихова-
ла й прийомну доньку ольгу. життєвий шлях обірвала 
трагедія(вантажна машина збила її з ніг). 25 жовтня 1993р. 
м. ростиславівни не стало. Дивний збіг: відспівували марію 
ростиславівну в день, коли помер її славетний предок в. кап-
ніст, 170-ту річницю з дня смерті якого їй так хотілося від-
значити. тіло відвезли до обухівки, на полтавщину, - марія 
ростиславівна бажала, щоб її поховали там, поруч з могилою 
в.в.капніста. [5.л.а.кочевська «марія капніст» київ: пбп 
«Фотовідеосервіс» 1994]

найменший нащадок роду капністів, на сьогоднішній 
день навчається в 169 гімназії м. харкова. 
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«КРасний КУт – оДна Із славниХ стоРІноК 
новосанЖаРсьКоГо Козацтва

Михайлик Максим, вихова-
нець туристсько-краєзнавчого 
об’єднання “Едельвейс” Ново-
санжарського районного БДЮТ
Керівник: Дашко О.О., директор 
Новосанжарського районного 
БДЮТ, керівник гуртка

історія так розпорядилась, що територія новосанжарсько-
го району в 30-х роках 18 століття була північним театром 
військових дій і основною ближньою базою діючої армії у 
російсько-турецькій війні 1735-1739 рр. у зв’язку з цим набу-
ває особливого значення, вивчення української оборонної лінії 
– однієї з найбільших фортифікаційних споруд, збудованих на 
україні за наказом російського уряду у 30-і роки 18-го століття 
між Дніпром, уздовж річок оріль, береки, сіверського Дінця.

українська лінія проходила і по сучасній території ново-
санжарського району, а саме на землях, які відносяться до не-
хворощанської, ливенської, маячківської сільських рад.

ми взяли собі за мету розкрити білі плями пов’язані з 
півтора столітньою історією полтавського козацького полку, 
а саме, дізнатись де, в якому куточку приорілля знаходиться 
той самий красний кут, де на початку 1770 року відбулось 
криваве побоїще двох супротивників – повсталих пікінерів, 
об’єднаних із запорізькими козаками та каральних загонів 
царських військ.

спочатку ми вирішили з’ясувати передісторію цих по-
дій. звернулись до історичних джерел. було опрацьовано ряд 
науково-популярної, наукової літератури, місцевої преси, до-
відники, книги: “історія запорізьких козаків” Д.і.Яворницького, 
збірники наукових праць “козацькі старожитності полтавщи-
ни”, “археологические исследования на полтавщине”, “укра-
їнська лінія” Г.п.заїки.

у 60-х роках 18 століття, в період різкого загострення від-
носин росії з туреччиною та її васалом кримським ханством, 
царський уряд катерини іі вжив ряд суттєвих організаційних 
заходів для посилення воєнного потенціалу і зміцнення пів-
© Михайлик М., 2012
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денних рубежів російської держави. у 1764 році на лівобе-
режжі відбулись зміни в адміністративно-територіальному 
поділі та організації військ на україні. на базі колишніх ко-
зацьких сотень та частин гарнізону вже реформованої укра-
їнської лінії утворилися поселенські пікінерські полки. назву 
 ,дістали від того, що на озброєнні, крім рушниць ״пікінерські״
були ще списи-піки.

адміністративна реформа у соціальному плані не прине-
сла великого блага жителям нашого краю. навпаки, ускладни-
ла і без того тяжке становище військових. вони були позбав-
лені козацьких привілеїв, несли важкий тягар служби і водно-
час відчували утиски з боку старшини, були також зобов’язані 
сплачувати надмірні податки та виконувати непосильні дер-
жавні повинності – давати для царської армії підводи, коней, 
провіант,фураж та інше. старшина захоплювала землі, на пів-
денних кордонах зростало напруження та виникали часті су-
тички з ворогами, погіршувалось загальне становище наших 
військових у зв’язку з початком російсько-турецької війни у 
1768 році, скрізь панували голод і епідемія. у

усі ці обставини спричинили низку заворушень і повстань, 
а потім широкого розмаху набули втечі козаків, посполитих та 
їх сімей на запоріжжя. 

втечі невдоволених пікінерів на лівий берег орелі поча-
лися ще з перших років заснування полків і продовжувались 
до часу зруйнування січі (1775 р.). 

царський уряд вимагав від запорізької старшини відси-
лати втікачів назад, але старшина, як правило, не виконувала 
таких зобов’язань і широко використовувала дешеву працю на 
своїх зимівниках.

все це приводило до загострення відносин царського уря-
ду і лівобережної старшини із запоріжжям та росту невдово-
лення серед рядових козаків і посполитих.

на початку 1769 року відмовились виконувати військову 
службу пікінери царичанської роти Донецького полку. у жов-
тні того ж року вибухнуло нове повстання, яке швидко пере-
росло у збройні виступи, що поширились на містечка нехво-
рощу, царичанку, орлик, китайгород, маячку. кілька сотень 
повсталих пікінерів перейшли за оріль на землі запоріжжя. 
об’єднавшись із запорізькими козаками, повсталі пікінери 
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вступили в сутичку з каральним загонами царських військ, зо-
крема з 93-м каральним полком, який прибув з м. москви.

повстання було швидко придушено. найактивніші його 
учасники Яків Головатий та інші – зазнали найтяжчого пока-
рання. їх побили найжорстокішим катівським батогом і засла-
ли на вічну каторгу. Деякі заарештовані не витримали тяжкої 
кари, померли і були поховані в нехворощі.

та найзапекліший бій відбувся поблизу ливенської форте-
ці, на початку 1770 року, на правому березі р. маячка. згодом 
це місце жителі назвали красним кутом, бо сніг червонів люд-
ською кров’ю, вся місцевість була закрита тілами загиблих. їх 
не збирали і не хоронили, над ними не тужили згорьовані вдо-
ви. ливенська земля стала їх останньою домівкою.

у наші дні місце бою частково розорюється та і зараз, піс-
ля проходження плуга, можна знайти фрагменти черепів, кіс-
ток і зброї, безліч мундирних ґудзиків, а також люльки, кулі 
тощо.

туристсько-краєзнавче об’єднання “едельвейс” працює 
над цією темою з 2006 року. того ж року вимірюючи глиби-
ну рову лінії поблизу с. ливенське експедиція наткнулася на 
цікаву знахідку. це на нашу думку наконечник списа (піка), 
який, мабуть, використовували пікінери під час воєнних дій. 
ось так пробиваються до нас крізь століття німі свідки цієї 
страшної події.

ми вважаємо, що красний кут – місце унікальне, тут по-
клали голови за волю рідного краю запорізькі козаки – наші 
звитяжні пращури. їх притулком стали не козацькі могили, а 
поросла високими травами земля.

сам пошук дав нам змогу не тільки дізнатись про ціка-
ві сторінки нашого історичного минулого, а й побувати в тих 
місцях, які самі говорять про ратні подвиги наших земляків за 
свободу і незалежність.

звичайно історія не роман, але ж ми, як мудрий заповіт 
предків, з насолодою читаємо про давно минуле і про те, що 
відбувалося не так давно. і, мабуть, тільки тоді, коли ми взна-
ємо історію маленького клаптика землі свого дитинства, змо-
жемо зрозуміти якого роду-племені ми діти, хто наші батьки, 
діди і прадіди; як вони жили, боролись і помирали за свою 
землю, за віру свою, за життя майбутніх поколінь. тільки тоді 
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зможемо душею і серцем полюбити свій рідний край, свою 
батьківщину.

результати досліджень даної роботи можна використову-
вати в школі на уроках історії, заняттях гуртків та факульта-
тивів історико-краєзнавчого напряму. результати участі чле-
нів нашого гуртка були презентовані у газеті “Шкільні вісті”, 
міжрайонному тижневику “ехо” озвучені по місцевому радіо 
“Шкільна орбіта”. 

наше об’єднання і надалі планує працювати над цією те-
мою, та висвітлювати забуті сторінки історії новосанжарщини.
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КРотенКи У ПеРІД нІмецьКо-ФаШистсьКої 
оКУПацІї 1941-1943 РоКІв

Дем′янко Віталіна, учениця 10 
класу Кротенківського НВК Пол-
тавського району
Науковий керівник: Рубан Іван Во-
лодимирович, учитель історії та 
правознавства Кротенківського 
НВК Полтавського району

село кротенки, розташоване у мальовничій місцевості, 
потопає в садах. на правому березі протікає тиха річка вор-
скла з чистою прозорою водою і піщаними берегами, порос-
лими деревами та верболозами. саме чудова природа зробила 
моє село відомим далеко за межі полтавського району, але ніх-

© Дем’янко В., 2012
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то не знає історію цього краю. До вашої уваги пропонується 
одна з трагічних сторінок у біографії села – період німецько-
фашистської окупації 1941 – 1943 років.

тема вітчизняної війни на сьогодні є дуже актуальною, 
оскільки з кожним роком свідків цієї жахливої сторінки історії 
стає все менше. Для жителів нашого села ця робота є дуже 
важливою, тому що місцевих ветеранів, які наживо бачили ті 
жахливі події і живуть по цей день, лишилося тільки троє.

згідно архівних фондів німецькі війська увійшли в кро-
тенки (на той час сем’янівка) 19 вересня 1941 року. уже в 
перші дні окупації жителі села відчули весь прояв нацистсько-
го «нового порядку»: почалися масові арешти, розстріли ні в 
чому не винних мирних жителів. так, на початок 1942 року 
було розстріляно: голову сільської ради бондаря в.о., місце-
вого міліціонера винника о.Ф., бондаря і.в., нестеренка Д., 
Шкряботька Г.п. та ін. [1].

протягом листопада 1941 року німці встановили на пол-
тавщині жорстокий окупаційний порядок: у кожному селі були 
призначені староста і поліцаї.

кадри для окупаційної адміністрації підбиралися, як пра-
вило, з числа людей, які були репресовані радянською владою 
або зазнали від неї тих чи інших утисків. служити німцям зго-
лошувалися також ті, хто звик керувати за радянських часів 
або переймався жадобою влади.

старостою в селі було призначено у минулому вихідця із 
багатої сім’ї (ймовірно був розкуркулений в 30-хх роках), який 
на початок війни служив у міліції − Шкуренка Федора Григо-
ровича. він був одним з найжорстокіших людей у селі [2].

німецьке окупаційне самоврядування спиралося на влас-
ний апарат примусу – допоміжну українську поліцію, яка фор-
мувалася пересічно з розрахунку один поліцай на сто дорос-
лих жителів.

До сем’янівської сільгоспуправи було призначено поліца-
їв бондаренка остапа Григоровича, дочка якого була заміжня 
за Шкуренком і описувалася людьми, як не дивно, доброю та 
хорошою людиною. серед співробітників нацистів фігурують 
прізвища локожко семен микитович, в селі більш відомий під 
прізвиськом пушкар, який вирізнявся нелюдським поводжен-
ням з людьми. також до нацистських прихвостнів належали 
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коломієць м.п., немченко в.к., Дубяга в., плахотний а.с. 
плахотний в.т. [3].

окупувавши україну, німецькі загарбники намагалися 
використати людей як дарову робочу силу, загрозою голоду 
змушуючи їх працювати для потреб третього рейху. масова 
насильницька відправка української молоді до німеччини, 
а також наміри окупантів налагодити господарське життя на 
окупованих територіях змушували їх вдаватися до позаеконо-
мічного примусу до праці. постановою рейхсміністра окупо-
ваних східних областей а.розенберга від 19 грудня 1941 року 
вводилася обов'язкова трудова повинність для молоді 1922 − 
1925 років народження, поширена згодом на все працездатне 
населення, починаючи з 14 років. [4].

мобілізація української молоді на каторжні роботи до ні-
меччини нагадувала полювання на людей. ходячи по хатах, 
поліцаї вистежували працездатне населення, інколи ця карти-
на набувала доволі жорстоких форм. але були й такі, що до-
бровільно їхали до німеччини, це в основному молоді наївні 
дівчата та близькі родичі місцевого окупаційного керівництва. 
так, добровільно виїхала в німеччину Шабалин марія, яка 
після довгих поневірянь в 1945 році повернулася до україни. 
сестра місцевого поліцая в. Дубяги, тетяна, після довгих сто-
сунків з німцем при підході радянської армії також покинула 
україну, подальша її доля невідома. [5]. від вивезення до ні-
меччини звільнялася лише молодь, вражена тяжкими хворо-
бами, робітники підприємств, що працювали на війну, вагітні 
жінки, службовці допоміжної української адміністрації і по-
ліції та деякі інші категорії населення. за два роки окупації з 
кротенок до німеччини було відправлено 114 людей [6].

у постанові німецького імперського уряду від 15 лютого 
1942 року та виданому на її виконання наказі рейхскомісара 
а.розенберга колгоспний устрій в україні скасовувався. але 
німці зовсім не думали повертати землі у приватне господарство 
селянам, замість них було створено громадські двори, де зміни-
лася лише назва а форма господарювання лишилася та сама.

отже, колгоспна система, хоч і з деякими послабленнями, за-
лишалася незмінною, а колгоспники і в умовах німецької окупа-
ції перебували на становищі невільників третього рейху, оскіль-
ки відмова працювати прирівнювалася до відмови від життя.
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особливо у тяжкому становищі опинилися селяни в 1942 
р., тому що під час відступу врожай у колгоспах частково за-
брала радянська влада, а коли пришли німці, то забрали решту. 
німецькі побори у періодичній пресі зображувалися у вигляді 
добровільних пожертвувань селян за те, що вони звільнили їх 
від комуністичного режиму. 

при сем’янівській сільгоспуправі зібрано пожертви для 
німецьких ранених вояків: картоплі 480 кг, борошна 93 кг, яєць 
456 штук та ряд інших харчових продуктів [7]. без сумнівно 
збір продукції відбувався, але чи на добровільних засадах.

нещастя додавала і погода, особливо взимку 1942 року, 
коли випала особливо велика кількість снігу, а навесні на річці 
ворскла сталася жахлива повінь. рівень води піднявся на 5-6 
метрів від звичайного і сягав вікон жилих хат, а всі роботи по 
ліквідації наслідків стихії робили жінки, підлітки та люди по-
хилого віку. всі ці події ускладнювали і так не легке життя 
людей в окупації [8].

вплив погоди ніяк не міг не вплинути на врожаї 1943 року, 
де посівна норма була виконана на 80 %. проблем нацистам 
додавали і часті поломки техніки: так на весну 1943 року 70% 
плугів, 50 % сівалок, 100 % борон, 35 % розпашників треба 
було ремонтувати. важко судити про виконані сільськогос-
подарські норми, жодного разу 100% план збору врожаю не 
було виконано [9]. цьому сприяли вище зазначені причини. 
Фашистська система господарювання на селі була скопійована 
з радянської колгоспної, оскільки спільне господарство давало 
змогу контролювати майже все працездатне населення села. 
Щодо невиконання врожайних норм, то ніколи колективно-
примусова праця не мала стимулів до розширення виробни-
цтва, а залежала значною мірою від сприятливих кліматичних 
чинників та ентузіазму працівників.

у липні 1943 року німеччина зазнала чергової поразки на 
східному фронті. в результаті курської битви розпочалося ви-
зволення україни. 12 серпня 1943 року ставка верховного Го-
ловнокомандування поставила перед воронезьким і степовим 
фронтами завдання: не знижуючи темпів наступу, в найкорот-
ший термін вийти до Дніпра й оволодіти там переправами. на 
полтаву вів наступ степовий фронт. 21 вересня підрозділ 5-ї 
гвардійської армії генерала жадова вже знаходився на підсту-
пах до кротенок. мета його маневру обійти полтаву з півночі 
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і з’єднатися з 53-ю армією манагарова [10]. в ніч на 21-22 
вересня до кротенок ввійшли радянські розвідники, яких міс-
цевий двірник підступно здав німцям. розвідників і старень-
ку бабусю, яка їх намагалася переховувати, розстріляли. не 
останню роль тут відігравав сумно-відомий немченко, який і 
переадресував донос німецьким солдатам [11]. мотив його дій 
не зрозумілий, оскільки цього ж дня (22.09) радянська армія з 
боями звільнила кротенки і впритул підійшла до полтави.

ця робота є проміжним результатом у дослідженні історії 
села кротенки. Я намагалася розкрити суть німецького оку-
паційного режиму, простежити причини невдалої аграрної по-
літики німців та простежити мотиви співпраці місцевого на-
селення з німцями.

важливу інформацію можна отримати зі спогадів очевид-
ців тих подій, мною лишилися не опитані два місцевих вете-
рани. у наступному дослідженні я спробою проаналізувати 
процес відновлення комуністичного режиму в післявоєнний 
період на прикладі села кротенки. 
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майДани Полтавщини яК Пам’ятКи 
аРХеолоГІї КозацьКої ДоБи

Галушка Катерина, учениця 10-І кла-
су обласного ліцею-інтернату для об-
дарованих дітей із сільської місцевос-
ті імені А.С. Макаренка 
Науковий керівник: Сапєгін Сергій Ва-
сильович, заслужений учитель Украї-
ни обласного ліцею-інтернату для об-
дарованих дітей із сільської місцевос-
ті імені А.С. Макаренка 

серед найбільш поширених пам’яток археології козаць-
кої доби майдани і майданоподібні споруди посідають вагоме 
місце. на території Дніпровського лісостепового лівобережжя 
їх нараховують не менше 1000. у межах широкого історико-
етнографічного регіону історичної полтавщини (територія 
сучасних полтавської, лівобережних частин київської і чер-
каської, окремих районів Дніпропетровської, сумської, хар-
ківської і чернігівської обл.) знаходиться більше 300 майданів 
і майданоподібних споруд. у науковому виданні «археологія 
доби українського козацтва хVі-хVііі ст.» зазначається по-
над 140 пам’яток всеукраїнського значення, розташованих на 
полтавщині, серед них і майдани [1].

на території полтавської області, станом на 1 вересня 1990 
р., відомо 242 майдани і майданоподібні споруди. звичайно, ці 
відомості не можуть бути остаточними. внаслідок пам’ятко-
охоронного моніторингу, проведеного автором, встановлено, 
що кожного року у середньому нищиться 3-5 майданів. отже, 
через 70 років від більшості з них не залишиться і сліду. це у 
повній мірі стосується і майданоподібних споруд, в тому числі 
розташованих на городищах, більшість з яких на сьогодні вже 
знищена оранкою або зникне у ході приватизації земель.

так, наприклад у 2005 р. обстежувалися майдани, розта-
шовані на території коновалівської сільської ради машівсько-
го району. у 1987 на цій території було відомо 5 майданів. під 
час розвідок нам вдалося встановити, що на сьогодні 4 з них 
знищені внаслідок господарських робіт. з іншого боку, під час 
обстежень лише у полтавському районі нами були виявлені 5 
раніше невідомих майданів [2]. 
© Галушка К., 2012
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стан проблеми на сьогодні знаходиться на рівні наявнос-
ті розрізнених матеріалів, джерел та досліджень, які не від-
повідають сучасному рівню знань. тому дослідження цих 
пам’яток, у зв’язку з їх знищенням і пробілами у дослідженні 
є досить актуальним. 

Даним спорудам присвячено чимало праць, але загально-
му дослідженню вони не підлягали, а їх вивчення обмежува-
лося описом, обміром та нанесенням на план. отже, і на сьо-
годні майдани залишаються маловивченими археологічними 
об’єктами нашого краю. 

вперше знаходимо згадку про майдани у праці французь-
кого інженера Г. левассера де боплана середини хVіі ст. [3].

одним із перших дослідників, що вивчав городища, кур-
гани та майдани даного регіону, був в.в.пассек, який, за 
Доленгою-ходаківським, відносив майдани до числа городищ, 
вважаючи їх давніми фортецями [4].

у середині хіх ст. т.Г.Шевченко, працюючи в київській 
археографічній комісії для розбору давніх актів, обстежував 
та описував археологічні та інші пам’ятки різних місць украї-
ни, в т.ч. полтавщини. серед описів він згадує й майдани, зо-
крема телепень, вибле, майдани у складі курганних груп між 
миргородом та великою багачкою [5].

в “історико-статистичному описі харківської єпархії” за 
1857 р. зустрічаємо детальний опис майдану розрита могила 
(котелевський р-н полтавської обл.), поданий архієпископом 
Філаретом (Гумілевським) [6].

у другій половині хіх ст. с.о.мазаракі у роменському 
повіті на полтавщині зібрав усні перекази про розкопані мо-
гили [7-8].

у 80-90-х роках хіх ст. полтавський етнограф та археолог 
і.а.зарецький провів розвідки, виявивши ряд пам’яток, ним 
же був оглянутий і майдан розрита могила та розкопано в його 
околицях 14 курганів, залишив документальний опис цієї не-
буденної пам’ятки [9].

Досить докладні описи, здійснені на високому професій-
ному рівні, із зазначенням топографії розміщення майданів, 
відстані до певних орієнтирів були наведені у 1888-1890 р.р. 
Докучаєвською експедицією. матеріали експедиції містили 
близько 100 згадок, повідомлень та описів пам’яток археології 
полтавщини [10]. 
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тоді співробітник експедиції в.і.вернадський зібрав до-
сить значні дані щодо картографування курганів та майданів 
кременчуцького повіту. інший учасник експедиції о.р.Ферхмін 
розробив своєрідну типологію курганів та майданів, що ґрун-
тувалася на зовнішньо-описові характеристики. опубліковані 
колективом учених матеріали є важливою джерелознавчою 
базою відомостей про пам’ятки археології, зокрема майдани 
полтавщини [11].

майже тоді ж, на початку 1880-х р.р., лубенський архео-
лог Ф.і.камінський, досліджуючи пам’ятки нижнього посул-
ля, звернув увагу й на майдани, зробивши опис і знявши плани 
майданів біля с.карпилівки на удаї [12].

відомий історик та археолог в.Г.ляскоронський протя-
гом 1882-1907 рр. провів масштабні розвідки Дніпровського 
лісостепового лівобережжя, пов’язані з вивченням городищ, 
курганів, змійових валів [13]. в.Г.ляскоронський чимало часу 
присвятив реєстрації та опису майданів [14]. загальна їх кіль-
кість становила 160. він визначив багато важливих властивос-
тей в урядженні майданів [15]. висунув ряд гіпотез щодо їх 
призначення [16]. пізніше більшість його висновків були від-
кинуті, хоча деякі залишилися і отримали підтвердження вна-
слідок досліджень останніх років [17].

у своїх працях в.Г.ляскоронський спирався на пізньосе-
редньовічні картографічні матеріали, що значно покращили їх 
виявлення та фіксацію, здійснював зйомку окомірних чи ін-
струментальних планів пам’яток. пізніше він розробив типо-
логічну схему майданів [18].

крім згаданих дослідників, значний внесок у вивчення 
майданів здійснив в.о.Городцов, зокрема під час досліджень 
на більському городищі 1906 р. він уважно обстежив зовнішні 
форми майданів та розкопав кілька крил і поодиноких насипів 
відпрацьованого ґрунту [19].

серед видань початку хх ст. значну роль для вивчення ар-
хеологічних пам’яток полтавщини мали історико-статистичні 
дослідження відомого українського історика і статиста 
л.в.падалки, що стали першим зводом пам’яток археології 
полтавщини і до сьогодні залишаються важливим джерелом 
інформації для дослідників. не останнє місце в його статтях і 
фундаментальній праці відведено майданам [20].
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наступним кроком збору відомостей про майдани стало 
видання м.о.макаренком 1917 р. матеріалів анкетування 1873 
р., здійснених центральним статистичним комітетом за ініці-
ативою Д.Я.самоквасова. це був чи не найбільший описовий 
масив джерел щодо старожитностей різних епох полтавщини, 
до його складу входили відомості про понад 10000 різнома-
нітних (в їх числі внутрішньо комплексних) пам’яток, в т.ч. 
близько тисячі майданів [21].

у 1920-х роках м.Я.рудинський здійснив розвідки на 
полтавщині, в результаті яких було виявлено ряд нових архе-
ологічних пам’яток, серед них обстежено і майдани по р. ко-
ломаку. лише на правобережжі цієї ріки їх було виявлено 22. 
тоді ж було знято плани частини з них, зроблено їх детальний 
опис [22].

на початку 1930-х років подібні розвідки продовжив на 
кременчуччині і пирятинщині і.м.самойловський [23].

а молоді археологи полтавського краєзнавчого музею 
м.а.стан та Г.о.сидоренко в кінці 1930-х р.р. оглянули вже 
відомі пам’ятки, виявивши ряд нових, серед них і майдани 
[24]. ці розвідки носили здебільшого ознайомчий, описовий 
характер.

епізодичні дослідження на полтавщині в 1920-на почат-
ку 30-х р.р. проводили харківські археологи під керівництвом 
о.с.Федоровського. відомий дослідник вперше узагальнив 
і систематизував відомості стосовно майданів харківщини, 
частково полтавщини, та майданових теорій [25].

із кінця 30-х р.р. на території регіону діяла експедиція ле-
нінградського відділення інституту історії матеріальної куль-
тури ан срср та інституту археології урср. завдяки розвід-
кам під керівництвом і.і.ляпушкіна було відкрито понад 50 
поселень, звернено увагу на майдани [26]. 

роботи і.і.ляпушкіна в 50-х р.р. продовжила Г.т.ковпаненко, 
провівши розвідки у басейні р.ворскла. вона оглянула майдан 
розрита могила і, посилаючись на в.а.Гродцова, вважала, що 
великий і малий скоробір являють собою залишки великих 
курганів [27].

значний внесок у дослідження старожитностей різних 
епох здійснили новобудівні та охоронно-рятувальні експеди-
ції інституту археології урср. так, у кінці 50-х – на початку 
60-х р.р. у зв’язку з будівництвом гідроелектростанцій на Дні-
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прі Д.Я.телегін, і.м.Шарафутдінова, є.в.махно, м.п.кучера 
провели розвідки на лівому березі р. Дніпра, виявивши ряд 
майданів та майдановидних споруд [28].

велику роботу по дослідженню пам’яток археології пол-
тавщини провели й харківські археологи під керівництвом 
б.а.Шрамка. значну увагу було приділено майдану розрита 
могила, 1951 р. було отримано детальний план майдану, 1968 
та 1987 р.р. – ряду інших подібних споруд. пізніше у скла-
ді археологічної експедиції хДу або самостійно працювали 
учні вченого а.о.моруженко, в.п.андрієнко, Ю.м.бойко, 
с.і.брестнєв, яких також цікавили майданоподібні споруди.

тривалий час на території полтавської області працю-
вали експедиції Донецького університету під керівництвом 
а.о.моруженко та в.п.андрієнка. ними були проведені роз-
відки та розкопки ряду пам’яток скіфської доби. разом з тим 
на основі здобутих даних в.п.андрієнко публікує ряд статей, 
серед яких значне місце відведено майданам [29]. 

важливим етапом у вивченні і збереженні цих цінних 
пам’яток історії, археології та історичного ландшафту було 
проведення розвідкових робіт по укладанню археологічної 
частини зводу пам’яток, обліку та картографування майда-
нів у басейнах р.р. псла, ворскли, сули, орелі в 1986-1988 
р.р., здійсненому полтавськими археологами. польові дослі-
дження кількох із них в Глобинському, козельщинському та 
новосанжарському районах цього ж періоду (в.п.андрієнко, 
л.м.лугова, і.т.черняков) можливо, дозволять пролити світло 
на ще далеко не до кінця вирішені проблеми, пов’язані з по-
ходженням та датуванням майданів [30]. 

у плані дослідження майданів певну роботу проведено 
центром охорони та досліджень пам’яток археології управ-
ління культури полтавської облдержадміністрації. проведені 
розвідки у басейнах рр. псел, сула, ворскла, полузір’я, де 
було обстежено ряд майданів. 1994 р. [31].

протягом 2000-2008 року експедиція Державного музею-
заповідника а.с.макаренка проводила дослідження майданів на 
території полтавського, чутівського, машівського, кобеляцько-
го, новосанжарського районів полтавської області [32-36].

спільна українсько-німецька експедиція з 2002 року на 
західному укріпленні більского городища проводила вивчення 
селітроварницьких печей [37-38].
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таким чином, завдяки понад столітнім дослідженням на 
теренах полтавщини відкрито, описано і картографовано зна-
чну кількість майданів. на сьогодні більш-менш задовільний 
стан збереження мають понад 300 пам’яток. здобуті дані ста-
ли основою для вирішення ряду загальних питань у вивченні 
давньої та середньовічної історії україни. однак невирішених 
проблем у вивченні майданів залишається значно більше.
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маКсимІвКа У РоКи УКРаїнсьКої 
РеволЮцІї 1917-1921 РоКІв

Остаповець Дарина, учениця 11 кла-
су, вихованка історико-краєзнавчого 
гуртка будинку дитячої та юнаць-
кої творчості при Максимівському 
НВК, Кременчуцького району
Керівник: Пилипенко Вадим Валері-
йович, керівник історико-краєзнав-
чого гуртка 

революція 1917-1921 років – один із ключових періодів 
розвитку української державності. українські землі стали епі-
центром громадянської війни. суспільно-політичні рухи, що 
охопили широкі маси населення, і сьогодні викликають дис-
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кусії істориків, політологів, соціологів. тому постала гостра 
необхідність проаналізувати дані події під якісно новим кутом 
зору, щоб, відкинувши ідеологічні нашарування, створити не-
заангажовану історію української революції 1917-21 років. у 
реалізації поставленої мети важливу роль відіграють краєзнав-
чі дослідження. адже, мікроісторія найменше відчуває вплив 
офіційної ідеології, а тому здатна найоб’єктивніше показати 
розвиток життя суспільства у досліджуваний період. тому 
важливо сприймати історичний розвиток села максимівки у 
роки української революції не лише як складову загальнонаці-
онального революційного процесу, а і як самобутню сторінку 
в загальноісторичному процесі.

1917 рік ознаменувався широким національним відро-
дженням в україні [1, с. 17]. повсюди відкривалися просвіти, 
організовувалися національні читання, вшановувалася пам'ять 
т.Шевченка, і.котляревського та інших представників україн-
ської еліти минулого. організовувалися ради, членами яких 
ставали найактивніші місцеві діячі. на полтавщині представ-
ники рсДрп мали меншість у радах, натомість переважали 
меншовики. 

аналогічні процеси відбувалися в максимівці протягом 
всього 1917 року. але початок 1918 року сколихнув мирний 
перебіг життя у селі. військова агресія з боку радянської росії 
привела до бойових дій поблизу села. 9 січня 1918 року біль-
шовицькі війська зайняли кременчук, у відповідь максимів-
кою пройшов петлюрівський полк свободи, який відновив на 
деякий час українську владу в регіоні. на час проголошення 
іV універсалу максимівка була частиною української народ-
ної республіки. проголошення незалежності унр стало від-
правною точкою до більш агресивних дій радянських військ 
в україні. вже 26 січня 1918 року під натиском наступу чер-
воних із полтави не встояли оборонці кременчука. війська 
центральної ради стрімко почали відступ із навколишніх те-
риторій [2, с. 56].

наприкінці січня 1918 року у максимівці вперше було 
встановлено радянську владу. про неприхильність більшості 
населення до рсДрп говорить те, що лише з приходом військ 
вдалося організувати ревком та інші спеціальні органи влади. 
натомість легітимно діючої ради так і не було скликано. очо-
лив ревком місцевий більшовик о.крупко. більш ґрунтовні ві-
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домості про нього не збереглися. але, судячи із переписів на-
селення, це прізвище не є характерним для максимівки, і воно 
не зустрічалося в архівних документах. виходячи з цього, стає 
зрозумілим, що о.крупко з’явився у селі незадовго до револю-
ції, або прямо напередодні. Щоправда членами організованого 
ревкому стали корінні максимівчани: о.чередник, п.осадчий, 
і.сухаренко, л.сухаренко. вони зробили важливий крок для 
повернення населення на свою сторону. Як повідомляють дже-
рела, відразу після організації ревкому, впроваджуючи в жит-
тя перші декрети в.леніна, більшовики почали перерозподіл 
землі. селяни нарешті отримали те, чого вимагали протягом 
всього попереднього року.

селяни не змогли використати отриману землю для свого 
блага. відповідно до брестського миру на територію україни 
вступили іноземні інтервенти. 25 березня 1918 року німці ді-
йшли до максимівки. у цей же день з боями було здано кре-
менчук. відновлена влада унр не викликала у населення по-
зитивних емоцій як раніше, навпаки, інтервенти встановили 
жорсткий окупаційний режим, який викликав розчарування у 
населення. 

період гетьманату скоропадського у максимівці є одним 
із найменш висвітлених у джерелах. відомо, що в цей час зем-
ля була повернута її дореволюційним господарям. більшість 
селян знову вимушені були шукати шляхи для виживання. 

осінь-зима 1918 року були надзвичайно складними для 
максимівчан. зміщення Гетьманату і прихід до влади Дирек-
торії ще більше сіяли невпевність. 30 листопада 1918 року в 
максимівці заговорили про відновлення унр. невідомо, чи 
встигли максимівчани організувати «трудову раду робітників, 
селян і трудової інтелігенції без участі поміщиків і капіталіс-
тів», бо вже на початку лютого 1919 року в село вступили біль-
шовицькі війська. була відновлена робота ревкому у попере-
дньому складі. відновилася і радянська соціальна політика. 

весна 1919 року не принесла на українські землі жадано-
го спокою. знищуючи фізично свої противників, більшовики 
самі спровокували збільшення кількості незадоволених їх-
ньою владою. у квітні-травні спалахнуло антибільшовицьке 
повстання на чолі із отаманом н.Григорьєвим (прихильним до 
Директорії унр, а згодом до махновців), який зумів взяти під 
свій контроль значну частину україни, у тому числі й землі 
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навколо максимівки. але на шляху до полтави його війська 
потерпіли декілька поразок і були відкинуті за Дніпро. постій-
на зміна режимів приводила максимівчан у стан зневіри й по-
стійного хвилювання.

влітку 1919 року на території краю розгорнулася широко-
масштабна боротьба ″червоних″ і ″білих″. останніх очолював 
легендарний командувач Добровільної армії а.Денікін. ма-
сований наступ армії Я.Юзефовича змусив більшовиків зали-
шати одне за одним міста придніпров’я. 30 червня 1919 року 
білогвардійці контролювали катеринослав і прорвали лінію 
знам’янка-кременчук [3, с. 110]. вже на початку липня у мак-
симівці почалося облаштування ″білого режиму″. Денікінці 
встановили військову диктатуру. було поновлене дореволю-
ційне поміщицьке землеволодіння. за допомогою каральних 
загонів у селян відбирали землю і реманент. відповідно до за-
кону про врожай 1919 року третину зібраного хліба, половину 
скошених трав і шосту частину овочів селяни зобов’язувалися 
без відшкодування віддати поміщикам і орендарям, якщо 
останні заявляли свої права на землю. білогвардійці наклали 
разовий податок на користь Добровільної армії у розмірі п’яти 
пудів зерна з кожної засіяної десятини землі. за несвоєчасне 
внесення стягувалася подвійна кількість хліба. максимівчани 
неодноразово страждали від реквізиції продовольства, фуражу 
і коней.

такі дії представників нового режиму викликали незадо-
волення серед селян. Щоб придушити вияви спротиву, Денікін 
ввів смертну кару за участь у бунтах і більшовицьких орга-
нізаціях. після одного з таких випадків у вересні 1919 року, 
був заарештований, а згодом і розстріляний місцевий активіст-
більшовик, член ревкому онисько харитонович чередник [4, 
с. 3]. білогвардійці не відрізнялися особливими проявами бру-
тальності, тому дозволили місцевим жителям поховати біль-
шовика у селі. 

але і цьому режимові не судилося довго протриматися на 
берегах Дніпра. контрнаступ радянських військ змусив від-
ступати супротивника. 20 грудня 1919 року денікінці із боями 
покинули кременчук і його околиці. максимівка поверталася 
під вплив червоних військ. це була остання радикальна зміна 
режиму в селі. з кінця грудня 1919 року почалося становлення 
і вкорінення радянської влади. 
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останніми проявами боротьби за українську незалежність 
стали бойові дії отаманів унр. у околицях села максимівки 
особливою активністю відзначився загін під проводом уро-
дженця с.вереміївки охтанася келеберди. з весни 1919 року 
повстанці неодноразово наводили страх на місцевих активістів 
більшовицького руху. найвищою точкою антибільшовицького 
виступу був період весни-літа 1920 року, коли під вплив ке-
лебердинців потрапила вся південна полтавщина. відповідно 
до звітів більшовиків радянський загін під тиском повстанців 
змушений був відступати від сули до Дніпра. останнім фор-
постом для них стали Градизьк і максимівка [6]. немає відо-
мостей про зв’язки максимівчан із повстанцями, адже селяни 
були змучені змінами режимів і намагалися відсторонитися 
від будь-яких конфліктів. 

оскільки келеберда мав загін чисельністю 300-400 чоло-
вік, то вести постійні бойові дії не міг. улюбленою тактикою 
отамана була партизанська війна. Діяльність повстанців про-
довжувалася і у наступні роки. але доля отамана овіяна загад-
ками. залишивши максимівські землі наприкінці серпня 1920 
року, його загін розпочав партизанську діяльність під хутором 
Гузирі неподалік від рідної отаману вереміївки. під час однієї 
із перестрілок із більшовицькими загонами з’явилася звіст-
ка про те, що отаман був смертельно поранений зрадником 
на прізвисько (прізвище) Динька [6]. були й інші версії його 
смерті. з цього часу по лісах і селах від максимівки і аж до 
сули почали з’являтися ″могили келеберди″. представники 
радянської адміністрації почали пошук тіла такого ненави-
сного отамана, але ці пошуки щоразу закінчувалися нічим. у 
цих могилах знаходили речі отамана, глузливі записки: ″ан-
гели вкрали″ тощо. правда про поховання келеберди і сьо-
годні залишається загадкою. існує версія, що його поховали 
біля родича на цвинтарі у Градизьку [6]. за іншими даними він 
залишився живий, бо його дружина паша неодноразово отри-
мувала листи від ″загиблого″ про зустріч, але на ці зустрічі так 
ніхто і не приходив. після одної з них вона пропала безвісти. 
це викликало чутки про від’їзд паші й охтанася на проживан-
ня в інші краї під іншими іменами [6]. ця історія є однією із 
характерних для часів героїчної отаманії в україні, але для нас 
вона має особливу цінність, адже келеберда є героєм нашого 
краю.
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українська революція для села максимівки стала періодом 
яскравих сподівань та великих розчарувань. слабкість націо-
нальних сил, ″червоний″ та ″білий″ терори поступово пригні-
чували надії максимівчан. тому розквіт української отаманії у 
маскимівці був сприйнятий холоднокровно. селяни вимагали 
перерозподілу земель, а зрештою, втомившись від невизначе-
ності й пустих обіцянок, поринули у радянський коловорот.
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масовІ РеПРесІї на ПолтавщинІ 
в 30-Х РоКаХ ХХ столІття

Горобець Євгеній, учень 11 класу Віль-
нотерешківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Кременчуцького району
Керівник: Хижняк Тамара Іванівна, учи-
тель історії Вільнотерешківської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Кременчуцького району 

завдання даного дослідження: розглянути і проаналізува-
ти деякі аспекти репресій 1937-38 рр. в україні і, зокрема, на 
полтавщині. ця робота спрямована на висвітлення лише неве-
ликого періоду в історії україни, коли репресії набули масово-
© Горобець Є., 2012
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го характеру. актуальність теми полягає в тому, що згортання 
демократичних процесів та сповзання до авторитаризму за-
вжди можливе, якщо народ не буде чинити опору, бо людська 
пам'ять дуже коротка. сьогодні нашим громадянам відкрито 
багато сторінок того страшного періоду в історії країни, який 
зветься масовими репресіями проти свого народу. Досліджено 
причини терору держави проти своїх громадян.

значних розмахів набули масові репресії на полтавщині. 
працівники нквс вигадували підпільні терористичні, які ні-
бито діяли на полтавщині. в одному з документів фактично 
показано способи створення підпільних організацій «до по-
чатку розгортання арештів по колишніх червоних партизанах 
управління не мало, ні оперативних, ні слідчих даних про ді-
яльність контрреволюційної організації, а таку організацію за 
прикладом інших областей, повинні були розкрити і в полтав-
ській області»[3, с.25]. тоді за вказівкою волкова (колишній 
начальник управління нквс по полтавській області) були 
допитані колишні есери, боротьбісти, котрі дали «розгорнуті» 
показання про наявність повстанського партизанського штабу, 
повстанських штабів в лубнах, кременчуці, миргороді, золо-
тоноші і повстанських загонів в районах. 

крім того, за його ж вказівкою були затребувані списки 
колишніх червоних партизан і довідки з компроментуючими 
матеріалами по ним. «за цими списками і довідками, а в май-
бутньому за їх показанням, проводилися інші арешти. всього 
заарештовано було більше 300 чоловік по цій організації» [2, 
с.65].

Як свідчить справа, що стосується начальника управління 
нквс по полтавській області, ним особисто було санкціоно-
вано арешт 120 чоловік – колишніх партизанів.

Якщо звернутись до матеріалів, що стосуються начальни-
ка відділення третього відділу уДб унквс по полтавській 
області, то з них видно, що, наприклад, у лубнах викрито по-
над 100 шпигунів [6, с.36]. у людей сьогодення ця цифра може 
викликати лише здивування, а для звинувачених і їхніх рідних 
то була трагедія.

на підставі документів можна говорити, що в так званому 
4-му відділі була створена не існуюча «антирадянська націо-
налістична організація «молода генерація». сама назва орга-
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нізації взята із наказу, що надійшов із києва, про те, що там 
викрито діяльність такої організації. 

керівництвом обласного управління нквс, починаючи із 
1937р., «спускались» в райони так звані «плани» про те, скіль-
ки і в яких районах повинно бути повстанських полків. заслу-
говує уваги те, що наприклад, для миргорода було визначено 
аж 3 полки.

Якщо уважно вивчати історію репресій, то можна виявити, 
що на полтавщині в 1938р. існувала величезна кількість різних 
підпільних організацій, які боролися з радянською владою.

загалом же, тільки в першій половині 1938р. на полтав-
щині за контрреволюційні злочини та шпигунство було зааре-
штовано 6896 чоловік.

у статистичній звітності унквс по полтавській області 
відзначається також характер злочинів. серед них: зрада бать-
ківщині – 181; терор – 3; диверсія – 29; шкідництво – 44; по-
встанська контрреволюційна діяльність – 4455; контрреволю-
ційна агітація – 467; інші контрреволюційні злочини – 127.

це були цифри та страшні часи. Шість томів сфабрико-
ваної працівниками кременчуцького відділу нквс справи по 
так званій «польській військовій повстанській організації», 
яка начебто мала на меті проведення диверсійних актів та збір 
інформації для польської розвідки, розкривають ще одну зло-
чинну акцію цього інституту сталінізму. «Добре» попрацюва-
ли працівники нквс, фабрикуючи справу аж на 1582 аркуші і 
звинувачуючи ні в чому не винних людей. 

за вказівкою начальника облуправління о.о.волкова у 
містах і селах складалися списки населення польської націо-
нальності. після цього почалась операція з ліквідації «поль-
ської військової організації». за кілька днів заарештовано 48 
чоловік. перед слідчими стояло завдання довести, що між аре-
штованими були зв’язки. з матеріалів слідства видно, що під-
став порушувати кримінальну справу не було, що довгий час 
арештовані не давали необхідних слідчим свідчень. і тільки 
через декілька місяців допитів і катувань вони «зізналися» в 
належності до контрреволюційної організації.

в скаргах на адресу органів прокуратури звинувачені 
а.крюк, Д.романюк, Ф.Шереметьєв писали, що шляхом за-
стосування недозволених методів слідства їх примусили під-
писати сфальсифіковані протоколи допитів. єдиним доказом 
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звинувачення були особисті зізнання. особлива трійка при 
унквс по полтавській області ухвалила вирок: 24-м особам 
вища міра покарання – розстріл, 24-м – заслання до сталін-
ських таборів.

нашим землякам братам корнію семеновичу та микиті 
семеновичу тараненкам з села крива руда – довелося відчу-
ти на собі всю трагедію тоталітарної епохи. не дивлячись на 
нелюдські тортури слідства, фізичні страждання, вони відки-
нули всі звинувачення, які їм було інкриміновано, не обмови-
ли безневинних. під час слідства співробітники нквс шан-
тажем і погрозами намагаються добитися від них зізнання в 
причетності до контрреволюційної терористичної організації, 
а також вказати на співучасників організації. неабияку муж-
ність і порядність треба мати, щоб залишитись незламним і 
непохитним у своїх переконаннях, щоб так гідно відкидати на-
думані звинувачення. в 60-х роках братів було реабілітовано 
посмертно.

у ряді праць дослідників є спроби звинуватити тільки міс-
цевих працівників нквс у катуванні людей. але це не так. 
усі репресивні дії проводилися з прямих вказівок цк вкп(б) 
і раднаркому. саме вони керували цим страшним процесом. 
у постанові рнк срср від 17 листопада 1938 р. підписаній 
в.молотовим і й.сталіним говориться: «рнк срср і цк 
вкп(б) відмічають, що за 1937-38 рр. під керівництвом партії 
органи нквс здійснили велику роботу по розгрому ворогів 
народу і очищенню срср від багаточисленних шпіонських, 
терористичних, диверсійних кадрів» [10, с.329].

скільки ж в уявленні вождя народу було ворогів у краї-
ні, де переміг соціалізм? мільйони заарештованих, мільйони 
у таборах за дротом. на арешти людей видавались ліміти, як 
на хліб, вугілля. в цій же постанові було зроблено докір на 
адресу працівників нквс у зв’язку з тим, що вони припинили 
агентурну роботу, тобто що не 100% населення стали агентами 
нквс. цей важливий документ став предметом обговорення 
на партійних зборах відділу нквс міста кременчука. на цих 
зборах члени партії розповіли про такий факт, що приведення 
приговорів в дію проводилось у дворі відділу нквс в центрі 
міста. Для цього заводили мотор автомобіля і під його шум 
людей розстрілювали, якщо ж мотор зупинявся, то було чути 
постріли і жителі найближчих будинків вибігали із квартир на 
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балкони і спостерігали за розстрілами. вдумайтесь: секрета-
ря міськкому партії турбує не те, що розстрілюють безвинних 
людей, а те, що масові розстріли стають відомі мешканцям 
міста, що вони дізнаються правду про те, що діється в застін-
ках нквс [5, с.73]. про це йде мова у листі о.о.покамістова, 
який до арешту працював головним інженером крюківського 
вагонобудівного заводу. ось що він писав до цк партії «розпо-
чалось злочинне ведення слідства: добуваючи показання шля-
хом підписання сфальсифікованих слідством протоколів, вони 
тримали мене 5 діб підряд на стійці без сну. чергували по черзі 
слідчі аверкин, Глазман. Я декілька разів втрачав свідомість, 
розсудок. коли я приходив до тями. то мені говорили: «все 
одно підпишеш, а ні – загинеш, складемо акт, що по хворобі». 
на допиті від удару слідчого я втратив слух і залишився без 
жодного зуба у верхній щелепі» [2, с.67].

начальник полтавського обласного управління волков 
давав рознарядку, скільки і яких ворогів повинно бути в тому 
чи іншому районі. практично організовував змагання між 
слідчими. на нарадах піддавав гострій критиці тих слідчих, 
які погано працюють з арештованими, і у них арештовані не 
розколюються. таким чином було сфабриковано сотні справ 
на чесних радянських людей тільки у нас на кременчуччині.

 отже, причинами масових репресій було намагання вла-
ди знищити будь-яку опозицію існуючому режиму. судили не 
контрреволюціонерів і націоналістів, а інтелектуальну еліту 
українського народу. неправидні судилища були актом по-
грому, винищення духовного потенціалу українського народу, 
складовою частиною відвертої системи придушення його на-
ціонального відродження. ліквідуючи найосвіченішу верству 
населення республіки, система позбавляла народ історичної 
самосвідомості, прагнула зробити його слухняним.
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мУзеї – ДУХовнІ остРови

Шуть Валентина, учениця 11-А класу 
Лубенської ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7
Керівник: Шуть Любов Василівна, учитель 
української мови і літератури,Лубенської 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 7

музеї були і будуть хранителями людської пам’яті. сьо-
годні важлива їх роль у розвитку нації, вихованню у громадян 
поваги до національних цінностей. 

під час пошуку ми відкрили для себе не одну цікаву сто-
рінку про музеї лубенщини – скарбниці народної пам’яті, 
осередки, в яких представлена його ментальна самобутність. 
серед музеїв нашого краю справив враження музей бойової 
слави 151-ї червонопрапорної жмеринсько-будапештської 
стрілецької дивізії (школа №10 м.лубни), історико-краєзнавчі 
(калайдинцівська, новооріхівська зоШ лубенського району), 
літературний музей василя симоненка (тарандинцівська зоШ 
лубенського району), районний краєзнавчий музей (с.вовчик 
лубенського району), музей вишивки імені Героя україни 
україни в.с.роїк (школа №7 м.лубни).

незабутнє враження справив історико-краєзнавчий музей 
новооріхівської школи, зокрема експонати, які розповідають 
про великий подвиг їхнього земляка олександра лелеченка 

© Шуть В., 2012
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під час трагедії на чорнобильській аес. захоплюючою була 
розповідь учителя історії худояра івана олексійовича про бо-
йовий шлях воїнів південно-західного фронту та відважність 
односельчан у роки великої вітчизняної війни.

Дуже вдало, на наш погляд, у музеї цієї школи відтворено 
й інтер’єр сільської хати.

цікавим, на наш погляд, є літературний музей імені васи-
ля симоненка у тарандинцівській загальноосвітній школі і-ііі 
ступенів. ми мали змогу побачити з експонатів увесь життєвий 
і творчий шлях витязя української поезії, почути його голос, 
записаний за життя поета і збережений до сьогодні. До речі, 
у цій школі є ще й краєзнавчий куточок, у якому відтворено 
особливості народного побуту. перебуваючи в цих місцях, ми 
не могли не побувати біля музею-садиби в.симоненка в селі 
біївці лубенського району полтавської області.

а якою захоплюючою була екскурсія у калайдинцівській 
школі і-ііі ступенів, проведена директором навчального закла-
ду мисником с.і. тут, серед експонатів, діарама «село напе-
редодні війни», зворушливі листи односельців, які були від-
правлені на каторжні роботи до німеччини, лаштунки воїнів, 
матеріали радянських і окупаційних газет 40-вих років, фото, 
спогади, документи і нагороди учасників великої вітчизня-
ної війни, списки остарбайтерів, солдатських вдів, фрагменти 
зброї того часу.

у кімнаті «Дзвони народної пам’яті» ми побачили списки 
невинно убієнних, спогади очевидців, фото та матеріали архі-
вів про хід колективізації, розкуркулення, репресії селянства 
в 30-тих роках, матеріали періодичної преси, фото та виготов-
ленні макети поруйнованих храмів.

цікаво було і в одній із зал історико-краєзнавчого музею у 
ісківської загальноосвітньої школи і-ііі ступенів, яка створена 
у вигляді старовинної хати наших предків. на нашу думку, це 
дає змогу осмислити минувшину рідного краю. тут і жердка 
для зберігання одягу, мисник, стіл, лавиця.

член пошукового загону Шуть валентина захопилася роз-
повіддю екскурсовода про перебування т.Г.Шевченка в ісків-
цях, про що розповідається на одному із стендів іншої зали 
цього ж музею.

вважаємо, що центром патріотичного виховання учнів є 
музейна кімната чорнобильців у михнівській загальноосвітній 
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школі і-ііі ступенів. з розповіді директора школи н.м.чимари 
ми дізналися, що тут проходять уроки мужності, пам’яті, зу-
стрічі.

серед експонатів вовчицького краєзнавчого музею імені 
і.і.саєнка ми побачили багато рідкісних і унікальних пред-
метів з різних періодів історії, які розміщені у десяти залах і 
об'єднані у розділи: «Давнє минуле села», «природа рідного 
краю», «велика вітчизняна війна» та інші. особливо вразила 
картинна галерея з творами графіки, живопису та скульптури 
майстрів україни, зразками народної творчості: вишивкою, ке-
рамікою, художнім ткацтвом.

тут дбають і про збереження декоративно-ужиткового 
мистецтва та ремесел українського народу.

перлиною лубен є краєзнавчий музей, фонди якого налі-
чують близько 30 тисяч експонатів, серед яких є справжні ра-
ритети. це і матеріали про перебування на лубенщині видат-
них діячів української та інших культур т.Шевченка, м.Гоголя, 
Шолом-алейхема, а.керн, пов'язаніз діяльністю відомих 
українських фольклористів о.афанасьєва-чужбинського, 
в.милорадовича, архітекторів о.бекетова, Д.Дяченка. 

уявити атмосферу XVIII – початку хх століть допомо-
жуть експонати з панських садиб регіону. особливу цікавість 
викликає зібрання документів, свідчень, які висвітлюють про-
цеси, що відбувались у перші десятиліття хх століття, зокрема 
про першу друковану в наддніпрянській україні україномовну 
газету «хлібороб»; про так звану «Лубенську республіку» 1905 
року; про сталінські репресії; про розстріл 1919 року священ-
ництва мгарського монастиря.

художній відділ цього музею – галерея образотворчо-
го мистецтва розміщена окремо від основної будівлі. в її 
просторих залах постійно експонуються виставки з фондів 
музею: твори відомих українських майстрів т.Яблонської, 
м.максименка, в.роїк та лубенських митців – в.семенюти, 
м.тарана, л.початко, м.корабльова.

а як вдало і доречно скомпоновані матеріали у музеї бойо-
вої слави 151-ї червонопрапорної жмеринсько-будапештської 
стрілецької дивізії лубенської зоШ №10. найбільше 
запам’яталися документи, матеріали, реліквії військового часу, 
які знайшли чинне місце в експозиціях музею.
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незабутні враження залишилися після відвідування лі-
тературних музеїв олеся Донченка та володимира малика у 
лубенській загальноосвітній школі і-ііі ступенів №4.там ми 
ближче познайомилися з творчістю в.к.малика, його громад-
ською роботою.

а хіба можна забути переглянутий фільм-екскурсію «сте-
жинами долі співця посульського краю», який дає можливість 
ближче познайомилися з місцями, пов’язаними з долею вели-
кого літописця.

Гордістю нашої школи є музей вишивки імені Героя укра-
їни в.с.роїк. цікавими експонатами музею є рушники, вишиті 
відомими земляками, заслуженими майстрами мистецтва ві-
рою сергіївною роїк та ольгою іванівною закоркою. у му-
зеї експонуються дитячі роботи: маленькі рушнички, вишиті 
різними техніками, ляльки, одягнені в національне вбрання 
різних регіонів.

Фото приміщень, педагогічних і учнівських колективів від 
часу заснування до сьогодення, шкільні речі, меблі, форма та 
атрибути дитячих організацій, відомості про випускників різ-
них поколінь, їхні досягнення – усе це представлено в музей-
ному куточку історії нашої школи. 

ми з’ясували про діючі музеї лубенщини, у тому числі й 
шкільні, відвідали їх і систематизували зібрані матеріали. по-
даємо дані дослідження.

музеї, музейні кімнати, куточки міста лубен та лубен-
ського району ми спробували систематизувати за профілями.

на лубенщині переважають музеї. музейних кімнат і ку-
точків історичного профілю – 22. вагома частка етнографіч-
них – 10. однакова кількість, по 4, літературних і науково-
технічних, один музей – садиба й два краєзнавчі. 

у місті найбільше музеїв, а не музейних кімнат та куточ-
ків. відрадно, що всі вони музеї шкільного підпорядкування й 
тільки два іншого.

отже, музеї дають кожному із нас імпульс до життя, твор-
чості, їх треба відвідувати, знати, до них звертатися, як до 
життєдайного джерела. життя щоразу підтверджує, що ці хра-
нителі людської пам’яті постійно існують, збагачуються, тому 
і зростає популярність, зацікавленість ними. 
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неДоБУДована залІзниця БІля с.ХитцІ: 
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Ляшенко Станіслав,учень 8 класу 
Хитцівської ЗОШ І-ІІ ступенів Га-
дяцького району, член краєзнавчо-
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нашу увагу привернули нетипові назви місцевостей села 
хитці Гадяцького району: «насип», «Драна труба», «недрана 
труба», «водоспад», «бики». ми звернулися із запитаннями 
про це до старожилів села, і вони надали нам інформацію про 
ці об’єкти.
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зокрема, була повідана бувальщину про історію створення 
залізниці. виявляється, що в селі максимівка народився один 
із високопосадовців міністерства шляхів сполучення. і ось до 
своєї малої батьківщини він вирішив прокласти від головної за-
лізничної магістралі в напрямі до москви залізничну колію [1].

Дійсно, є версія, що планувалося будівництво залізниці 
лохвиця-лебедин і розпочалося воно у 1893 році, після того, 
як міністром шляхів сполучень став а.к.кривошеїн, який мав 
у цій місцевості власний маєток. але у 1895 році він вийшов у 
відставку, і будівництво дороги довелилише до Гадяча [2].

у 1894 були споруджені лінії лохвиця – Гадяч, кириків-
ка – охтирка, боромля – лебедин. їх спорудженням керував 
інженер м.биховець [3].

залізниця лохвиця-Гадяч відноситься до південної заліз-
ниці, яка пролягає по території курської та білгородської облас-
тей росії, харьківської, полтавскої, сумскої, луганьскої, кіро-
воградської та чернігівської областей україни. експлуатаційна 
довжина дороги станом на 1990 р. сягала близько 3800 км.

залізниця обслуговує підприємства гірничорудної, нафто-
переробної промисловості, машинобудування, будівельних 
матеріалів, а також сільськогосподарські райони [4]. 

пізніше виник інший проект,за яким планувалося будівни-
цтво дороги Гадяч-охтирка. її почали прокладати у 1914-1915 
рр. уже стояли «бики» – опори, що повинні підтримувати мос-
ти через р.Грунь та псел. були прорубані просіки, споруджені 
земляні насипи. але перша світова війна, революційні події, 
потім друга світова війна стали причиною того, що про даний 
проект поступово забули.

і нині можна простежити залишки цієї дороги. земляний 
залізничний насип починається на околиці м.Гадяч. у меж-
ах с.хитці насип проходить із північного заходу на північний 
схід. висота насипу сягає 7-8 м, а ширина до 10 м. Де сходять 
ґрунтові води і є джерела, прокладено бетонну трубу, що рятує 
насип від розмивання. висота труби 2,5 м, ширина – 1,5 м. у 
найвищій точці нашого села будівельники спорудиливодовід-
від висотою 5 м, він має формусходів завширшки 3 м. у селі 
ці сходи називають «водоспадом», адже навесні всі талі води 
стікають сюди і з великим шумом спадають сходами вниз, а 
потім впадають р.Грунь. Далі насип тягнеться до річки. тут ми 
бачимо так звані «драну трубу» і «недрану трубу». це тунелі, 
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прокладені через насип залізниці. по них проходять нині ас-
фальтовані вулиці села. висота тунелів 8 м, ширина – 6 м. Далі 
насип упритул підходить до річки Грунь. через річку перекину-
тий залізобетонний міст, зруйнований фашистами у роки війни. 
зараз про нього нагадують залишки монолітних плит розміром 
5х12 м. саме їх місцеве населення і називає «биками». за селом 
насип простягається рівною стрічкою по долині р.псел.

цейземляний насип помітний і в інших місцях Гадяцько-
го району, наприклад, біля с.мартинівка. там зберігся тунель, 
подібний до хитцівського. місцеві жителі повідомляють, що 
його збудували іноземні інженери. Далі насип проходить по 
території охтирського району сумської області.

пізніше, у 30-х рр. хх ст. насип частково використали для 
прокладання вузкоколійки від охтирки та зінькова до чупахів-
ського цукрового заводу. 

за спогадами очевидців, у 1942 р. німці використавшизга-
даний насип, проклали вузькоколійку від Гадяча до чупахівки. 
відомо, що, у селі веприк була дільнична лікарня. місцеві жи-
телі згадують, що вона розташована у приміщенні колишньої 
залізничної станції, збудована ще німцями.

у 1980-х рр. існувала ідея побудови широкої колії охтирка-
чупахівка, але вона не була втілена в життя у зв’язку із розпа-
дом радянського союзу. існує версія, що будівництво залізни-
ці планувалося для руху поїздів, які повинні були перевозити 
ракетні установки.

окрім того, до 1992 р. існувала широка колія від лебедина 
до будилського спиртового заводу. залишалося збудувати 17 
км залізниці до чупахівки і в майбутнього могли з’явитися на-
прями Гадяч-лебедин та Гадяч-охтирка.

на жаль, у ближчий час спорудження залізниці Гадяч-
охтирка або Гадяч-лебедин не планується. вважається, що, 
хоча така залізниця суттєво економила б час та пробіг заліз-
ничного транспорту, але її економічна вигода була б низькою. 

залізничні колії, проведені до будилського та чупахівсько-
го заводів із лебедина, охтирки, зінькова на початку 2000-х 
були розібрані. низький економічний розвиток україни, світо-
ва економічна криза стали причиною, що не тільки сільське 
господарство, а й промисловість, зосереджена на даній тери-
торії, не змозі стимулювати розвиток залізниць.
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хотілось, щоб залізниця пов'язала м.Гадяч з великими 
промисловими центрами, як залізничний вузол, а не тупико-
вий пункт сполучення. це сприяло б економічному розвитку 
нашого регіону. в Гадячі є відомий за межами україни завод 
«Гадячсир», продукція якого йде на зовнішній ринок, а саме до 
російської Федерації, казахстану. також тут діє і випускає про-
дукцію для великих підприємств вентиляторний завод «Гори-
зонт». реалізацію продукції пришвидшила б залізниця. окрім 
економічного значення є культурно-просвітницька роль, яку б 
виконали шляхи сполучення. за наявності згаданої залізниці ми 
змогли за короткий час доїхати до великих міст києва, харкова, 
Донецька, москви та ін. великих науково-культурних центрів.

за умови одержання інвестицій наша залізниця буде до-
рогою в майбутнє і виконає своє транспортну функцію. існує 
перспективний план укрзалізниці, в якому передбачається до 
2030 року пустити в експлуатацію дану ділянку. хочеться ві-
рити що це здійсниться.
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минув вже не один десяток років від страшних подій ве-
ликої вітчизняної війни. і чим далі в глиб історії відходять 
грізні військові роки, тим величнішим є перед світом героїзм 
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нашого народу, який відстояв свободу і незалежність вітчиз-
ни. сумною сторінкою в історії міста була окупація кременчу-
ка 1941-1943 рр.

7 вересня німці оточили кременчук, 9 вересня оволоділи 
містом. на окупованій території в інтересах забезпечення під-
приємств і установ робочою силою кременчуцькою міською 
управою був проведений перепис населення. за даними пере-
пису, станом на 1 жовтня 1941 року у місті проживало 31573 
чоловік. за національною приналежністю населення поділяло-
ся на українців – 28524 (90,5 %), росіян – 1656 (5,1 %), євреїв 
1100 (3,4%).

вступивши до міста, фашисти, наказом фельдкоменданта 
мобілізували робітників і службовців усіх комунальних під-
приємств на проведення відновлювальних робіт, увели трудо-
ву повинність для решти населення у віці від 14 до 65 років і 
таким чином негайно вивели на очистку вулиць, розбір завалів 
сотні і тисячі людей.

негайно після вступу фашистів до міста почала створюва-
тися розгалужена система органів окупаційної влади:

управління поліції;
польова жандармерія;
гестапо;
різні контори управління містом.
всього 33 установи. Головним органом була фельдкомен-

датура.
у серпні 1942 р. створений кременчуцький гебіт (округ), 

до якого входили кременчук, крюків, кобеляки і ряд прилегих 
районів. 1 вересня військовий комендант передав всю владу 
гебіткомісару фон ротту. міським господарством керував упо-
вноважений гебіту Фройрах. були створені й допоміжні орга-
ни місцевого управління.

кожне розпорядження,наказ чи так зване звернення оку-
паційних властей до населення обов’язково закінчувались 
словами: «винуваті караються смертю», або «винуваті будуть 
розстріляні» [1, 24].

вже 9 вересня почала працювати кременчуцька міська 
управа. займалася питаннями поліцейської служби, охорони 
здоров’я, освіти, фінансами, торгівлею та іншими.

а в цьому приміщенні у 1941 році облаштувалося німець-
ке управління поліції. очолив його кременчужанин Фаренюк, 
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колишній директор однієї з міських шкіл. поліціянти органі-
зовували облави, арешти, відправку українців на роботи у ні-
меччину, підтримували порядок у місті на фашистський лад. 
за свідченнями старожилів, у приміщенні нинішнього відділу 
охорони здоров’я під час окупації був штаб гестапо.

у роки окупації у приміщенні школи №4 (зараз зоШ №19) 
розмістився 119 батальйон сс і шпиталь. померлих есесівців 
хоронили на шкільному дворищі. Як згадують очевидці, коли 
фашисти відступали, то розрили могили і забрали з собою 
останки співвітчизників. мовляв, не годиться німецькій еліті, 
а саме такі служили в сс, спочивати на українській землі.

До війни у цьому будинку на вул. к. лібкнехта (зараз вул. 
к. маркса) був театр мініатюр. з 1941 по 1943 рр. – тут знахо-
дилась біржа праці (очолював німецький чиновник рафсльт). 

влаштуватися на роботу в окупованому кременчуці без 
спеціального направлення з біржі, за словами старожилів, 
було неможливо.

після того як всіх керівників підприємств та установ на-
казом фельдкоменданта від 16 жовтня 1941 року зобов’язано 
проводити прийом робочої сили виключно через біржу праці, 
усі безробітні міста та околиць зобов’язані в обов'язковому по-
рядку стати на облік при біржі праці.

у 1941-43 роках у приміщенні будинку червоної армії 
(до 1927 р. – міської думи) працювала німецька управа міста. 
на другому поверсі була штаб-квартира офіцерського складу, 
щось на зразок готелю для вищих ешелонів. коли фашисти 
відступали, будинок червоної армії було зруйновано. зараз на 
цьому місці зараз знаходиться будинок торгівлі.

у часи війни у приміщенні залізничного технікуму був 
один із шести концтаборів. тут утримували поранених вій-
ськовополонених.

у довоєнні часи на місці «мт-банку» був виконавчий 
комітет міської ради. під час окупації німці влаштували там 
сільгоспкомендатуру, яка забезпечувала продуктами військові 
частини, розквартировані у кременчуці.

розпочалось гірке, нестерпне життя, німці забирали все 
їстівне: курей, яйця, молоко й інше [2, 211].

Щось перепадало і місцевим, німці видавали харчі робіт-
никам та конторникам. сьогодні будинок не зберігся.
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а звідси кременчуцьку молодь відправляли на роботи до 
німеччини. на місці нинішнього стадіону ат «кредмаш» ра-
ніше був цирк. під час окупації фашисти перетворили примі-
щення цирку, розраховане на дві тисячі глядачів, на збірний 
пункт для підбору робочої сили. відступаючи, німці зруйнува-
ли і цирк і міський драматичний театр, розташований поруч. 
у післявоєнні роки театр та цирк відбудовувати не стали, в 
результаті вулицю театральну перейменували у вулицю імені 
Шолом-алейхема, а після першого польоту людини у космос 
– назвали на честь Юрія Гагаріна.

з перших днів окупації розпочалися насильство, грабіж, 
розбій.

Щодня гітлерівці гнали в нагірну частину міста сотні вій-
ськовополонених і мирних жителів. там, у піщаних кучугурах 
і яругах, розстрілювали їх. немічних і дітей часто кидали в 
ями живими [3, 223].

з вересня 1941 року кременчук був перетворений 
німецько-фашистськими окупантами і у найбільший на пол-
тавщині центр перебування військовополонених. найбільши-
ми таборами були концтабір Шталаг № 346- а , розташований 
на території казарм колишнього 12-го батальйону (зараз вій-
ськові склади біля меморіалу «вічно живим»), другий Шта-
лаг № 346-в – на території 7-ї батареї (у наш час – місце дис-
локації ракетної бригади).

по всьому периметру табір був обнесений в кілька рядів 
колючим дротом. на кутах і у великих прольотах були облад-
нані вежі для збройної охорони.

 одночасно в таборах можна було утримувати понад 20 
тисяч осіб. у зв’язку з тим, що казарми не вміщали всіх, біль-
шість військовополонених цілодобово знаходилася під відкри-
тим небом на території, розбитій на 20 блоків, у свою чергу 
також обнесених колючим дротом.

і все це, не дивлячись на осінні холоди, а з часом і суворі 
зимові морози. їжу давали один раз на день. спочатку годували 
баландою з гречаного борошна. на кожного припадало по пів-
літра такої бурди на добу. у листопаді перейшли на кип’яток з 
горілого жита, який привозили зі згорілого місцевого елевато-
ра. ця їжа нагадувала мазут.

кількість хліба на добу була по 150-200 грамів на людину. 
за таких умов, а також хронічного недоїдання, вкрай висна-
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жені військовополонені масово хворіли на дизентерію, тиф та 
інші інфекційні захворювання. у найбільшому – кременчук- 
Шталаг № 346, на кінець 1941 перебувало 22776 військовопо-
лонених, а число померлих у середньому за добу представляло 
в ньому 50чол.

особливою жорстокістю відрізнялися гітлерівці у своєму 
ставленні до євреїв. у наказі німецького коменданта зазнача-
лося, що кожен з них повинен зареєструватися в комендатурі 
і носити на одязі жовту нашивку. міські євреї були ізольовані 
в гетто. кременчужанам під загрозою смерті заборонялося в 
своїх сім’ях переховувати осіб єврейської національності.

в акті держкомісії (1944 р.) «про звірства фашистських 
загарбників в м. кременчуці» зафіксовано: «за період окупа-
ції міста знищено більш як 60 тисяч чоловік, в тому числі 50 
тисяч військовополонених, 8 тисяч євреїв, більш як дві тися-
чі людей інших національностей. колись багате, мальовниче 
українське місто над славнозвісним Дніпром було перетворене 
в табір смерті для наших людей» [4, 223].

пошуки подальших років довели, що в місті і його околи-
цях було створено фашистами 9 спецтаборів для військовопо-
лонених і для цивільного населення. 

у кременчуці та його околицях фашистами було розстрі-
ляно понад 97 тисяч чоловік як військовополонених, так і мир-
них жителів-євреїв, українців, росіян, циган та інших.

в пам’ять про загиблих в нагірній частині міста спорудже-
но меморіал «вічно живим».

війни завжди приносять горе, страждання, смерть. осно-
вне завдання сучасників пам’ятати про минуле нашого народу, 
цінувати кожну мить життя заради майбутніх поколінь.

лІтеРатУРа та ДЖеРела
1. паліївець і. комуністичний «набат». історичний до-

кументальний нарис. – кременчук, 2010. – 400 с.
2. Шатков Ю.п. «живи, пам’ять»: літопис великої ві-

тчизняної війни. кременчук, 2012 – 244 c.
3. євселевський л.і. кременчук в роки великої вітчизня-

ної війни. – кременчук, 1993, – 46 c.
4. Гришко л.в. листи війни. – кременчук, 2011, – 250 с.



127

ПаРтизансьКий РУХ на велиКоБаГаЧанщин в 
РоКи ДРУГої свІтової вІйни

Кропивка Ілона, учениця 10-А  
класу Великобагачанської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів 
Керівник: Осовський Юрій Васи-
льович, вчитель історії Велико-
багачанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

Людина, яка не пам’ятає минулого, 
позбавляє себе майбутнього. 

М. Дудін
в історії людства є події, згадка про які тривожить душу 

старшому поколінню і викликає багато запитань у покоління 
молодого, нового. такою подією є Друга світова війна (1939 
– 1945 років), жертвами якої стали більше 50 мільйонів лю-
дей – громадян різних держав, представників різних націо-
нальностей. вона закінчилась 67 років тому, але до цього часу 
виникають питання, пов’язані з тими далекими подіями. осо-
бливе місце в сучасних дослідженнях займає рух опору. окре-
мі представники сучасного молодого покоління висловлюють 
думку, що, можливо б, українці жили за європейськими стан-
дартами, якби програли ту війну.

це й спонукало автора вивчити виникнення та розвиток 
партизанського руху на великобагачанщині, сформувати влас-
ну позицію та довести хибність вище названих поглядів. в 
цьому полягає актуальність і мета роботи.

на сьогодні маємо значну кількість джерел: документів, 
спогадів, монографічних видань, окремих праць, публікацій у 
пресі, які доносять до нас відомості про події, які відбувалися 
на полтавщині та великобагачанщині під час німецької оку-
пації.

найстаріше видання, яке потрапило до рук автора роботи 
– це збірник документів, виданий у 1947 році у м.полтаві «ні-
мецькі окупанти на полтавщині». 

наступна книга побачила світ у харківському видавництві 
«прапор» 1965 році. її автори – павло никифорович ємець 
та олександр павлович самойленко. спираючись на широку 
документальну базу, зокрема на матеріали партійного архі-

© Кропивка І., 2012
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ву полтавської області, спогади учасників подій, використо-
вуючи фотоматеріали, автори знайомлять читача з системою 
окупаційного режиму в роки війни та боротьбою партизанів і 
підпільників проти фашистів в період тимчасової окупації об-
ласті. відповідно до часу виходу книги, висвітлюється багато-
гранна діяльність полтавської обласної партійної організації. 
в цій книзі також розміщено матеріал про участь у підпільній 
боротьбі дітей. 

наступне видання, що звертає на себе увагу, – це книга 
віктора ревегука «полтавщина в роки другої світової війни 
(1939 – 1945)». у вступі до книги автор підкреслює, що це 
його перша спроба дослідити з державницьких позицій події 
Другої світової війни, що відбувалися на полтавщині – одно-
му з центральних регіонів україни. при викладі матеріалу ав-
тор спирається на велику кількість архівних даних. цікавими є 
посилання на періодичні видання, що виходили на окупованих 
територіях. нажаль ця книга не містить фотоматеріалів.

а тому в дослідженні були використані джерела полтав-
ського обласного державного архіву, великобагачанського 
краєзнавчого музею, шкільних музеїв, спогади учасників по-
дій, публікації районних, обласних та республіканських періо-
дичних видань, фотоматеріали. 

розміщені в дослідженні матеріали можуть бути вико-
ристані на факультативних заняттях та заняттях історичного 
гуртка, на виховних заходах, присвячених Дню перемоги та 
визволенню полтавщини, фрагментарно для публікації у пре-
сі, в перспективі – стати основою книги.

Формування партизанських загонів на полтавщині розпо-
чалося в серпні 1941 р., коли німецькі війська вже підійшли до 
Дніпра.

на полтавщині керівництво боротьбою проти німецьких 
загарбників мали здійснювати підпільний обком кп(б)у на 
чолі з с.Ф.кондратенком і Г.Ф.Яценком, 44 підпільні райкоми, 
120 підпільних первинних парторганізацій. Для дій на терито-
рії області було створено 151 партизанський загін, ще 3 заго-
ни передбачалося переправити на правобережну україну. Для 
підпільної і партизанської роботи в тилу ворога було залишено 
2900 чол.

на полтавщині в боротьбу у вересні-жовтні 1941 р. всту-
пили: 1 підпільний центр, 7 підпільних райкомів партії, близь-
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ко 20 партизанських загонів, кілька десятків підпільних і па-
тріотичних груп.

у великій багачці був створений ще до окупації партизан-
ський загін очолюваний Федором микитенком. були закладені 
бази з продовольством, зброєю і медикаментами. але активних 
бойових дій загін провести не встиг, бо був виданий зрадником 
і у вересні1942 р. був розбитий. бійці загону були схоплені во-
рогами і по-звірячому закатовані. сьогодні їх прах похований в 
центрі селища на території меморіалу загиблим воїнам.

окремі жителі сіл устивиці, остап’я, матяшівки, огирів-
ки мали зв’язок з партизанами і підпіллям.

у 1942 році через територію району проходило партизан-
ське кінне з’єднання під командуванням генерал-майора ми-
хайла наумова. в одному з запеклих боїв поблизу с.байрак за-
гинув комісар з’єднання батюхно тихін михайлович, який був 
похований на околиці села.

з’єднання повинно було перейти трасу київ –харків, по 
якій майже безперервною колоною рухались німецькі війська. 
перевести через трасу ціле з’єднання взявся комсомолець із 
білоцерківки андрій лях, який із своєю партизанською гру-
пою вже декілька місяців діяв в околицях села. після проходу 
з’єднання через село група ляха в складі 11 чоловік влилася в 
загін наумова. андрій лях був активним бійцем з’єднання під 
час степового рейду, певний час був ад’ютантом генерала на-
умова під час західного рейду, а пізніше в фашистському тилу 
на території чехословаччини – комісаром інтернаціонального 
партизанського загону. його побратими із партизанської групи 
білоцерківці анатолій коваленко, петро Галимурза, василь 
ільченко та андрій солоценко смертю хоробрих загинули в 
складі партизанського з’єднання під час рейду по території 
україни. 

під час перебування з’єднання наумова у білоцерківці 
поранених партизанів лікував завідуючий місцевою лікарнею 
петро олександрович левітін. відважний лікар під час оку-
пації мав зв’язок з підпільниками, допомагав односельчанам 
звільнитися від мобілізації у німеччину, видаючи липові до-
відки про хвороби, лікував рани полонених бійців. Гітлерівці 
схопили лікаря, довго катували і розстріляли у дворі лікарні.

після приходу партизанів у с.байрак фашисти заарешту-
вали зв’язкову загону марію маленко, яка передруковувала 
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таємні матеріали для партизанського з’єднання м.і.наумова. 
Фашисти піддали її жорстоким катуванням, відрізали вуха, по-
різали груди, але вона не виказала народних месників і її роз-
стріляли [5, с.126].

на території сусіднього Шишацького району діяв парти-
занський загін під командуванням голови райвиконкому Дми-
тра корнілича і комісара купріяна тутки. активну допомогу 
партизанам загону надавали жителі с.матяшівка. в селі діяла 
підпільна група на чолі з мануйленком, який був схоплений 
гітлерівцями і закатований в гестапо в травні 1942 року.

територія району входила і до зони дії миргородського 
партизанського загону.

вже давно відгриміли останні залпи такої далекої і такої 
близької війни. з кожним днем все менше залишається не тіль-
ки учасників, а й свідків того часу. але ще достатньо білих 
плям на тілі її історії. особливо суперечливим моментом за-
лишається боротьба в тилу ворога. саме там, силами простих 
громадян розгорнувся фронт боротьби з загарбниками, фронт 
без передової і тилу. проте ця боротьба мала значний вплив 
на загальний перебіг подій Другої світової війни. сьогодні я 
спробувала подивитися на цю проблему через призму лише 
однієї української території – великобагачанщини, історія якої 
не є винятком а лише зайвий раз підкреслює загальний підйом 
населення на боротьбу з ворогом.

великобагачанщина не стала, та й не могла стати, парти-
занською «столицею» україни. але це не зменшує ваги внеску 
її жителів у загальну справу перемоги над окупантами. Гово-
рити про повне розкриття теми зарано – пошук триває.
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Архівні, музейні матеріали, спогади.
21. матеріали великобагачанського районного народного 

краєзнавчого музею.
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23. матеріали полтавського обласного архіву.
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РеШетилІвКа – КРаще селище УКРаїни 
з БлаГоУстРоЮ

Король Аліна, учениця 10 класу Реше-
тилівської гімназії імені І.Л. Олійни-
ка, вихованка історико-краєзнавчого 
гуртка «Стежинами рідного краю» 
Керівник: Ширшова Наталія Олек-
сандрівна, вчитель історії вищої 
кваліфікаційної категорії Решетилів-
ської гімназії імені І.Л. Олійника

травень 2011 р. приніс жителям селища решетилівка при-
ємну новину. за розпорядження кабінету «про підсумки що-
річного всеукраїнського конкурсу «населений пункт найкра-
щого благоустрою і підтримки громадського порядку» за 2010 
рік селище решетилівка полтавської області визнано кращим 
серед селищ міського типу та нагороджено перехідним кубком 
та дипломом кабінету міністрів україни і ступеня.

міністерству регіонального розвитку, будівництва та 
житлово-комунального господарства доручено організувати 
вручення нагород переможцям конкурсу [7, с.2]. сьогодні ре-
шетилівці гордяться досягненнями свого селища. а який шлях 
пройшла наша решетилівка, щоб досягти такого високого ви-
знання? таке запитання ми поставили в своїй роботі.

під час дослідження авторська група поставила мету – на-
бути і поглибити знання з історії решетилівки; простежити су-
часний стан населеного пункту. 

першими документальними згадками про містечко є топо-
графічна карта, складена французьким інженером і картогра-
фом Гійомом левасером де боплан, який зазначив решетилів-
ку як населений пункт. 1648 рік зазначається роком створення 
решетилівської сотні.

великі випробування випали на долю решетилівців в роки 
північної війни, коли містечко опинилось у епіцентрі подій. 
До початку полтавської битви решетилівка стала одним із 
основних пунктів шведської армії. тут було розміщено вели-
кий гарнізон. з 13 по 19 липня 1709 року російська армія на 
чолі з петром і та взяті в полон залишки шведської армії стоя-
ли табором у решетилівці. саме в решетилівці 17 липня 1709 
© Король А., 2012
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року гетьман іван скоропадський подав російському цареві 
«просительные статьи», які складались з 14 пунктів і ввійшли 
в історію як «решетилівські статті».

у 1729 році гетьман Данило апостол віддав решетилівку 
полтавському полковнику василю кочубеєві [3, с.18].

Гамірними і багатими були решетилівські ярмарки. чоти-
ри рази на рік з`їжджалися до козацького містечка, що лежало 
на перехресті важливих торгових трактів, які зв`язували сло-
божанщину і південь україни з білорусією, а далі із петер-
бургом. торгували худобою, медом, вовною, горілкою, та най-
більшої слави зажили собі решетилівські смушки, які давали 
величезний прибуток [2, с.7].

будівництво в другій половині XVIII століття тракту дер-
жавної ваги на білорусію, шляхів на херсон і одесу, що про-
ходили через решетилівку, сприяло подальшій інтенсифікації 
й без того досить розвинених торгівлі та ремесел. містечко 
наше поступово розбудовувалось, збільшувалась кількість на-
селення. 

на кінець XVIII століття в містечку діяло шість церков 
успенська, покровська, миколаївська, введенська, преобра-
женська, архистратига михаїла. на сьогодні в решетилівці 
храмову споруду має лише одна свято-миколаївська церква.

у катеринівську добу, після розформування решетилів-
ської сотні у 1775 році, козаки містечка продовжували службу 
у складі царської армії, аж до революційних подій. у 1786 році 
катерина іі пожалувала великий маєток у решетилівці і 1866 
чоловік кріпаків великому сановникові, дійсному статському 
раднику василю степановичу попову.

в.с.попов мав найбільшу й найціннішу в губернії біблі-
отеку, створив розкішний сад і парк із багатьма каналами, де 
катались на човнах, грав оркестр із 40 музикантів.

саме з ім`ям в.с.попова пов’язують і перебування в ре-
шетилівці тараса Шевченка, влітку 1845 року він гостював на 
решетилівській землі. 

україною, світом лине слава про решетилівську землю за-
вдяки майстрам народної творчості. решетилівку визнано як 
центр народного ткацтва, килимарства та вишивки. 1905 року 
в решетилівці відкрито ткацький навчально-показовий пункт. 
його вироби були нагороджені золотою медаллю виставки 
1913 року в санкт-петербурзі.
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початок нового століття став недосить вдалим для сели-
ща. з будівництвом у 1901 році залізниці київ-полтава, яка 
пролягла за 9 км від решетилівки, остання залишилась осто-
ронь від економічних шляхів. занепадає торгівля і хоча кіль-
кість ярмарків не змінилася, проте значно скоротився їх това-
рообіг [5, с.32].

вир революційних подій та неспокій громадянської війни 
сильно вдарили по економіці краю. 

7 березня 1923 року було утворено решетилівський район. 
напередодні великої вітчизняної війни, а саме 1938 року ре-
шетилівка отримує статус селища міського типу [4, с.437].

великих руйнувань краю завдала війна. 23 вересня 1943 
року решетилівку було звільнено від німецько-фашистських 
загарбників військами степового фронту. сьогодні цей день 
решетиляни відзначають як День селища.

у роки повоєнних десятиліть змінилося обличчя нашого 
містечка. тут виросли нові вулиці і цілі мікрорайоні красивих, 
благоустроєних житлових будинків.

зоряним часом решетилівки стають 70-80 роки XX сто-
ліття. Формується сучасне обличчя селища, розширюється 
мережа торгівельних закладів, проходить реконструкція парку 
культури і відпочинку, зводяться новобудови.

життя решетилівки в останні 20 років великою мірою ви-
значали загальнодержавні процеси – проголошення незалеж-
ної україни, перехід до ринкової економіки, різкі зміни в по-
літичному устрої суспільства. 

поряд із розвитком інфраструктури селища велика увага 
приділяється відпочинку жителів та дозвіллю молоді. зайня-
тість і відпочинок юного покоління проходить переважно в 
центрі культури і дозвілля «оберіг». Функціонує спортивний 
комплекс спортклубу «колос», який традиційно приймає об-
ласні спартакіади сільських спортсменів. молодь решетилівки 
може похвалитися тим, що три роки поспіль в селищі прохо-
дить фестиваль RoadrasH (екстремальне водіння велосипедів), 
на який прибувають гості з багатьох куточків україни. у серп-
ні 2011 року започатковано фестиваль рок-музики «решетило-
фест», під час якого відбуваються силові змагання (перетягу-
вання канату, армреслінг, підняття гирь, метання важкостей), 
байкер-шоу та концерт рок-музики. 
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20 років незалежності – термін, з одного боку, незначний. 
однак його досить, щоб оглянутися назад та замислитись і 
зрозуміти, що жителі решетилівщини працювали не дарма. 
сьогодні вона визнана кращим селищем україни за 2011 рік. 
Гортаючи архівні матеріали районної газети «решетилівський 
вісник» звернули увагу на цікаве повідомлення від 1964 року: 
«селищний голова Г.і. синяка закликає трудящих райцентру 
розгорнути боротьбу за селище високої культури та зразкового 
порядку». тому сьогоднішній успіх не випадковим, до нього 
решетилівка пройшла всій строкатий, нелегких шлях. 

у 1998 році селищним головою обрано володимира ві-
кторовича кузьменка, цю посаду він обіймає й до сьогодні. і 
можемо сказати з гордістю і пошаною 14 років носить звання 
«мер решетилівки». 

вагомим здобутком решетилівки є те, що селищна рада 
відзначає небайдужих та ініціативних жителів медалями «за 
особисті заслуги перед селищем». найдостойнішим присвою-
ють звання «почесний громадянин селища».

з минулого року в райцентрі діють «правила благоустрою 
та утримання території селища та сіл решетилівської селищ-
ної ради». проводять тут «чисті четверги», дбають про стан 
мостів. у центрі селища закладено клумби, що квітують з вес-
ни до осені [6, с.2].

решетилівський край пам’ятає свої трудові та культурні, 
духовні традиції, знані в усій україні і за її межами. сучасники 
прагнуть оберігати й примножувати їх. ми сильні духом і нам 
повинно вистачити снаги, витримки та вміння, щоб здолати 
всі перешкоди на шляху до процвітання рідної землі. 

провівши дослідження ми набули нових і поглибили 
вже знані факти з історії решетилівки. познайомились з іс-
торичними умовами заснування містечка. з’ясували визначні 
місця та події, що мали доленосний характер, прослідкували 
суспільно-політичний розвиток нашої малої батьківщини від 
заснування до сьогодення, дослідили життя та діяльність відо-
мих земляків і переконались у їх значному внеску у процвітан-
ня селища та україни. нам є чим пишатися.
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Роль заКРевсьКиХ У ЖиттІ 
виДатниХ ПисьменниКІв

Христич Анна, учениця 11-А класу Пиря-
тинської спеціалізованої ЗОШ І-ІІІ сту-
пенів № 4, член пошукового туристсько-
краєзнавчого загону «Фортуна»
Керівник: Литвиненко Оксана Микола-
ївна, вчитель української мови та літе-
ратури Пирятинської спеціалізованої 
ЗОШ І-ІІІ ступенів № 4

рід закревських був дуже великим, знаменитим багать-
ма неординарними особистостями. варто згадати аграфену 
закревську (в дівоцтві – графиню толстую), дружину арсе-
нія закревського – представницю північної гілки цього роду. 
їй присвячували вірші пушкін та баратинський. олександр 
сергійович називав її мідною венерою та клеопатрою неви. 
зберігся портрет аграфени Федорівни (літографія з роботи 
Д.Доу) та малюнок о.с.пушкіна з цього портрета на полях 
рукопису «полтави».

одна з цікавих сторінок історії пов’язаних з закревськими – 
це зв’язок т.Г. Шевченка з Ганною закревською (у дівоцтві Ган-
на заславська), донькою пирятинського городового отамана.
© Христич А., 2012
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з Ганною закревською Шевченко познайомився 29 червня 
1843 року в селі мосівці, на балу.

у березовій рудці Шевченко бував чотири рази. ніде в ін-
шій садибі чи родині він не гостював так довго й не почував 
себе так добре, як у закревських. тут тарас Григорович зу-
стрічався з Ганною іванівною. він нічого не казав їй про свої 
почуття, та вона, без сумніву, знала про них. жінка не уникала 
поета, проте й не промовила жодного необережного слова.

спогади про Ганну іванівну тарас Григорович проніс крізь 
усе життя. у 1848 році, перебуваючи на засланні в кос-аралі, 
він присвятив їй вірш «Г. 3.» та «Якби зустрілися ми знову».

за розповіддю афанасьєва-чужбинського, Шевченко час-
то захоплювався красунями, але ненадовго. коли хтось із його 
друзів заводив розмову про такі любовні залицяння, поет у 
відповідь тільки розмахував руками: «а, дурниці!.. поки з нею 
балакаю, то буцімто щось ворушиться в серці, а там і байду-
же...» але до Ганни закревської Шевченко повертався не раз 
і завжди захоплювався нею. на банкеті у мойсівці він довго 
сидів біля принадної жінки і просив на згадку хоча б одну го-
лубу квітку з оздоблення її сукні. та кокетувала і жартома від-
мовлялася. і все ж тарасові вдалося непомітно зірвати із мод-
ного вбрання сусідки квітку, яку ще довго тримав побіля свого 
серця. Якось років через два цей дорогоцінний талісман по-
бачив у нього чужбинський. на якусь мить тарас Григорович 
задумався, а потім сказав: «славна молодичка і така гарна, що 
здається й забудеш, а побачиш, то знову так тебе і тягне» [3].

закоханий у вродливу Ганну, тарас Шевченко поспішав 
виконати запрошення віктора закревського відвідати березо-
ву рудку. після гостини у Якова де бальмена в линовиці, що 
поблизу пирятина, на другий день після мойсівського балу він 
уже був у закревських.

відгомін бучних гулянь у березовій рудці, де Ганна за-
кревська чарувала вродою присутніх, линув по всій окрузі. її 
сердечна суперниця княжна варвара рєпніна, вочевидь, через 
ревнощі вважала закревську легковажною холодною кокет-
кою, негідною Шевченка, який нібито губив своє здоров'я і та-
лант у сумнівній компанії віктора закревського. осуджувала 
поведінку тараса та Ганни й єлизавета ушакова (у дівоцтві 
стороженко, дочка поміщика з с.велика круча). «папа в вос-
хищении от малороссии, – повідомляла вона в листі своєму 
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брату володимирові. – теперь в большой моде закревская, она 
получила большое наследство и кутит напропалую».

поруч із головним в'їздом на поміщицьку садибу із ста-
родавньої альтанки відкривається чудовий краєвид. у цьому 
затишному куточку нібито полюбляли усамітнюватися тарас 
і Ганна. взагалі, Шевченко уникав частих побачень з Ган-
нусею, аби не викликати бодай найменшої підозри з боку її 
чоловіка[1].

тарас Григорович сам розумів, що його кохання до заміж-
ньої жінки не принесе обом щастя, і намагався порвати з ото-
ченням закревських, щоб «не бачити, не чути». та серцю не 
накажеш. закохана пара потай продовжувала зустрічатися не 
лише в березовій рудці, айв петербурзі, де закревські пере-
бували взимку. після таких побачень Шевченко й закревська 
буцімто мали позашлюбну дитину. про це, зокрема, йдеться 
у статті тетяни романовської [3]. її авторка, посилаючись на 
думку праправнука українського письменника пантелеймона 
куліша і правнука автора музики національного гімну укра-
їни михайла вербицького володимира сиротенка, пише: 
«офіційно відомо, що в Шевченка ніколи не було дітей. проте 
володимир сиротенко стверджує, що в тараса Григоровича і 
Ганни закревської таки народилася донечка софійка (дівчинку 
назвали так на честь софії енгельгардт). Яка подальша доля 
цієї дитини, на сьогодні нічого невідомо». сенсаційну подію 
в біографії Шевченка повідомив також науковець володимир 
Яцюк у статті, розміщеній на сайті в інтернеті: «влітку 1845 
р. Ганна народила доньку софійку. ніхто не сумнівався, що 
це дитина тараса, але про неї він так нічого не дізнався. не 
визнав дитину й її формальний батько платон закревський. 
після народження софійки стосунки між подружжям закрев-
ських геть зіпсувалися: жили в одному будинку, але кожен сво-
їм життям». про цю дитину йдеться також у документальному 
фільмі київських авторів «Дворянське гніздо закревських».

Достеменно відомо, що подружжя закревських, окрім сина 
Гната, дочки ольги, мало ще й донечку софійку. улюблени-
ця матері померла в ранньому віці. за переказом, Ганна боляче 
переживала смерть дитини й умовляла чоловіка платона в її 
пам'ять побудувати в селі нову церкву. та глава сімейства, чо-
ловік крутої вдачі, залишився байдужим до прохання дружини. 
сімейна драма посилювалася: Ганна закревська тяжко захво-
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ріла і в 35-річному віці злягла в домовину. поховали її поруч 
із цвинтарною церквою, в родинному склепі, над яким пізніше 
старанням її сина Гната було зведено сімейну усипальню.

не тільки Ганна закревська була жінкою-легендою. не 
менш визначним талантом володіла і її внучка марія ігнаті-
ївна закревська-бенкендорф, останнє кохання максима Горь-
кого й одна з найграндіозніших фігур того дивного часу. Друзі 
називали її мурою. біля неї завжди були поклонники. олек-
сандр блок подарував їй свою збірку з написаним від руки на 
першій сторінці віршем «вы предназначены не мне. зачем я 
видел вас во сне?»

вона була донькою поміщика, закінчила інститут благо-
родних дівиць. у вісімнадцять років вона вийшла заміж за 
дипломата і народила від нього двох дітей. у зв’язку з рево-
люційними хвилюваннями, діти були відправлені в естонію 
в маєток чоловіка. і коли росія переживала переворот, життя 
марії закревської теж перевернулося. вона закохалася в ан-
глійського дипломата брюса локарда.

локарда і закревську арештували за підозрою в шпіонажі. 
після довгих перипетій локарда обміняли на арештованого за 
кордоном радянського чекіста, а мура опинилася в голодному 
та холодному петрограді без коштів на прожиття. і тоді їй до-
поміг корній чуковський, який порекомендував її Горькому як 
прекрасного секретаря.

закревська була дійсно прекрасним секретарем, дуже 
швидко стала незамінною людиною в його домі і просто близь-
ким другом. але Горький, якому на той час був п’ятдесят один 
рік, у чарівній двадцятисемирічній жінці цінував не лише по-
мічницю. втім, не лише він.

саме в Горького марія й познайомилася із Гербертом уелл-
сом. мура була при ньому перекладачем – вона була офіційно 
приставлена до нього за розпорядженням кремля. “познайо-
мився я з нею й звернув на неї увагу, – згадував уеллс пізніше, 
– у квартирі Горького в петербурзі в 1920 році. їй було тоді 
двадцять сім. відгомони цієї пристрасті можна знайти в бага-
тьох творах англійського фантаста тих років.

“коли я їхав з петербурга, – згадував далі уеллс, – вона 
прийшла на вокзал до поїзда, і ми сказали один одному: “Дай 
тобі бог здоров’я” і “Я ніколи тебе не забуду”. у душі й у неї, 
й у мене залишилися, так би мовити, по половинці тої самої 
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розламаної надвоє монетки”. протягом наступних десяти ро-
ків вони лише зрідка листувалися.

1921 року вона виїхала в естонію до дітей. Щоб узаконити 
своє перебування в цій країні, їй довелось у грудні 1922 року 
узяти фіктивний шлюб з бароном будбергом, прізвище якого 
марія носила до кінця життя.

через кілька місяців після цього одруження вона вже була 
з Горьким, який виїхав з росії. зустрілися вони в німеччині, 
потім перебралися до чехословаччини, згодом – італії. олексій 
максимович присвятив їй свій твір «життя клима самгіна». 
коли Горький і 1933 року повернувся до радянського союзу, 
марія залишилася за кордоном. вона зблизилася з уеллсом і 
залишалася поруч із ним протягом 13 останніх років його жит-
тя, була найближчим другом, фактично, дружиною аж до його 
смерті у 1946 році. однак завзято відмовлялася вийти за нього 
заміж. вона воліла залишитися баронесою будберг, ніж стати 
міссіс уеллс. але це не заважало їй час від часу навідувати 
Горького в москві[9].

в 1946 році, коли помер великий фантаст, марії було 
п’ятдесят чотири роки. вона продовжувала жити в столиці бри-
танії ні в чому собі не відмовляючи – уеллс, відповідно до запо-
віту, залишив їй 100 тисяч доларів. в 1968 році вона приїхала в 
москву на святкування 100-річчя максима Горького, оголоше-
ного в срср письменником №1. марія поклала на його могилу 
вінок з написом на стрічці: «вічно коханому. закревська».

а от мемуари їй, музі двох великих письменників, скласти 
так і не довелось. спочатку вона відмовлялася від подібних 
пропозицій видавців, потім начебто почала збирати матеріа-
ли, документи, робити якісь виписки. вона зібрала величезну 
кількість документів для книги, однак пожежа, яка сталася в 
будинку її сина в передмісті Флоренції, де вона готувалася пи-
сати спогади, знищила не тільки всі рукописи, але й особистий 
архів. це справило на марію тяжке враження, і через два міся-
ці, 2 листопада 1974 року, її не стало. син перевіз тіло матері в 
лондон, де її відспівали в православній церкві.
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славний виПУсКниК ШКоли

Летик Анастасія, учениця 9 класу Пол-
тавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №22
Керівник: Слуцька Людмила Борисівна, 
вчитель історії Полтавської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів №22

часто ми чуємо, як про видатну людину говорять, що в неї 
талант. але що таке талант? Дар від природи, від бога? чи по-
стійна наполеглива праця?

талант потрібно передовсім помітити, виділити. Говорять 
у народі «він загубив свій талант», тобто не плекав його. ба-
гато хто може сказати про себе такі слова. талант – це дорого-
цінний, але поки що необроблений дар, який потребує вмілої 
і вправної руки майстра. таким майстром повинні стати для 
дітей їхні батьки, вчителі, наставники. вони повинні віднай-
ти талант у маленькому генієві, допомогти зіп’ятися на ноги 
і стати майстром, який удосконалюватиме свій дар сам, напо-
легливо працюючи.

є люди яскравого таланту – «самородки». природа їх на-
ділила самобутнім талантом. успіх! визнання! слава! усе це 
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добре, але вони не приходять самі по собі! Щоденна кропітка 
праця, великий дар божий приносять людині успіх, визнання, 
славу. Для прикладу може послужити життя нашого земляка 
тація василя Яковича [3,с.2].

Якось так прийнято, що згадують і співають хвалу талан-
там, які вже померли. ми хочемо вам розповісти про людину, 
яка сьогодні живе і працює в харкові. наша пошукова група 
«незабудка», працюючи в рамках всеукраїнської експедиції 
«моя батьківщина - україна», обрала напрямок «славні імена 
земляків». назвала свою роботу «славний випускник школи». 
свій пошук ми почали з музею історії школи, бо в ньому збе-
рігається багато цікавої інформації. від керівника музею три-
губенко надії іванівни ми дізналися, що один із випускників 
нашої школи тацій василь Якович є відомою особистістю, 
правознавцем, громадським діячем. василь Якович - прези-
дент академії правових наук україни (з 1993), академік наці-
ональної академії наук україни (1997), заслужений діяч науки 
і техніки україни (1989), лауреат Державної премії україни в 
галузі архітектури (2001) та Державної премії україни в галузі 
науки і техніки (2004), Герой україни (2004) [4, с.28].

після ознайомлення з вищезазначеною інформацією, ми 
вирішили завітати до затишного будинку по вулиці низовій, 
22, де мешкає родичка (рідна тітка) василя Яковича - полто-
рацька (тацій) Галина василівна, де пройшли дитячі та юнаць-
кі роки.

і перше наше питання: 
– Як сталося, що василь Якович ріс без батьків, у родині 

дідуся і бабусі?
– після загибелі на фронті брата Якова тато- тацій василь 

сидорович, мама- ольга опанасівна вирішили опікуватися 
маленьким васильком, тим більше, що він не захотів жити в 
родині мами. таким чином його дитинство проходило в роди-
ні дідуся і бабусі по лінії батька. мої батьки любили хлопця 
і намагалися йому прищепити все найкраще. тому вплив на 
життєву позицію васі базувався на особистому прикладі цих 
прекрасних людей, людей високої порядності, працьовитості, 
відповідальності за долю дітей і онуків. 

також ми дізналися, що, закінчивши полтавську середню 
школу №22, василь Якович розпочав свою трудову діяльність 
у 1957 р. токарем полтавського паровозного депо. після за-
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кінчення харківського юридичного інституту обіймав посади 
помічника прокурора району і прокурора відділу з нагляду за 
розглядом судових кримінальних справ у полтавській облас-
ній прокуратурі [4,с.3].

із 1966 р. життя і діяльність в.Я. тація пов'язані з наці-
ональною юридичною академією україни ім. Ярослава му-
дрого (нині - національний університет «Юридична академія 
україни ім. Ярослава мудрого»): з 1966 по 1969 р. – аспірант, з 
1969 по 1972 р. – старший викладач, з 1972 по 1973 р. – доцент, 
заступник декана денного факультету, з 1973 по 1987 р. – про-
ректор із наукової роботи, з липня 1987 р. і до цього часу – рек-
тор національного університету «Юридична академія україни 
ім. Ярослава мудрого» і водночас (з 1991 р.) завідувач кафе-
дри кримінального права університету[4, с.27].

у 1970 р. захистив кандидатську дисертацію «кримі-
нальна відповідальність за комерційне посередництво» (спе-
ціальність 12.00.08). у 1973 р. присвоєно вчене звання до-
цента. у 1984 р. захистив докторську дисертацію «проблеми 
відповідальності за господарські злочини: об'єкт та система» 
(спеціальність 12.00.08). у 1985 р. присвоєно вчене звання 
професора[3, с.2].

із 1993 р. – президент національної академії правових 
наук україни. у 1997 р. обраний дійсним членом (академіком) 
національної академії наук україни (відділення історії, філо-
софії та права).

автор понад 350 наукових праць, у тому числі більше 30 
монографій, навчальних посібників та підручників, що стали 
значним внеском у розвиток юридичної науки. [1, с.6].

в.Я. тацій – президент національної академії правових 
наук україни. проводить значну громадську роботу. член низ-
ки президентських та урядових комісій. Як член конституцій-
ної комісії, він брав участь у розробці проекту нової конститу-
ції україни (1996).

василь Якович – визнаний організатор вищої юридичної 
освіти в україні. він зробив значний внесок в організацію ді-
яльності національної юридичної академії україни імені Ярос-
лава мудрого, доклав багато зусиль для відкриття юридичного 
інституту в рідному місті полтаві, у створення належних умов 
для проведення навчального процесу, праці та відпочинку сту-
дентів і науково-педагогічних працівників та співробітників.
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одного разу на гостини до василя Яковича завітав журна-
ліст однієї з місцевих газет. 

про що ви мріяли в своєму далекому дитинстві? – запитав 
журналіст.

– мріяв стати будівельником. вона частково здійснилася, 
бо постійно доводиться будувати об’єкти разом зі спеціаліста-
ми, які потім стають окрасою харкова і полтави [2, с.20].

– чи щаслива ви людина? Якщо так, то в чому ваше щастя?
– Я по-справжньому щаслива людина, бо займаюся улю-

бленою справою… усе життя мене оточували і продовжують 
оточувати прекрасні люди. мені все життя таланило на них[5, 
с.788]. Де б я не знаходився, куди б не закинула мене доля, але 
я ніколи не забуду своє дитинство, яке пройшло на березі тихо-
плинної ворскли. Я вдячний людям, що посіяли в моїй душі 
зерна доброти, щедрості. із великою вдячністю та повагою зга-
дую вчителів своєї рідної школи, бо мої заслуги – це частинка 
їхньої душі. а ще щастя в тому, щоб робити добро людям. 

у наш нинішній час, час автоматизації та комп’ютеризації, 
ми, діти, дуже рідко звертаємо увагу на тих, хто живе поряд 
із нами. тому, провівши таку роботу, хочемо, щоб учні нашої 
школи знали славетні імена наших земляків. матеріали, які ми 
зібрали, були використані на уроках історії, під час проведен-
ня виховних заходів, у роботі волонтерських загонів, під час 
святкування Дня міста. але на цьому наша робота не закінчи-
лася. ми плануємо ще більше дізнатися про наших славних 
земляків.
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У ПолУм’ї велиКої вІтЧизняної…

Верменич Валерія, учениця 9-А 
класу Градизької гімназії ім. Героя 
України Олександра Білаша. 
Керівник: Ковалевська Людмила 
Вікторівна, учитель історії, вища 
кваліфікаційна категорія, старший 
учитель, Градизької гімназії ім. Ге-
роя України Олександра Білаша

багатовікова історія україни сповнена трагічних подій 
Другої світової. вона наклала свій відбиток на життя всього 
українського народу, в тому числі і на долі градижчан. їх мате-
ріальне, моральне та побутове становище було вкрай важким.

понад 70 років відділяють нас від початку радянсько-
німецької війни. іноді хтось та й скаже: навіщо згадувати по-
дії далекої минувшини. але це не так – пам’ятати треба, бо 
безпам’ятність породжує бездуховність, а відтак нищить тра-
диції. і тому до історії війни потрібно повертатися, і ніхто, ні-
коли й ні за яких обставин і змін не повинен забувати всі жа-
хіття, жертви, руйнування, що принесла на наші землі війна. 
молоде покоління повинне знати і пам’ятати про тих, хто, не 
шкодуючи свого життя, здобував перемогу, щоб сьогодні ми 
жили під мирним небом. тож шануймо ветеранів-фронтовиків, 
живих свідків того часу, котрих сьогодні залишилося так неба-
гато. тема війни не може бути забута, вона є актуальною для 
вивчення майбутніми поколіннями, а ми своїми дослідження-
ми їм в цьому мусимо допомогти.

Друга світова війна – найстрашніша подія в історії люд-
ства хх століття. вона знищила мільйони людей, і, в першу 
чергу, слов’ян. одні з них полягли на полі бою, інші загинули у 
фашистських концтаборах та застінках гестапо. багато помер-
ло від ран. а мирні жителі стали невинними жертвами крива-
вих побоїщ та наслідків окупації на рідній землі.

над полтавщиною чорний смерч війни пронісся двічі. 
перший раз у серпні-вересні 1941 року, коли фашистські вій-
ська вторглися на територію області і, долаючи опір військ 
південно-західного фронту, просувалися на схід, знищуючи 
все на своєму шляху. а вдруге – в серпні-вересні 1943 року, 
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коли в результаті успішного контрнаступу радянських військ в 
районі сталінграда та воєнних операцій на курській дузі гіт-
лерівські війська з боями відступали до Дніпра.

німецько-фашистські загарбники, прорвавши оборону 
військ червоної армії значними силами танків та мотопіхоти, 
у період з 9 вересня 1941 року по вересень 1943 року окупу-
вали всі населені пункти полтавської області та Градизького 
району зокрема (нині Глобинського району). розпочалися тяж-
кі роки німецької окупації. з метою залякування радянських 
людей та щоб паралізувати будь-який опір населення, фашис-
ти встановили жорстокий режим, а у Глобиному, Градизьку та 
великих кринках почали діяти воєнні комендатури [1, 20]. 

на окупованих українських землях фашисти відразу ж 
почали встановлювати «новий порядок», який полягав у ви-
тонченій системі експлуатації і народовбивства. жорстокість, 
зневага до українців, як до людей нижчого ґатунку, були осно-
вними рисами німецького управління [2, 42].

окупаційний режим на території селища Градизьк припа-
дає на період з 13 вересня 1941 року по 27 вересня 1943 року. 
окупанти видавали накази і розпорядження про здачу кожним 
господарством курей, яєць, хліба, худоби, молока та інших 
продуктів. за не покору – карали [4, 231].

«і ось німці вступили в село. через три хати в соколо-
вського був їхній штаб, навпроти нашої хати стояли німці. ве-
чорами вони ходили по хатах і забирали яйця, молоко, хліб. 
часто палили хати» (зі спогадів жительки селища Градизьк 
черненко анастасії михайлівни (орфографію збережено).

з перших днів війни на фронт пішли понад півтори тися-
чі градижчан, а в період окупації в районі градизьких плавнів 
діяли винищувальний батальйон під командуванням Якова 
васильовича Даценка та партизанський загін під командуван-
ням м.а. черв’яковського. основне місце перебування заго-
ну – село Гусине поблизу жовниного (на той час Градизького 
району, нині – черкаська область). про дії градизьких парти-
зан багато цікавого розповів житель селища Градизьк ковтун 
Федір іванович, учасник радянсько-фінської війни та боєць 
градизького винищувального батальйону, а згодом і партизан-
ського загону. 

за участь у партизанському русі в роки війни ковтун Ф.і. 
нагороджений почесним знаком «партизан україни» та дво-
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ма орденами «за мужність» і і іі ступенів. зв’язківцем загону 
до примусового вивезення її в німеччину була мамон тетяна 
максимівна, нагороджена орденом «за мужність» та нагруд-
ним знаком «партизан україни».

у партизанському з’єднанні Героя радянського союзу 
Д.м. медвєдєва воював градижчанин обрізан михайло на-
умович. 

поразка німецьких військ під москвою взимку 1941 року 
означала крах сподівань на швидке завершення війни. німеч-
чина потребувала максимальної мобілізації матеріальних і 
людських ресурсів третього рейху. нестачу робочої сили, у 
зв'язку з мобілізацією чоловіків на фронт, керівництво нацист-
ської німеччини намагалося компенсувати за рахунок підне-
вільної праці підкорених народів. уже навесні 1942 року німці 
розпочали широкомасштабну кампанію за добровільний виїзд 
української молоді до німеччини. проте бажаючих виявилося 
небагато [2, 52].

Дослідженням встановлено, що до німеччини та австрії з 
Градизька було вивезено близько 650 чоловік. з них повернуло-
ся додому 438 чоловік. там, у неволі, народилося п’ятеро дітей.

німці використовували остарбайтерів на найтяжчих робо-
тах у промисловості і сільському господарстві, часто без ви-
хідних. робочий день у них не був регламентованим. тяжка 
підневільна праця, повна безправність, відчуття меншовар-
тості і туга за батьківщиною були постійними супутниками 
остарбайтерів. ось що згадує градижчанка михайлик ольга 
Яківна. «люта господиня знущалася із дівчат, які в неї пра-
цювали. одного разу я непомітно взяла у господині шматок 
червоної тканини для прапора. за це довелося побувати і в гес-
тапо» [6] (орфографію збережено).

були серед градижчан і ті, кому довелося відчути на собі всі 
страхіття гітлерівських концтаборів. жителі селища Градизьк 
пройшли крізь пекло бухенвальда, наруваю, Дора, Дахау, Ше-
небека. серед них – лісняк Федір семенович та винник ми-
кола сергійович. одним вдалося вижити і повернутися додо-
му, а інші загинули у таборах. із розповідей односельців стали 
відомі деякі імена. це бідаш іван Денисович, стороженко іван 
семенович, Голобородько іван зіновійович, опришко петро 
Дмитрович, білаш костянтин петрович та багато інших, які 
вважалися «безвісти зниклими» [5].
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Градизьк був одним із останніх опорних пунктів фашис-
тів на лівобережжі. ворог укріпився на найближчих висотах 
навколо селища, намагаючись за будь-що втриматися у цьому 
вигідному місці. на горі пивисі були розміщені ворожі вогне-
ві позиції. Фашисти чинили відчайдушний опір наступаючим 
радянським військам 4-ї гвардійської армії степового фронту. 
радянське командування вирішило рішучим ударом прорвати 
оборону противника, оволодіти Градизьком, вийти до Дніпра і 
з ходу його форсувати [3, 67].

27 вересня 1943 року Градизьк було звільнено від гітле-
рівських військ. визволяли селище війська 5-ї гвардійської 
повітряно-десантної дивізії, а також війська 69-ї гвардійської 
стрілецької дивізії під командуванням Джахуа к.к.. про звіль-
нення Градизька та форсування річки Дніпро в районі сели-
ща згадують у своїх спогадах його визволителі остапчук в.Г., 
батхін є.в., кісільов і.і. та багато інших. серед визволителів 
селища були і градижчани – король п.м., іваненко м.й., бон-
даренко о. п, ковтун Г.м. 

наші земляки воювали з ворогом на різних фронтах вели-
кої вітчизняної війни. багато полягло у чужій землі. їх бойові 
подвиги описані у книжках. 

офіцер-прикордонник погорєлов Г. і. у перший день ві-
йни став на захист рідної землі і разом із групою прикордонни-
ків 13-ї львівської застави героїчно загинув, захищаючи міст 
через р. буг. подвиг описано у книзі в.п. бєляєва «Граница 
в огне», Щербак в.п. – пляшкою горючої суміші підпалив 
ворожий танк. про це згадує двічі Герой радянського союзу 
генерал о.і. родимцев у книгах «машенька из мышеловки», 
«твои, родина, сыновья», «люди легендарного подвига».

ломака Феодосій андрійович був учасником параду пе-
ремоги на червоній площі 24 червня 1945 року.

за мужність і відвагу, виявлені на фронтах у боротьбі з во-
рогом, орденами і медалями радянського союзу було нагоро-
джено 473 жителі Градизька. 482 воїни склали голови при ви-
зволенні селища. пам'ять про них увіковічнена встановленням 
пам’ятників та обелісків. ніхто і ніколи не повинен забувати 
про їхні ратні подвиги на дорогах великої вітчизняної війни. і 
якби сьогодні не називали – велика вітчизняна чи радянсько-
німецька війна – для її учасників ні формою, ні змістом вона 
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не змінилася. вони захищали свою землю, свої домівки, своїх 
рідних. а наш обов’язок зберегти про них пам'ять.
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т.Г. ШевЧенКо в РеШетилІвцІ

Барабаш Наталія, учениця 10 кла-
су Решетилівської гімназії імені 
І.Л. Олійника, вихованка історико-
краєзнавчого гуртка «Стежинами 
рідного краю» 
Керівник: Ширшова Наталія Олек-
сандрівна, вчитель історії вищої 
кваліфікаційної категорії, Решети-
лівської гімназії імені І.Л. Олійника

творчість і біографія т.Г.Шевченка вивчені на сьогодні 
досить ґрунтовно, але чим далі йде час, то стає все більш зро-
зумілим: чимало інтерпретацій творів, фактів життя великого 
кобзаря залежали від його від його політичних, естетичних і 
всіляких інших установок. та феномен Шевченка в тому й по-
лягає, що він подібний до незбагненного, особливої сили тара-
ну, що пробиває на своєму шляху мури різних ідеологій і в їх 
уламках та пороху рине далі, ми ж, за цим тараном слідуючи, 
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узнаємо достеменно не тільки наше минуле й сьогоденне, але 
й прозираємо за завісу майбутнього.

куди ж він, Шевченків шлях? До спасіння україни та 
українців, до перетворення світу і панування у ньому добра, 
справедливості, гармонії в природі, вселюдського братерства.

називаючи Шевченка послом Господнім на землі, націо-
нальним пророком, пантелеймон куліш із захватом, подивом, 
шануванням і поклонінням перед волею і провидінням небес, 
які дали україні такого світоча,зазначив для усіх наступних 
поколінь: «… сяйво духу його було чимось надприродним» 
[1, с.8]. люди це бачили і розуміли за життя т.Г. Шевченка, 
тим більше бачимо це ми, відчуваємо з відстані багатьох де-
сятиліть, і, скільки не триватиме історія, постать кобзаря буде 
ставати все праведнішою і вищою, «його дума, його пісня» не 
загинуть.

наш інтерес до Шевченка не випадковий, адже знайдеть-
ся небагато містечок, які можуть похвалитися тим, що рука 
великого майстра відобразила їх на полотніі навіки вписала в 
рядки своїх творів: «в решетиловке церков с десять, я думаю, 
будет, и живут в ней все казаки». 

у 1837 році в далекому холодному, непривітному петер-
бурзі доля звела т.Г.Шевченка з талановитим художником з ре-
шетилівки тимофієм родіоновичем Головнею. на той час май-
стер, удостоєний золотої медалі академії мистецтв за картину 
«смерть авеля» (див. додаток), був старшиною пансіонних 
класів товариства заохочування художників [3, с.23].

у пам’яті тараса Григоровича назавжди лишилось схви-
льовані розповіді старшого товариша про його «малу батьків-
щину» – мальовниче козацьке містечко з багатою і славною 
історією, прекрасною природою, вражаючим різнобарв’ям 
відтінків. коли Шевченко готував матеріали до задуманого 
періодичного передплатного видання «живописна україна», 
оминути старовинне містечко з його чарівними пейзажами він, 
звичайно ж, ніяк не міг. 

на початку липня 1845 року кобзар уже в решетилівці. 
найімовірніше, зупинився в маєтку поміщика в.с.попова, у 
власності якого була велика бібліотека, різні документальні 
матеріали з історії україни, які Шевченко уважно вивчав [4, 
с.14].
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коли Шевченко приїхав на полтавщину і зупинився на де-
який час у селі мар’янівці, то від дружини миргородського 
поміщика олександра лук’яновича анастасії він дізнався про 
трагічну долю її брата декабриста івана Шимкова, який за ви-
роком царського суду був засланий на 15-ти річну каторгу до 
іркутської губернії. там він і помер у 1838 році не дочекав-
шись волі. зрозуміло, що Шевченко, який надзвичайно ціка-
вився долями декабристів вирішив обов’язково побувати і в 
михнівці, і в решетилівці.

решетиляни шанують пам'ять великого кобзаря україни, 
без якої «зачерствіло б людське серце і заглухла б нива життя». 
у 1939 році жителі села куликівка на сільському сході при-
йняли рішення про перейменування свого села, яке свого часу 
проїздом відвідав тарас Григорович, у Шевченкове. у 1967 
році у решетилівці відкрито пам’ятник кобзареві, його іме-
нем було названо колективне господарство в с.лиман Другий. 
є в райцентрі вулиця Шевченка, його ім’я носить районний 
будинок культури. жоден районний центр україни не може 
похвалитися такою кількістю лауреатів національної премії 
імені т.Г.Шевченка, як решетилівка. їх тут п’ять: художни-
ки л.с.товстуха, н.н.бабенко, килимарниці Д.Ф.єфремова, 
Г.с.бондарець, письменник-земляк о.м.Дмитренко.
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І.м. стеШенКо – ПеРШий мІнІстР освІти 
УРяДУ УнР

Чубаров Дмитро, учень 10 класу 
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. №38
Керівник: Хлебнікова Наталія 
Володимирівна, вчитель історії 
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ст. №38

іван матвійович стешенко народився 24 червня 1873 р. в 
полтаві. його батько був відставним унтер-офіцером, колиш-
нім кріпаком князів кочубеїв. мати походила з роду дрібних 
полтавських міщан. і хоча сім’я була багатодітною (4 сини і 5 
дочок), батьки прагнули дати дітям ґрунтовну освіту. в 1882 
р. вступив до полтавської класичної гімназії, а в 1892 р. на 
історико-філологічний факультет київського університету, де 
навчався у професора т.Д. Флоринського. в цей час він повною 
мірою розкрив свої здібності до літератури, історії, іноземних 
мов, які проявилися ще в гімназії. його літературні твори та іс-
торичні розвідки вирізняються самостійністю мислення, твор-
чим підходом, різноманітністю тематики. стешенко-студент 
виявив величезний інтерес до слов’янознавства, україноз-
навства, ґрунтовно вивчав іноземні мови, перекладав україн-
ською поезії французьких, німецьких, болгарських авторів, 
брав участь у роботі літературно-мистецького гуртка «плея-
да». Щире захоплення літературою та історією свого народу 
надихнуло юнака на написання драми «мазепа», що вийшла 
друком у львові в 1896 р. 

в університетські роки у івана стешенка сформували-
ся певні світоглядні переконання, отож він прилучився до 
активної політичної діяльності. вступивши до української 
студентської громади, спочатку захопився радикалізмом 
м.п.Драгоманова, але з часом спільно з іншими однодумцями 
став на позиції к.маркса. на початку 1896 р. навколо нього 
згуртувалася «Група українських соціал-демократів» (усД), 
до якої увійшли м.м.коцюбинський, леся українка, олена 
пчілка, п.л.тучапський. Група усД тривалий час залишалася 
самостійною організацією. іван стешенко й більшість його од-
нодумців не приєдналися ні до створеної ще з 1891 р. в універ-
ситеті російської соціал-демократичної групи Я.ляховського 
© Чубаров Д., 2012
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і б.ейдельмана, ні до сформованого в березні 1897 р. «союзу 
боротьби за визволення робітничого класу» – передусім через 
те, що мали власні погляди на самовизначення україни й роль 
української інтелігенції в цьому процесі. 

в 1896 р. іван стешенко закінчив університет і розпочав 
свою педагогічну діяльність у Фундуклеївській жіночій гімна-
зії м. києва. невдовзі його заарештували за політичні переко-
нання й після 5-ти місяців ув’язнення вислали з києва без права 
вчителювання і проживання в університетських містах. протя-
гом 1897–1900 рр. перебував на чернігівщині разом з дружи-
ною оксаною михайлівною старицькою (донькою видатного 
українського письменника м.п.старицького), з якою побрався 
відразу після його виходу із в’язниці. цей період життя іва-
на матвійовича стешенко позначений плідною літературною, 
перекладацькою та науковою діяльністю. в 1899 і 1901 рр.) ви-
йшли друком збірки поезій івана матвійовича стешенка «ху-
торні сонети» і «степові мотиви». темою його літературознав-
чих досліджень стала творчість і.п.котляревського. у 1898–
1900 рр. іван матвійович стешенко видав кілька спеціальних 
досліджень і критично відредагував його поему «енеїда», а 
також вивчив усі варіанти перекладів «енеїди» вергілія інши-
ми мовами. наукова розвідка «поэзия и.п.котляревского» (к., 
1898 р.) дістала нагороду петербурзької академії наук.

не полишав іван матвійович стешенко й політичної ді-
яльності. в 1898 р.) він взяв участь у роботі нелегального з’їзду 
товариства «молода україна», члени якої якого згодом утвори-
ли різні політичні партії. після повернення в 1900 р. до києва 
був членом «старої Громади», національно-культурницької 
організації. у подальшому входив до української демократич-
ної партії. в 1906 р. разом з більшістю членів групи усД при-
єднався до української соціал-демократичної партії (усДрп). 
пізніше брав участь у роботі ради товариства українських 
поступовців (туп) –нелегальної понадпартійної громадсько-
політичної організації, що діяла в наддніпрянській україні в 
1908–1917 рр. основні зусилля тупу були спрямовані на ко-
ординацію українського національно-визвольного руху в пері-
од наростання реакції в російській імперії. програма-мінімум 
передбачала українізацію народного шкільництва, вивчення 
української мови, літератури та історії в середніх і вищих шко-
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лах україни, допущення української мови в громадських уста-
новах, суді та церкві. 

маючи заборону на викладацьку діяльність, іван матві-
йович стешенко працював спочатку в управлінні південно-
західної залізниці в києві, а згодом-особистим секретарем 
голови київської міської думи. поза службою вів активну 
громадську роботу. в 1904 р. його обрали секретарем київ-
ського літературно-артистичного товариства. на одному із 
засідань товариства іван матвійович стешенко виступив із 
закликом надіслати листа російському міністрові внутрішніх 
справ в.к.плеве про скасування заборони українського дру-
кованого слова. у низці статей із мовного й національного пи-
тань, надрукованих у 1905 р. в часописах «киевские отклики» 
і «Южные записки» («об украинской национальной школе», 
«о так называемом украинофильстве», «холмская украина и 
меры к её сохранению», «украинофилы», «исторические про-
махи и украинский язык»), іван матвійович стешенко доводив 
думку про необхідність створити національну школу та запро-
вадити українську мову в усіх сферах життя. Iван матвійович 
стешенко виступав за націоналізацію середньої і вищої шко-
ли, суду, театру, церкви. стосовно представників інших націо-
нальностей, які проживають на території україни, то для них, 
на його думку, мають бути забезпечені свобода національного 
розвитку й можливість ознайомлюватися з мовою, культурою 
і звичаями народу, серед якого вони живуть. він, як громад-
ський діяч, вважав, що здійснення цих прагнень матиме міс-
це лише в разі перетворення російської імперії на федерацію 
національних одиниць із широкими автономними правами. 
ступінь федеративних зв’язків її з україною він пов’язував 
з мірою доброзичливості російської політики до україни, не 
виключаючи в разі відсутності цього проголошення україною 
незалежності. 

коли під час революції 1905 р. з’явилась можливість вида-
вати українську періодику в україні, іван матвійович стешенко 
разом зі своєю дружиною, лесею українкою і м.а.славінським 
започаткував гумористичний часопис «Шершень», а після 
його заборони-журнал «Ґедзь». з 1906 р. іван матвійович 
стешенко нарешті дістав змогу повернутися до викладаць-
кої діяльності - спочатку в чоловічій гімназії м. слуцька на 
волині, а з 1907 р. - у комерційній школі києва. Як пізніше 
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зазначав с.о.сірополко в рефераті «іван стешенко. перший 
український Генеральний секретар і міністр народної освіти», 
зачитаному на засіданні українського історико-філологічного 
товариства в празі (1928 р.) з нагоди десятиліття з дня смерті 
педагога, комерційні школи за царських часів належали до мі-
ністерства фінансів, яке толерантніше ставилося до політично 
неблагонадійних осіб, ніж міністерство освіти. 

невдовзі івана матвійовича стешенка запросили на ро-
боту до Фребелівського інституту на вищі жіночі курси 
а.в.жекуліної, в музично-драматичну школу м.в.лисенка, 
де іван матвійович стешенко першим став викладати істо-
рію драми українською мовою. водночас він продовжував 
активну громадську та науково-культурну діяльність. у черв-
ні 1906 р. іван матвійович стешенко разом з с.м.Шеметом, 
б.Д.Грінченком і в.к.винниченком став організатором уста-
новчих зборів київського товариства «просвіта», брав активну 
дійову участь у заснуванні українського наукового товариства 
в києві, виступав з рефератами й доповідями на його засідан-
нях і публічних зборах ; пізніше був фактичним редактором 
літературно-мистецького журналу «сяйво», який виходив у 
києві в 1913–1914 рр. 

з перших днів українських національно-визвольних зма-
гань 1917–1918 рр. іван матвійович стешенко – активний 
учасник процесу українського державотворення, формування 
української центральної ради (уцр) як органу державного 
будівництва в масштабі всієї україни. на національному кон-
гресі, що відбувся 6–8 квітня 1917 р., педагога було обрано до 
центральної ради від просвітніх організацій києва. зі створен-
ням у києві у квітні – травні 1917 р. для дітей-біженців з Гали-
чини тетянівської гімназії з українською мовою навчання іван 
матвійович стешенко обійняв посаду її директора, а з червня 
1917 р. –інспектора київського шкільного округу. водночас 
іван матвійович стешенко усю свою енергію, силу і знання 
спрямовував на організацію національної системи освіти. він 
очолив рух за  українську школу, ставши на чолі товариства 
шкільної освіти, що опікувалося питаннями підготовки укра-
їнського вчительства, запровадження української термінології 
та правопису, створення українських підручників. наприкін-
ці березня 1917 р. разом з м.с.Грушевським, т.Г.лубенцем та 
в.ігнатовичем увійшов до складу спеціальної підкомісії місь-
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кої думи києва, яка мала розробити план запровадження укра-
їнської мови в київських школах, узяв активну участь у роботі 
всеукраїнського вчительського з’їзду (5–6 квітня 1917 р.), був 
обраний заступником його голови. 

основна діяльність івана матвійовича стешенка з розбу-
дови національної школи розгорнулася, коли він обіймав по-
саду Генерального секретаря народної освіти після створення 
в червні 1917 р. центральною радою крайового уряду – Гене-
рального секретаріату. програма діяльності Генерального се-
кретаря народної освіти була розглянута на іі всеукраїнсько-
му вчительському з’їзді, який відбувся 28–30 липня 1917 р. в 
києві. з’їзд прийняв резолюцію про організацію нової школи 
в україні –національної не лише за формою, а й за змістом. 
вона планувалася єдиною, загальноосвітньою, обов’язковою, 
безплатною (мала забезпечувати учнів одягом, харчуванням, 
підручниками) і світською (релігійне виховання дозволялося 
як виняток – за бажанням батьків). організаційно-методичні 
підвалини школи були зорієнтовані на національну творчість 
(словесну, музичну, мистецьку), на краєзнавчий матеріал (ши-
роке ознайомлення з рідним краєм та його історією), врахо-
вували вікові та індивідуальні особливості дітей. за рішен-
ням з’їзду Генеральний секретаріат мав призначити в кожну 
губернію й повіт своїх комісарів, які відали б дошкільною, 
позашкільною та шкільною освітою. Для якісного підвищен-
ня кваліфікації освітянських кадрів передбачалося заснувати 
науково-педагогічну академію; по всіх повітах –організувати 
вчительські спілки, по селах – «просвіти». Генеральному се-
кретареві освіти доручили створити комісії для розробки но-
вих програм і підготовки відповідних підручників. 

Децентралізації управляння освітою сприяв прийнятий 
наприкінці 1917 р. центральною радою закон про скасування 
шкільних округів. у пояснювальній записці іван матвійович 
стешенко зазначав, що «…вони були органом зайвої центра-
лізації, непотрібним бюрократичним посередником між Гене-
ральним секретаріатом освіти й місцевим самоврядуванням». 
проведенню реформ у галузі освіти сприяло підпорядкування, 
згідно з законом центральної ради від 5 грудня 1917 р., шкіл 
та освітніх установ, що діяли на території унр, Генеральному 
секретаріатові освіти. це давало змогу контролювати процес 
українізації через нагляд за виконанням навчальних планів і 
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програм, які Генеральний секретаріат освіти розіслав по шко-
лах перед початком 1917/18 навчального року. тоді ж, усі за-
гальноосвітні заклади україни одержали підписаний іваном 
матвійовичем стешенком циркулярний лист, в якому було 
чітко зазначено: 

«1. в усіх школах повинні вивчатися предмети україноз-
навства, що викладатимуться українською мовою ; 

2. паралельно мають організовуватися гуртки для поза-
класного вивчення літератури та історії україни, створюватись 
бібліотеки української літератури; 

враховуючи вплив театру на свідомість юнацтва, необ-
хідно регулярно влаштовувати українські спектаклі в шко-
лах, залучаючи до участі в них учнів. треба також прово-
дити літературно-музичні вечори, присвячені українським 
письменникам, необхідно організувати національні учнівські 
спілки, регулярно проводити подорожі та екскурсії по місцях, 
пов’язаних з історією україни…». 

багато починань щодо розбудови національної школи 
україни потопали в пасивному супротиві освітянського кон-
серватизму. у зв’язку з цим необхідно віддати належне напо-
легливості й водночас делікатності івана матвійовича стешен-
ка, з якими він проводив роботу, спрямовану на згуртування 
національно свідомих освітян. учительству іван матвійович 
стешенко відводив велику роль у розбудові української наці-
ональної школи. він був упевнений, що педагога нової школи 
потрібно ретельно готувати. виходячи з цього, важливим над-
банням системи національної освіти стало відкриття восени 
1917 р. українського народного університету та української 
науково-педагогічної академії. заняття народного універси-
тету відбувалися в аудиторіях університету св. володимира 
на 3-х факультетах: історико-філологічному, юридичному та 
фізико-математичному. Діяли також підготовчі курси на 1 400 
чоловік. 

25 жовтня 1917 р. в педагогічному музеї у присутності 
івана матвійовича стешенка відбулося урочисте відкриття 
української науково-педагогічної академії, яка мала готувати 
кадри вчителів українознавства для середніх шкіл. на пер-
ший однорічний курс одразу записалося понад 90 слухачів. 
викладачами академії були найкращі сили тодішньої укра-
їнської наукової інтелігенції. теорію педагогіки викладав 
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приват-доцент о.Ф.музиченко, педагогічну психологію – 
професор в.в.зіньківський, методику української літератури 
– о.к.Дорошкевич, історію української літератури – приват-
доцент Ф.п.сушицький, історію мови та граматику – приват-
доцент і.і.огієнко, методику читання – м.в.Дога, географію 
україни – с.Ф.русова.

у січні 1918 р., виявляючи солідарність з Головою ради 
народних міністрів в.к.винниченком, кабінет якого пішов у 
відставку через міжпартійні конфлікти, іван матвійович сте-
шенко також подав заяву про відставку з посади народного мі-
ністра освітніх справ. але не полишив справи всього свого жит-
тя й за Гетьманату посів у міністерстві освіти пост генераль-
ного комісара народної освіти. отримавши через деякий час 
пропозицію обійняти посаду завідувача кафедри українського 
письменства в новоствореному кам’янець-подільському уні-
верситеті, взяв відпустку й вирушив до полтави, маючи намір 
готуватися до лекцій. перед від’їздом залишив у міністерстві 
свою адресу: село великі будища зіньківського повіту на пол-
тавщині. по дорозі на його життя було вчинено замах невідо-
мими злочинцями.

 помер іван матвійович стешенко 30 липня 1918 р. було 
кілька версій його трагічної загибелі. про одну з них на 
сторінках газети «урядовий кур’єр» розповів письменник 
Ю.хорунжий. спираючись на низку документів, він висловив 
припущення, що вбивство було організоване більшовиками 
зінківського повіту, на території якого іван матвійович сте-
шенко читав українознавство на вчительських курсах. усього 
півроку очолював іван матвійович стешенко Генеральний се-
кретаріат освіти (з 9 січні 1918 р. він дістав назву міністерства 
народної освіти). проте безперечною є його заслуга в розробці 
і створенні фундаментальних засад розбудови національної 
освіти й згуртуванні для цієї справи національно свідомих 
освітян. 
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тУт озДоРовлЮвали ДУШУ, а зГоДом Рани 
лІКУвали…

Шаповал Марина, учениця 10-А 
класу Полтавського НВО №14
Керівник: Косенко Альбіна Гри-
горівна, вчитель географії Пол-
тавського НВО №14

наш мальовничий край завжди приваблював до себе най-
різноманітніших людей та й сам дав світові чимало видатних 
особистостей. написано достоту поетичних і прозових творів, 
художніх полотен, створено кінофільмів про його неповторну 
природну красу, про багату і цікаву історію. але час швидко-
плинний, і непомітно стають історією, здавалося б, ще зовсім 
свіжі у пам’яті події останніх днів, місяців, років, десятиліть. 
а тому потрібно, щоб і вони залишалися в якомусь зібраному 
й узагальненому вигляді для нащадків.

усі ми відчуваємо, як нині зріс інтерес до історії. не тільки 
до історії всесвітньої, а до історії рідної країни, рідного краю, 
свого міста чи села. в цьому інтересі простежується не просто 
людська допитливість. ні, мабуть, ідеться про речі серйозніші, 
глибинніші, основоположні для формування національного 
самоусвідомлення. ми хочемо знати витоки, корені свого на-
роду, свого роду.

хто ми? звідки ми? Який спадок залишили нам попере-
дні покоління? Що з нього взяти з собою, передати нащадкам? 
оці питання – Як? коли? чому? Де? звідки? – супроводжують 
людину від дитинства і протягом усього життя. бо така вже її 
природа – йти від незнання до освіченості, до мудрості.

сутність кожної людини вимагає пізнання, дослідження її 
навколишнього світу. але перш ніж вирушати кудись далеко, 
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ми маємо озирнутись навколо себе, пізнати історію об’єктів, 
які нас оточуюють. тому нашу увагу привернув військовий 
госпіталь, який розташований неподалік школи. пошуковий 
загін «пізнайко», в тому числі і я, вирішили докладніше пізна-
ти історію даної будівлі.

рідному місту вже понад 1110 років. і тому кожен будинок 
в полтаві має свою неповторну історію і запах окремих епох, 
в які відбувалися неймовірні події. тому молодому поколінню 
треба відкрити та назавжди зберегти невідомі сторінки пол-
тавської історії.

недалеко від центральної частини міста між вулицями мо-
настирською та сковороди знаходиться велика вулиця названа 
на честь володимира козака (колишня к.маркса). ця вулиця 
була прокладена на початку хіх століття. у 1847 році тут було 
завершено спорудження нової резиденції архієрея полтавської 
єпархії і закладено сад, тому й отримала вона свого часу таку 
назву – архієрейська. за часів правління більшовицької влади, 
в 1923 році, була перейменована, отримавши найменування 
вулиця карла маркса [3].

свою сучасну назву вулиця отримала у 90-ті роки хх 
століття на честь козака володимира павловича видатного 
нафтовика україни, академіка української нафтогазової ака-
демії, колишнього начальника управління «полтаванафтогаз». 
на його честь на будівлі управління «полтаванафтогаз» було 
встановлено меморіальну дошку.

у 1847 році після спорудження нової резиденції архі-
єрея полтавської єпархії на її території розташувалася пол-
тавська духовна консисторія – колегіальна установа, наділе-
на церковно-адміністративними та судовими функціями, яка 
являлася вищим органом управління православної церкви в 
єпархії.

з 30 вересня 1862 року в будівлі, яку займала консисторія, 
біля архієрейського будинку, розмістилася полтавська духовна 
семінарія переведена з переяслава, а консисторія помістилася 
у найманій квартирі. навчання в семінарії почалося з 2 жовтня 
цього ж року, а 4 грудня 1866 року при цій семінарії була від-
крита недільна школа, першим розпорядником якої був ананій 
семенович Шереметинський, колишній інспектор і викладач 
педагогіки в семінарії (помер 22 липня 1867). 2 травня 1875 
року на території німецької колонії була проведена закладка 
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нової будівлі для семінарії. у нову будівлю семінарія пере-
йшла 16 жовтня 1877 року. а консисторія повернулася у бу-
дівлю, займану нею раніше [1].

у 1887 році у дворі архієрейського будинку була влашто-
вана невелика церква на честь ікони «одічистрії божої мате-
рі».

у 1890 році духовна консисторія поділялася на чотири 
столи (розпорядочний, судовий, метричний і шлюбний, госпо-
дарський), казначейство, реєстраційний стіл та архів. усі сто-
лоначальники були членами консисторії.

у 1916 році в архіві полтавської духовної консисторії на-
лічувалося 243054 справи, які зберігалися у 4-х великих спе-
ціально обладнаних кімнатах. консисторія припинила своє 
існування на початку 1920 року, а усі справи були передані в 
архів полтавської області. напередодні великої вітчизняної 
війни 1941-1945 рр в архіві полтавської області налічувалося 
10969 справ консисторії, які згоріли під час війни разом з ін-
шими фондами архіву. тепер в обласному архіві зберігається 
понад 1400 справ полтавської духовної консисторії, які були 
одержані у повоєнні роки [3].

за ініціативою групи полтавської інтелігенції, указом си-
ноду від 26 жовтня 1906 року при архієрейській кафедрі на 
чолі з єпископом іоанном (с.смирновим), були засновані пол-
тавський церковний історико-археологічний комітет та єпар-
хеальне давньосховище – церковний музей старожитностей, 
де мали зберігатися історичні церковні реліквії.

під давньосховище відвели три кімнати одного з будинків 
єпархіальної консисторії у збірці нараховувалося 863 предме-
ти старовини – цінні колекції монет, килимів, рушників, ко-
зацьких реліквій, творів мистецтва на релігійні сюжети. музей 
припинив свою діяльність у 1917 році [2]. після встановлення 
у місті радянської влади частина колекцій єпархіального дав-
ньосховища увійшла до експозиції полтавського народного 
музею (зараз полтавський краєзнавчий музей), а в 1945-1947 
рр була розпорошена серед інших музеїв. чимало експонатів у 
цій круговерті безслідно зникло.

на архієрейську (нині – козака) вулицю, у двір архієрей-
ського будинку, і була у 1908 році перенесена з ромен турбо-
тами єпископа полтавського іоанна, дерев’яна українська 
свято-покровська церква. цьому дорогоцінному пам’ятнику 
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старовинного української церковної архітектури у той час за-
грожувала сумна доля бути розібраним без певного призначен-
ня і без певного призначення і безслідно зникнути [2].

споруджений у 3-ій чверті XVIII століття, покровський 
храм з ромен був одним з чудових зразків дерев’яної церков-
ної архітектури. був він хрещатим в своїй основі, п’ятибанним 
по числу бань, що піднімаються вгору. збудований він був з 
дубових брусів і був єдиним у своєму роді архітектурним ви-
твором тієї пори, коли церковна архітектура в україні дося-
гла найбільшого свого розвитку. висота центральної ділянки 
складала 25,5 м, бічних – 21 м. рукави просторового хреста, 
у зв’язку з тим, що стіни його мали телескопічну форму, спо-
лучалися з центром широким просвітом 11- метрової висоти, 
завдяки чому утворювався внутршній простір, над яким немов 
«нависали» 5 куполів.

незвичайно ретельна і закінчена у своїх формах обробка, 
як зовншніх частин храму, так і внутрішнього його устрою і 
оригінальний стиль різьбленого орнаменту по дереву. вказу-
ють на те, що створювали храм кращі майстри того часу. храм 
був збудований на кошти і при безпосередній участі в його 
споруді останнього кошового низового війська запорізького, 
петра калниша.

Дерев’яний свято-покровський храм згорів під час війни, 
а в післявоєнні роки була зруйнована і архієрейська церква.

у наш час архієрейський будинок і будівлю духовної кон-
систорії займає військовий госпіталь. сад і парк, являючись 
територією, прилеглою до архієрейського будинку, були поді-
лені і частково вирубані, на їхньому місці збудовані 2 міська 
лікарня та інтернат. частина парку і саду збереглася. зараз це 
парк на території військового госпіталю і ботанічний сад, що 
належить педагогічному університету в. Г. короленка.

Дослідження історії даної будівлі дало змогу усвідомити 
наскільки цікавим є наше минуле. тому наш пошуковий загін 
поділився своїми враженнями і результатами з учнями школи 
під час проведення тижня до Дня визволення м. полтави. ма-
ємо надію, що наші здобутки не залишили байдужим молоде 
покоління до історії рідного краю.
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РоДовІД КатеРини миКолаївни 
сКаРЖинсьКої (РайзеР)

Хом’як Владислав, вихованець гуртка 
спортивного туризму ДЮКСОТ «Вал-
текс», учень 7 класу Лубенської ЗОШ 
І-ІІІ ст. №2 
Керівник: Полонський Микола Микола-
йович, методист ДЮКСОТ «Валтекс»

темою наших досліджень був родовід катерини микола-
ївни скаржинської, уродженої райзер, що залишила значний 
слід в історії нашого краю.

під час роботи опрацьовано матеріали лубенського 
міського архіву, довідкову та історичну літературу, інтернет-
ресурси. До сьогоднішнього дня в родоводі к.м.скаржинської 
(райзер) залишаються невідомі сторінки., які ми намагалися 
заповнити.

в 2012 р. виповнилося 160 років з дня народження кате-
рини миколаївни скаржинської (райзер) – меценатки, музей-
ниці, видавця, благодійниці, фундатора першого приватного 
музею в україні 1885-1906 років – лубенського музею. 

катерина миколаївна скаржинська проводила велику 
культурно-громадську та благодійну роботу: створила у кру-
глику народну школу, бібліотеку; організувала вечірні читан-
ня для народу, самодіяльний театр, хоровий та музичний ко-
лектив; виділила землі для створення сільськогосподарської 
школи – нині лісотехнічний коледж. на її кошти проводились 
археологічні розкопки.

музей української старовини к.м.скаржинської, відкри-
тий у 1885 р. у її маєтку, на хуторі круглик поблизу лубен, 
був першою публічною приватною збіркою і став важливим 
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осередком національно-культурного та краєзнавчого руху в 
регіоні. музей був одним з найбагатших зібрань, джерелоз-
навчою базою в лівобережній україні, важливим осередком 
історико-культурної спадщини краю, що слугувало процесові 
національного відродження регіону. музейна збірка включала 
численні археологічні знахідки, природничі колекції, колекція 
античної кераміки, зброї XVI–XIX ст., церковних та козацько-
гетьманських старожитностей XVI–XVIII ст., речей побуту 
українського дворянсько-шляхетного середовища, особисті 
речі та автографи Г.с.сковороди, є.п.Гребінки, о.в.суворова. 
музей мав багатий архів, який складали родові документаль-
ні збірки апостолів, марковичів, кир’якових, леонтовичів, 
ограновичів, райзерів (рейзерів) та ін. частина матеріалів 
зберігається у фондах Державного архіву полтавської облас-
ті. видавнича діяльність скаржинської донесла до нас відо-
мості з історії лубенщини – «очерки лубенской старины» 
к.п.бочкарьова, фотоальбом українських писанок, упорядко-
ваний с.кулжинським, фотолистівки «типи малоросії».

катерина миколаївна райзер походила з старовинного 
дворянського роду, що мав своє коріння далеко за межами 
україни. у фондах обласного архіву є дані про пожалування в 
1557 році Фердинандом, королем священної римської імперії, 
дворянства стефану райзеру. в росії предки катерини мико-
лаївни з початку вісімнадцятого сторіччя [1]. 

вікентій степанович (вікентій-мартін) фон-райзер на-
родився в 1680 році в Гамбурзі, навчався в Грейфсвальдсько-
му університеті. кілька років служив секретарем президента 
Шведської королівської берг-колегії. під час війни між росі-
єю і Швецією його рекомендували петру і для роботи в ново-
створеній берг-колегії. на російській службі з 1710 р., віце-
президент берг-колегії, управляючий олонецьким петровским 
і кончезерським заводами [2, ст. 80]. в ті часи берг-колегія 
займалась геологорозвідкою, видобутком руд і виплавкою ме-
талів, а також розвідкою золота і карбуванням монети. за табе-
лем про ранги чин віце-президента відповідав генеральському. 
мав синів Густава-ульріха, вікентія-людвіга та дочку, кате-
рину, яка була одружена з князем Дмитром михайловичем ци-
циановим [3, ст. 108].

старший син, євстафій вікентійович (Густав ульріх) 
(1718–?) у 1736 році, разом з михайлом ломоносовим та 



165

Дмитром виноградовим, був направлений на навчання до 
марбурга в німеччині. з 1739 вони продовжили навчання в 
Фрейбурзькій гірничій академії. про наступні діяння ломо-
носова добре відомо, а Д.виноградов став основоположник 
виробництва фарфору в росії. є.в. райзер в 1747–1753 роках 
бергмейстер правління уральських заводів, брав участь у до-
слідженні першого золоторудного родовища на уралі. був зна-
йомий з і.і.ползуновим і підтримував його діяльність. в 1753 
р. відкликаний до москви, у 1754 р. відряджений на алтай, 
подальша доля невідома [4, ст. 3]. 

молодший, вікентій вікентійович, народився в 1727 р., 
був флігель-ад’ютантом імператора петра III і залишився 
йому відданим в день двірцевого перевороту 28 червня 1762 
року. був заарештований, але звільнений і продовжив службу. 
у 1778 р. вже генерал-майор райзер командував корпусом на 
кубані під началом суворова і отримав від легендарного пол-
ководця досить низьку оцінку [5, ст. 157]. з 1779 р. – генерал-
поручик, що можна пояснити зв’язками при дворі. 

одружений з анною-вільгеміною фон-веш, мав синів 
вільгельма-ульріха і стефана-Фрідріха. молодший син сте-
фан, починав службу рядовим одного з гвардійських пол-
ків в с-петербурзі, після виходу у відставку поселився в 
п’ятигірцях, одружився з Ганною василівною Горленко. мав 
трьох дочок і трьох синів. одна з дочок, надія, одружилась з 
Дмитром петровичем бутовським [3, ст. 127]. 

у споминах співзасновника міжнародного олімпійського 
комітету олексія Дмитровича бутовського «прекратившийся 
род» [3, ст. 143], говориться, що після смерті генерала вікентія 
вікентійовича його дружина в 1781 р. перебирається з полта-
ви до лубен, підтримує тісні стосунки з сім’ями пінкорнелло 
і Дель (вихідці з німеччини). імператор павло в 1797 році, за 
заслуги вікентія вікентійовича, пожалував вдові райзер маєт-
ності з державної казни. за указом 2 травня 1797 р. вона отри-
мала більше 500 душ селян в селах поставмука (лохвицького 
повіту), пятигірці (лубенского), селище (переяславского), 
нестеровка (остерського) – розкидані в двох губерніях, але 
анна-вільгеміна не хоче міняти лубни на інше місце.

вілім вікентійович (вільгельм-ульріх) райзер народився 
в 1766 р., як і батько був військовим. в вересні 1799 року брав 
участь у бойових діях російського експедиційного корпусу під 
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командуванням генерала Германа в Голландії, де потрапив у 
полон. лише в 1801 році повернувся в росію, залишив вій-
ськову службу за станом здоров’я і поселився в лубнах. після 
утворення в 1812 р. полтавського ополчення, під командуван-
ням князя Ф.с.жевахова, в.райзер був призначений «губерн-
ським єсаулом» [6, ст. 189]. після вигнання французів він уже 
«губернський обозний». ополчення розміщується в польщі, а 
в.в.райзер виконує обов’язки коменданта любліна. помер в 
1814 р.

Дочка від першого шлюбу з Глафірою олександрівною 
Яковлевою (померла у 1806 р), катерина, одружилась з Дми-
тром васильовичем Горленком. Діти в другому шлюбі з ка-
териною олексіївною Яковлєвою: анастасія (одружилась з 
василем олександровичем коренєвим), та микола. До речі, 
олександр степанович афанасьєв (афанасьєв-чужбинський) 
був добре знайомий з катериною та анастасією і присвятив їм 
один з своїх ранніх віршів, що збереглися в паперах райзерів 
[3, ст. 163]. 

микола виховувався спочатку в приватному пансіоні 
Г.коваленкова (харків, 1820), пізніше вступив на військову 
службу і в 1830 р. був офіцером Генерального штабу, знахо-
дячись при головній квартирі в могильові. в цей час він по-
чинає вести щоденник. його фрагмент, що охоплює період 
перебування у відпустці в лубнах взимку 1834-1835 рр. і дає 
подробиці життя місцевих поміщиків, надруковано в журналі 
«київська старовина» №6 за 1893 р. – «уривок з щоденника 
полтавского поміщика». в описі серед інших згадано скар-
жинських: михайла івановича, повітового маршала та «моря-
ка» скаржинського. цікавою є і згадка про василя васильови-
ча растенберга, одруженого на сестрі м.і.скаржинського [6, 
ст. 407]. сестра василя васильовича, марія, була дружиною 
є.п.Гребінки. саме їй, євген павлович присвятив вірш «очи 
чёрные, очи страстные» опублікований в 1843 р. в петербурзь-
кій «літературній газеті».

в 1850 році полковник райзер нагороджується орденом 
святого Георгія іV класу. микола вілімович одружується 
з катериною петрівною лодигіною, проживає в лубнах. в 
1852 р. в сім’ї народжується дочка катерина. Як видно з листа 
м.а.маркуса [7] в 1854 р. сім’я очікує на другу дитину, але 
інших даних про неї немає. у вже згадуваному журналі “рус-
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ская старина” – «...алексей степанович райзер по поручению 
своего друга николая вильгельмовича купил часть большого 
имения скаржинских в круглике и управлял им до смерти ни-
колая вильгельмовича...» це відбулося в 1857 році, а переїзд 
сім’ї миколи вілімовича до круглика відбувся по його смерті, 
в 1860 р.

батьки миколи Георгійовича скаржинського і катерини 
райзер мали маєтки поряд, тому не дивно їх заручення в 1865 
році, а потім і одруження. так злились два роди, що мали давнє 
коріння на лубенщині. 

результати наших досліджень використані:
– при написанні статті в газетах «ліра» (квітень) та «ві-

сник» (вересень), присвячених ювілею к.м.скаржинської;
– при проведені тижня історії в зоШ №2 (березень);
– для написання науково-дослідницької роботи ман.
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До Питання ДІяльностІ ПолтавсьКоГо 
театРУ на ПоЧатКУ ХІХ ст.

Рокита Антон, учень 8 класу 
Малобудищанської ЗОШ І-ІІІ ст. 
Зіньківської району
Керівник: Рокита Галина Яківна, 
учитель математики Опішнян-
ської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів Зіньківського району

проблема, яку я намагаюсь розв`язати, полягає в тому, щоб 
у хронологічній послідовності дослідити і висвітлити життя 
і розвиток театру в полтаві з самого початку його існування. 
Дана проблема охоплює дослідження діяльності перших акто-
рів, драматургів, режисерів, градоначальників, меценатів міста. 

при підготовці даної доповіді було використано архівні 
матеріали, матеріали місцевої періодичної преси, особливо 
важливими видаються також листи і.п.котляревського, опу-
бліковані п.ротачем. Якщо охарактеризувати всі джерела, які 
я використав для висвітлення даної теми, то мушу сказати, що 
мені допомогли автори, які присвятили театру книги, статті в 
газетах і журналах, а також роботи дореволюційних дослідни-
ків, також мені допомогли і розмови з науковими керівника-
ми музеїв, архіву, театру. особливо допомогла мені завідуюча 
музеєм полтавського академічного обласного українського 
музично - драматичного театру імені м. в. Гоголя єлизавета 
петрівна орлова.

Дослідження театрального життя в полтаві є надзвичай-
но цікавим і в той же час – маловивченим явищем. постаті 
і. котляревського, м.Щепкіна та їх діяльність у нашому місті 
можна віднести до найбільш широко висвітлених. в той же 
час, недостатньо вивченими лишаються проблеми, пов’язані з 
архітектурою перших театральних приміщень, характеристи-
кою складу трупи в різні часи, робота театральних художни-
ків, костюмерів тощо.

особливе місце у становленні і розвитку полтавського те-
атру як мистецького явища відіграє постать і.котляревського, 
ім’я якого золотими літерами вкарбовано в історію української 
культури. загальновідомо, що він є основоположником сучасної 
© Рокита А., 2012
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української мови, що його «енеїда» була першим твором, напи-
саним живою народною українською мовою. знаємо його і як 
видатного драматурга. п’єси «наталка-полтавка» та «москаль-
чарівник» є не тільки класикою жанру, але й досі збирають ан-
шлаги у театрах. і.п.котляревський, як режисер і перший ди-
ректор полтавського театру, зробив усе, щоб новостворений за-
клад мав яскраве національне обличчя. це було дуже непросто в 
умовах панування російського імперського духу. 

за архівними даними, будівництво першого міського теа-
тру завершилося в 1810 році і обійшлося міській казні в 20 000 
руб. це був великий триповерховий будинок. але театр не 
діяв, бо не було трупи. Щоправда, в цей час у полтаві існу-
вав напівкріпацький театр, який належав генерал-губернатору 
лобанову-ростовському. однак його рівень не був високим. 

у 1816 році генерал-губернатором полтави став микола 
Григорович репнін, який надзвичайно цінував театральне мис-
тецтво і зрушив з місця справу розбудови театру та формуван-
ня театральної трупи. у цьому найвирішальнішу роль відіграв 
іван петрович котляревський, якого генерал-губернатор при-
значив директором і режисером театру. Якщо раніше котля-
ревський виконував тільки допоміжні ролі, то тут йому вже на-
лежала головна ініціатива з формування професійного театру. 
одночасно репнін призначив господарчим директором театру 
керівника своєї канцелярії, обер-аудитора олексія йосиповича 
імберха – оборотистого чиновника з обрусілих німців. та не 
так швидко засвітилася рампа, бо в полтаві не було профе-
сійної трупи. та й приміщення до виступів виявилося не під-
готовленим. новопризначені театральні керівники з великою 
відповідальністю взялися до дорученої справи. вони робили 
все, щоб їх театр був найуспішнішим і найкращим. 

не дивлячись на те, що на початку хіх століття театраль-
на тема у полтаві була однією з найактуальніших, далеко не 
всі полтавці були прихильниками театру. обивателі вважали, 
що його наявність негативно вплине на молодь. а церковнос-
лужителі навіть зверталися до прихожан з проповідями, в яких 
закликали театрів не відвідувати, «бо це зело гріховно». кот-
ляревський повністю віддавався роботі по підготовці до від-
криття храму мельпомени. Готуючись до формування профе-
сійної трупи у полтаві, і.п.котляревський проаналізував усі 
існуючі недоліки мандрівних акторів і прагнув не допустити 
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їх у майбутньому. але навіть такий життєрадісний, енергійний 
та працездатний чоловік, як іван петрович, нічого не зробив 
би без матеріальної допомоги, яку зі свого боку завжди нада-
вав найголовніший театрал, меценат, громадський і політич-
ний діяч полтави – князь рєпнін.

за даними архіву меморіальної садиби-музею і.п. кот-
ляревського, до полтави прибуло п’ятнадцять лицедіїв, і ко-
жен вирізнявся своєрідним колоритним талантом. серед них 
і. Щепкін, п.барсов та і. угаров. примадонною театру була 
т.пряженковська, котра мала чудовий голос. великою попу-
лярністю серед глядачів користувалася медведєва.

на першому засіданні новоствореного театру і.п. котля-
ревський виступив з палкою промовою, у якій зазначив про 
надзвичайне історичне значення відкриття полтавського теа-
тру. «можемо вважати себе щасливими вже з тієї причини, що 
стояли біля самої колиски нашого театру», – говорив він. 

перед новоствореним театром виникло питання поставити 
п’єсу українською мовою. це було б природньо, бо театр відкри-
то не де-небудь, а в самому серці україни. але таких п’єс не іс-
нувало, тому актори попросили свого директора написати щось 
хороше українське, щоб за душу брало. іван петрович вагався, 
адже п’єс таких до нього ніхто не писав. та взявшись до роботи, 
котляревський з гідністю виконав поставлене завдання. 

але мало було написати і поставити «полтавку». треба 
було ще й отримати дозвіл цензури на постановку і показ гляда-
чам. це було не просто, адже п’єса писана українською мовою, 
а ще в ній проглядалося те, що проста селянська дівчина не 
слухає матері, твердо стоїть на своєму: «або з петром, або ні з 
ким». Якщо ж цензура відмовить, тоді п’єсі взагалі не бачити 
світла рампи. єдиний вихід – князь рєпнін… Як захоче, то й 
сам дозволить. котляревський мав всі підстави для хвилювань, 
та й сам генерал-губернатор князь рєпнін вагався, але князю 
с.волконському вдалося переконати брата дати такий дозвіл. 

прем’єра п’єси відбулася у вересні 1818 року. за свідчен-
нями сучасників, до театру вирушила майже вся полтава. афі-
ші сповіщали, що буде поставлено оперу «малоросійською» 
мовою, яку написав місцевий житель і.п.котляревський, 
майор і кавалер, доглядач будинку для дітей бідних дворян. 
вистава розпочалася о 6 годині вечора, у залі не залишилося 
жодного вільного місця. артисти грали чудово. просто непе-



171

ревершено. Глядачі були задоволені. від овацій здіймався дах. 
Глядачі не заспокоювалися, ніхто не мав наміру покидати залу. 
у театрі діялося щось дивне, досі небачене. навіть князі рєп-
нін і волконський не квапилися. актори були щасливі. і ось 
іван петрович почав говорити. «панове, дорогі мої земляки, 
полтавці! Я щасливий тому, що судилося бути автором першої 
п’єси, писаної рідною мовою. вона стане новою сторінкою в 
історії театру і буде показана на сценах всього світу, а театр у 
полтаві стане знаменитим, першим театром україни» [1, 641]

за свідченням є.п.орлової, в петербурзі зберігається афі-
ша спектаклю, де вказано, що музику до спектаклю «полтав-
ки» теж написав і.п.котляревський. 

Два роки театр був у розквіті. цьому сприяв добре піді-
браний репертуар, який складався в основному з комедій, 
опер та балету. а також постійна турбота його директора 
і.п.котляревського про умови життя артистів. але, незважаючи 
на популярність полтавського театру, невеличке місто не могло 
довго давати трупі достатнього заробітку. 15 жовтня 1818 року 
головний директор і.п.котляревський доповів князю рєпніну 
наступне: «сборы по театру здесь так малы, что жалование за 
сентябрь еще не всем актерам выдано. а один вечер в театр 
пришли только четыре зрителя, взносу сделали 14 рублей и я 
принужденным нашелся отказать в спектакле. тепер еще у нас 
и погода прекрасная, хотя с холодным ветром; что же будет с 
нашим театром, когда сделается ненастье?...» [2, 40]. 

матеріальні труднощі примушували полтавський театр 
часто виїжджати на гастролі до міста харкова, кременчука, 
ромен. трупа була більше на колесах, ніж у полтаві. Директор 
театру і.п.котляревський неодноразово звертався до впливо-
вих осіб по допомогу, але ніщо не поліпшувало скрутного ма-
теріального становища акторів. в листопаді 1821 року перший 
полтавський театр припинив свою діяльність. 

слід зазначити, що у становленні професійного театру у 
полтаві початку хіх ст., провідну роль відігравала постать 
і.п.котляревського. його з впевненістю можна назвати «бать-
ком» не тільки сучасної української літератури, але й сучасної 
української драматургії. його п’єса «наталка-полтавка» стала 
першим драматичним твором, написаним українською мовою. 
та іван петрович котляревський був не лише видатним драма-
тургом, але й хорошим директором та адміністратором, пись-
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менником, композитором і стилістом, а ще особливо незви-
чайною людиною. саме завдяки його непересічному таланту, 
надзвичайній зацікавленості, наполегливій ініціативі вдалося 
створити в тихому провінційному місті унікальне явище укра-
їнського театру. Дякуючи його творчості, всі зрозуміли, що 
зроблено перший крок до розквіту української культури.

в той же час, театральне життя початку хіх ст.., піонером 
якого на українських землях виступила саме полтава, активі-
зувало процеси розвитку літературного, музичного, образот-
ворчого та інших мистецьких жанрів. тобто, саме перший про-
фесійний театр послужив поштовхом для набуття полтавою 
статусу духовної столиці, а використана котляревським жива 
народна говірка стала основою сучасної української літератур-
ної мови. 

таким чином, діяльність полтавського театру мала ви-
значальне значення у процесі становлення нової української 
культури. саме тут було створено всі умови для зародження у 
місті глибоких театральних традицій та визнання полтави теа-
тральним центром. усе це мало величезне значення для розви-
тку української культури загалом, а театральної, зокрема. 

Досліджуючи розвиток театральної творчості в полтаві, 
я отримав велике задоволення від своєї праці. сподіваюсь, що 
моє джослідження відкриє багато нового щодо історію театру 
в полтаві, цікавий світ мистецтва гри, зігріє душі, зробить їх 
хоч трохи добрішими і кращими. 
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сементовсьКий Костянтин маКсимовиЧ 
(лІтеРатУРний ПсевДонІм – К.КалейДенсьКий) 

УКРаїнсьКий етноГРаФ, ФольКлоРист І 
КРитиК

Мисник Наталія, учениця 11 класу 
Калайдинцівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
ім. генерал-майора Ф.Д. Рубцова Лу-
бенського району
Керівник: Мисник Сергій Іванович, учи-
тель історії вищої категорії, «Стар-
ший учитель», Калайдинцівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів ім. генерал-майора Ф.Д. 
Рубцова Лубенського району

правдивість історії – наріжний камінь міцної самосвідо-
мості нації. відродження пам’яті про видатних людей нашої 
держави – ценаша моральна спокута, ментальне одужання і 
специфічна участь у державотворенні. кожен народ, що по-
важає себе, мусить знати свою історію, її героїв. він повинен 
пам’ятати як здобутки, так і помилки минулого, щоб не допус-
тити їх у майбутньому.

протягом тривалого часу нам не було відомо про наших ви-
датних земляків – братів сементовських. а дізнавшись про те, 
що вони жили у нашому селі, ми вирішили за честь зібрати ві-
домості про їх життя, відшукати в архівах і прочитати художні, 
етнографічні, публіцистичні твори костянтина, миколи, олек-
сандра сементовських, щоб познайомити з ними земляків.

коли ми повертаємося до історичного минулого лубен-
ського краю, то обов’язково згадуємо видатні постаті, які твор-
чо збагатили цю славну землю. 

лубенщині пощастило. Де ще є в україні подібний нашо-
му адміністративний район, щоб там жили та працювали такі 
етнографи й фольклористи, як о.афанасьєв-чужбинський, 
м.т.симонов (номис), в.милорадович, к.бочкарьов, які за-
лишили значну і неоціненну спадщину та історичні описи ми-
нулого нашого краю. Шкода тільки, що до цього часу ніде не 
згадується ще одне забуте ім’я - костянтин сементовський.

народився він у 1823 році в селі семеногірка (тепер у складі 
с.іркліївчорнобаївського району черкаської області)[1]. пізні-
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ше сім’я сементовських переїздить у с.калайдинці лубенсько-
го району полтавської області (за сучасним адміністративно-
територіальним розподілом) на постійне місце проживання. 
родина на той  час мала в селі 300 десятин землі, проживала у 
збудованій ними садибі.

у 1839 році к.сементовський закінчив ніжинський ліцей 
князя безбородька, після чого служив у канцеляріях чернігів-
ського, полтавського та харківського генерал-губернаторства. 
саме у харкові зблизився з і.срезневським, а.метлинським, 
м.костомаровим, Г.квіткою-основ’яненком та іншими зна-
вцями й аматорами української історії та етнографії, що зна-
чно вплинуло на його літературну долю [2]. 

Г.квітка-основ’яненко цілком заслужено був одним із 
найкращих знавців народного побуту, звичаїв, повір’їв, обря-
дів. тому літератори часто зверталися до нього за порадами. 
«Дім Григорія Федоровича, - згадував український етнограф 
к.м.сементовський, - був завжди тихим притулком науки 
і мистецтва; тут не було місця для світського базікання, зате 
розмова найчастіше поверталася до предметів і новин учено-
літературних...»[3].після смерті Г.квіткикостянтин максимо-
вич опублікував у «москвитянине» його біографію (1843р), 
яка стала важливим джерелом досліджень творчості й діяль-
ності талановитого українського письменника. варто зазначи-
ти, що псевдонім калайденський (його інколи автор позначав 
літерою ,,к”) сементовський узяв під впливом Г.Ф.квітки-
основ’яненка, багато в чому його наслідуючи[4].

перша велика праця к.сементовського – «очерки мало-
российских поверий и обычаев, относящихся к праздникам». 
проте вона стала лише початком більш об’ємного досліджен-
ня «замечание по праздникам малороссиян», надрукованого 
1843 р. в журналі «маяк» із доповненнями і зауваженнями 
і.срезневського, м.костомарова та а.метлинського.статтею 
«ещевоткакдумаютобластяне» к.сементовський різко відгук-
нувся на негативне ставлення «отечественных записок» до 
українськоїмови та літератури.у цей час виступив із критичним 
аналізом творів м.костомарова «переяславська ніч»(1843р.) і 
«про історичне значення російської народної поезі»(1844р.)
[5].у 1844 році костянтин максимович у московському жур-
налі «маяк» уперше російською мовою перекладає одне з кра-
щих оповідань квітки-основ’яненка «підбрехач».
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к.м.сементовський, працюючи на відповідальних поса-
дах як державний службовець, принагідно відвідував рідне 
село калайдинці, яке полюбив усім серцем. молодий семен-
товський не пропускав нагоди поспілкуватися із земляками. 
Допитливий і спостережливий розум фіксував подробиці про-
ведених свят, весіль, хрестин, похорон. із простими людьми 
вів себе, як із рівними. Душевний від природи, він полюбив 
народну пісню. традиційно один із кращих церковних хорів 
цього краю – гордість калайдинчан – виконував пісні триго-
лоссям, не залишаючи нікого байдужим.

калайдинчани співучі та дотепні, їхня мова багата і ко-
лоритна, густо пересипана приказками і прислів’ями. Для се-
ментовського ця особливість не могла лишитися непоміченою 
(у корінних калайдинчан до цього часу мовлення багате гумо-
ром, притаманним тільки їм).

літературний доробок сементовського, який так і не дій-
шов до читача, а залишився в рукописах, значний, а саме: 
«збірник пісень с. калайдинців (1849 рік)» – 130 найменувань, 
«народні звичаї, пов’язані з окремими днями тижня», «Дріб-
ні замітки й записки з приводу звичаїв на різні пори року», 
«весна, літо, осінь, зима» – записані ним звичаї в різних 
місцевостях україни, «народні звичаїзв’язані з церковними 
і народними святами», «записи весільних пісень і обрядів», 
«малоросійські народні загадки», ,»нісенітниця. про моска-
ля», «родини й хрестини в лубенському повіті», «українські 
народні загадки віршами», «весільні пісні, пісні «коровайні» 
та інші»[6].

багато років життя к. м. сементовський присвятив служ-
бовій діяльності. послужний список його посад свідчить, що 
костянтин максимович цінувався як високопрофесійний чи-
новник, був ерудований, наділений великими організаторськи-
ми здібностями.

у 1847 році його призначено старшим чиновником осо-
бливих доручень при орловському губернаторові. це значно 
затримало літературну діяльність, але, незважаючи на зайня-
тість, костянтин максимович збирає малоруські та галицькі 
загадки, пізніше видані його братом[7].

у 1849 році сементовський – управитель канцелярії та-
ганрозького градоначальника. цього ж року він надіслав у Гео-
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графічне товариство статтю «про характерників та малоруські 
замовляння проти кулі»[8].

у грудні 1855 року костянтин максимович вступив на 
службу в канцелярію на посаду статс-секретаря для прийняття 
«прошеній на височайше ім’я принесених». через рік у місті 
була створена амурська кампанія, призначення якої – розвива-
ти пароплавство, різні промисли і торгівлю в нещодавно при-
дбаному приамурському краї, а також у китаї та Японії.з 1858 
р., ставши керуючим справами цієї кампанії, к. сементов-
ський співпрацює з «журналом для акціонерів», «біржовими 
відомостями», де публікує статті політичного і економічного 
змісту. 

23 грудня 1873 року у зв’язку з хворобою вимушений був 
піти у відставку. на той час йому виповнилося 50 років. неза-
баром невтомний сементовський знову поринув у вир життє-
вих справ. у 1875 році служив у опікунському управлінні над 
майном і будинками спадкоємців 

Д.е. бернардакі (борг 15 млн. рублів). цю справу, яка по-
требувала неабияких знань із області юриспруденції, костян-
тин максимович виконав досить успішно, що свідчить про 
його високу ерудицію[9]. різносторонність його інтересів 
може здивувати і сучасника.

у 1899-1900 роках, коли в. милорадович відвідав с. ка-
лайдинці, останні нащадки сементовських ще проживали тут. 
він пише «сементовские – последняяуцелевшаяместнаядво-
рянскаяфамилия, другие: Галецкие, мозулевськие, Дешпиты, 
воеводские – исчезли» [10]. 

подальша доля сементовського, як і місце його похован-
ня, на сьогодні поки що невідомі, але пошуки тривають.

минуло вже 165 років від того часу, коли к.сементовський 
надрукував у москві свої праці з псевдонімом «калайден-
ський». відомий і знаний у хіхст. костянтин максимович 
разом із братами миколою та олександром в наш час став не-
поміченим і забутим, окрім вузького кола науковців. Щоб не 
замулювалась національна криниця наша, ми хочемо поверну-
ти сучасному поколінню етнографічні праці к.м. сементов-
ського, а йому заслужену славу.

у час відродження духовності, повернення до народних 
витоків, ми поступово прямуємо до пізнання самих себе, іс-
торії свого народу. повертаємося обличчям до коріння нашої 
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нації, традицій, бо знаємо, що «без коріння нічого не росте, без 
коріння гине все живе».
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етноГРаФІЧне КРаЄзнавство

леГенДи – ЖивІ свІДКи Життя УКРаїнцІв 
(на матеріалі легенд рідного краю)

 
Лисоконь Вікторія, учениця 10 класу Ве-
ликобудищанської спеціалізованої школи 
І-ІІІ ступенів Гадяцької районної ради
Керівник: Козороз Наталія Іванівна, 
заступник директора з НВР Великобу-
дищанської спеціалізованої школи І-ІІІ 
ступенів Гадяцької районної ради

Легенди – живі свідки нашого минулого, які вливаються в 
загальну ріку національних надбань, отого життєдайного, чим 
живиться кожна людина, котра прагне збагатити себе духо-
вно.

на сьогодні немає єдиного уніфікованого визначення 
легенди як жанру. редакційна колегія найновішого літерату-
рознавчого словника переконана: легенда – це усне народне 
оповідання про чудесну подію, що сприймається як достовір-
на [15, C. 397]. в «українській літературній енциклопедії» за-
значається, що легенда – літературний та фольклорний жанр. 
сюжетною домінантою легенди є чудо, характерні ознаки по-
етики - фантазія, метаморфоза, гіпербола тощо» [20,C. 149-
150]. поширене трактування легенди подають автори підруч-
ника «українська усна народна творчість: «легенди – мало-
сюжетні фантастичні оповіді міфологічного, апокрифічного 
чи історико-героїчного змісту з обов'язковою спрямованістю 
на вірогідність зображуваних подій та специфікою побудови 
сюжету на основі своєрідних композиційних прийомів (мета-
морфози, антропоморфізації предметів і явищ природи та ін) 
[13, с.124].

отже, спільним у всіх визначеннях легенди є установка на 
достовірність зображуваного. саме установкою на вірогідність 
легенди відрізняються від наукової прози. виникають певні 
труднощі щодо класифікації легенд. над цим питанням пра-
цювали різні науковці, серед них і наш земляк м.Драгоманов. 
і все ж у жанровому поділі, пропонованому різними науковця-
© Лисоконь В., 2012
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ми [6, с.204], [11, с.175], [16, с.268-269], є певна умовність. 
адже в фольклорі, як і у мистецтві взагалі, не буває внутріш-
ньо «чистих» явищ і понять. часом одна легенда містить у собі 
«подвійну чи потрійну інформацію»[9, с.175]. найпоширені-
шими серед тематичних легенд нашого краю є: апокрифічні, 
міфологічні, історично-героїчні, топонімічні. 

цікавою є легенда про річку Фіалку, яка протікає з моєму 
селі. про цю річку, як і про наше село, згадки з'явилися понад 
400 років тому. цю легенду знають у нашому селі всі. вона 
зафіксована в «історії нашого села». легенда засвідчує таке. 
Давним-давно через село текла повновода річка. вона розли-
валася весною. Довго повінь трималася в левадах та пониззях. 
а як зникала – береги її вкривалися оксамитовим килимом зе-
лені. а по ньому – багато різних квітів. та найбільше серед 
них було фіалок. можна сказати, усе було залите фіалками. 
тому люди назвали цю річку Фіалка [1, C.4]

на березі цієї тихоплинної річечки розкинулось моє рідне 
село великі будища. Для мене надзвичайно дорогими є леген-
ди про його походження. перші згадки про нього з'являються 
в кін. VII - на поч. VIіI ст. у пам'яті старожилів залишилося 
кілька легенд та переказів, що передавались із покоління в по-
коління, про походження назви села.

одна з них говорить, що в давні часи на схилі яру біля 
ставка, який зараз називається майданським, були збудовані 
заводи – «буди». у них спалювали дерево на попіл і відвозили 
до села книшівки, де намагались виробляти скло. інша леген-
да говорить про те, що в нашій місцевості поселився коваль, 
він збудував свою ковальську будку. від цього - і назва села 
[21.4]. але більш вірогідною є та, що приблизно в середині VII 
століття на берег річки, оточеної навколо лісом, почали при-
ходити, тікаючи від поневолення польщі, на тимчасове посе-
лення козаки. землі були вільними, і це давало можливість їх 
заселяти.

місцевість була затишною, зручною для постійного про-
живання. по берегах річок росли лісові масиви. це давало 
змогу переховуватися від переслідування. адже польські 
шляхтичі не наважувалися підходити до кордону російської 
держави, який проходив поблизу сіл бобрик, веприк, лютень-
ка. коли кількість населення зросла, до попередньої назви 
додалося – великі [1],[21.4]. отже, в топонімічних легендах 
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відображаються особливості географічних назв, що носять 
глибоке коріння. надзвичайно цікаві легенди про рослини: 
мати-й-мачуха, євшан-зілля, зозулині черевички, або зозулині 
чобіточки, або зозулинець. про останню існує багато легенд 
у нашому селі. зараз, на жаль, у нашій місцевості не знайдеш 
цієї рослини (залишилися лише зозулинцеві луки під с. хитці) 
та з нею пов’язані легенди, перекази, вірші.

наш земляк, поет п.бойко у вірші «зозулині чобітки», що 
увійшов до збірки «весняночка. зозулині чобіточки» пише:

навесні зозуленька у лісочку
вишивала соловеєчку сорочку.
а коли втомилася й задрімала.
із манишки квітонька в трави впала
та й зійшла віночками над водою,
навкруги чаруючи всіх собою.
соловей приніс із них по листочку
і своїй подруженьці за сорочку
зшив на спомин чобіточки.
ой піду-побігаю я до гаю,
зозулиних чобіточків назбираю.

із поезії проглядається інша легенда, яка побутує в нашо-
му селі.

настала весна. прилетіли соловеєчки, залилися своїм спі-
вом. лише один сумний-сумний та невеселий. повертаючись 
із вирію, загинула в дорозі його солов'їха. тепер він сам на 
калині, не чути його співу. і це примітила зозуленька. стала 
вона розраджувати солов'я. а він все мовчить та мовчить. Як 
не втішала, а він сумує. тоді вишила вона йому сорочку, а на 
сорочці тій – і вірна любов, і туга, і розрада, і вся україна. а 
україна ж не може без пісні, як і соловей, бо мав продовжувати 
життя, і став прославляти україну. а зозулі за те, що вона до-
помогла йому оговтатись від горя, зшив чобіточки. от і стали 
«зозулині чобіточки» [21.3].

а ось яку легенду розповідала моя бабуся летик Ганна 
петрівна.

Довго не знали птахи, що зозуля свої яйця їм у гнізда кла-
де. коли ж спіймати лиходійку на гарячому, то прогнали з лісу. 
никала зозуля луками й полями, а душа додому рветься. Як пе-
рехитрити птаство? вирішила такі черевички знайти, щоб по 
сліду ніхто не здогадався про її повернення до лісу. стомилася 
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зозулька, зголодніла. сіла з чагарник і побачила великого па-
вука з великим черевцем. тільки намірилася його дзьобнути, 
аж тут роздивилася, що не павук то, а квітка химерна. і нагадує 
вона черевичок. зраділа зозуля, хутко знайшла ще одну квітку, 
взулась та гайнула до лісу [21.5].

с. жупанин в основу свого вірша кладе легенду, щоправда 
зміст цієї фольклорної перлини інший, а тема одна - опоетиза-
ція чудової квіточки.

зозулині чобіточки
зозулька давно (лиш землею ходила,
бо сили для лету не мала у крилах).
ходила в червоних своїх чобітках,
поживу шукала в дрімучих лісах.
Як день погасав і діброва змовкала,
у мох чобітки ті зозулька сховала,
Щоб хтось випадково у темряві їх
забрати чи сплутати з чимось не міг...
та сталося диво: зозуленька вранці
вмивалася в росах в траві на полянці.
і раптом відчула подужчала сила.
зраділа зозулька - розправила крила
і в небо злетіла, а чобітки
зосталися з лісі, немов сирітки.
не день і не два чобітки сумували.
зозульку чекали, на неї гукали.
аж поки весною, порою ясною
квітами червоними порозцвітали.

Як бачимо, не лише всім відомі легенди, а й мало пошире-
ні мають вплив на літературну творчість. 

у нашому селі побутують легенди про один із видів реме-
сел – вишивання. за легендою, записаною від наливайко мар-
фи пилипівни, свята варвара великомучениця була така мудра 
на вишивання, що вишила золотою ниткою ризи самому ісусу 
христу. про схожу легенду читаємо в етнографічному нарисі 
«звичаї нашого народу» о. воропая та у книзі «місяцелік» 
в.скуратівського. про чудодійну силу вишивки говориться в 
багатьох легендах, які довелося нам зібрати. із вишиванням 
пов'язані і певні забобони, про які можна дізнатись із легенд. 
часто говорять: «проти неділі не вишивай».
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одна жінка вишивала рушник. Гарна калина із соловейка-
ми оживала на полотні. Шила один тиждень, другий. залиши-
лось дошити один кетяг. а тут і пізній суботній вечір застав її 
за роботою. «ну, – думає, – дошию, щоб уже закінчений був». 
Дошила і лягла спати. а вві сні прийшла до неї жінка і поча-
ла приказувати: «оце тобі за те, що мене, неділю, не шануєш. 
Що? тобі більше дня не було і не буде?» вона колола виши-
вальницю голками, нівечила тіло і пекла душу за те, що не до-
трималась давнього звичаю, який забороняв працювати пізно 
ввечері проти неділі [21.2].

у Георгія булашева у книзі «український народ у своїх 
легендах, релігійних поглядах та віруваннях» читаємо подібну 
легенду, але з деякими відмінностями. це свідчить про варіа-
тивність легенд.

Добре всім відома апокрифічна легенда про святого ми-
колая та касяна, яка має велике повчальне значення: шанувати 
будуть тебе тільки тоді, коли робитимеш людям добро, будеш 
гуманним.

Що не легенда - то і нова цікава історія. нам вдалося зі-
брати і класифікувати ці неоціненні скарби рідного краю. зви-
чайно, зразки оповідного епосу далеко не всі, проте ті, що най-
більш поширені. легенди - багатющий жанр фольклору, який 
дає стверджувати, що за своїм змістом і призначенням вони 
бувають таких видів: історико-героїчні, побутові, топонімічні, 
апокрифічні тощо. вони мають великий вплив на творчість 
багатьох прозаїків, поетів, піснярів і носять велике історично-
пізнавальне, виховне і естетичне значення. ці духовні скарби 
народу мають не меншу цінність, ніж багатства матеріальні. 
тому їх треба берегти, виховувати в кожній людині святе по-
чуття пошани до того, що створювалося протягом тисячоліть.
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невмиРУще ГонЧаРне мистецтво

Міщенко Аліна, учениця 9 класу 
член пошукового загону «Краєзна-
вець» Біликівської ЗОШ І-ІІІ ступе-
нів Миргородської районної ради 
Керівник: Улізько Лідія Тимофіїв-
на, заступник директора з НВР Бі-
ликівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Мир-
городської районної ради 

напевне, не викликає сумніву той факт, що поява кераміки 
є результатом усвідомленої людиною необхідності. 

© Міщенко А., 2012
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першими керамічними виробами були будівельні матеріа-
ли: цегла, плитка, черепиця та інші, оскільки вони мають про-
сту форму і доступніші у виготовленні. Господарський посуд 
і ємності: тарілки і блюда, горщики, глеки, амфори та ін. - ви-
магали вищого мистецтва при формуванні й випаленні. у тре-
тьому тисячолітті до н.е. був винайдений гончарний круг. це 
– найважливіший крок у гончарному виробництві, оскільки 
він дозволив різко підвищити продуктивність праці ремісника 
і виготовляти посуд з набагато тоншими стінками. услід за ви-
находом гончарного круга для виготовлення посуду, зокрема 
тарілок, почали застосовувати шаблони, що стало наступним 
кроком у налагодженні масового виробництва керамічних ви-
робів. 

від XVI–XVII століть гончарство безперервно розвивало-
ся, ставши в хіх ст. однією з найважливіших галузей україн-
ської кустарної промисловості.

одним із головних районів українського гончарства була і 
полтавщина – колишні повіти миргородський (комишня, хо-
мутець) зінківський (зокрема, опішня). [2.с.56]

основним матеріалом для вироблення гончарних виробів 
служить глина.

вона надзвичайно різноманітна за кольором і хіміч-
ним складом. колір глини включає майже всі кольори в їх 
приглушено-оксамитній тональності. в глинах є розчинні спо-
луки заліза, такі красильні речовини, як гумус, лініт, навіть 
смоли і віск.[1. с.58-59] Глина, що містить залізо, фарбується 
при випалюванні в такі тони: якщо окису заліза 10%, вихо-
дить темно коричневий колір; 8,5% – червоний, 5,5 % – світло-
червоний, 4,2% – жовтий, 2,7% – світло-жовтий, 1,3% – майже 
білий колір[1.с.61]. Для гончарства обирають, по можливості, 
чисту глину. іноді, для досягнення певних якостей, в глину до-
мішують різні речовини: пісок, золу, деревну тирсу.[8.с.10] 

Щоб розпізнати гончарні глини існує найпростіший спо-
сіб. Я зробила так: взяла скляну банку, наповнила її глиною і 
залила водою. Якщо залита водою глина стоїть цілу добу і не 
розчиняється (вода чиста), то це і є справжня гончарна глина. 
а якщо глина швидко розчиниться у воді і вода стає мутною 
(хоч її не розмішували), то це глина не гончарна.[8.с.2] 

порошок глини, змішаний з водою, утворює в’язке тісто, 
здатне формуватися і зберігати надану йому форму. обпалене 
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у вогні тісто набуває кам’янистої твердості, міцності. іноді до-
дають шамот – порошок від подрібнених гончарних виробів 
або слабо обпаленої заздалегідь глини. після випалу глина з 
такими домішками залишається пористою. Ще в стародавні 
часи було встановлено, що хороша в’язкість глини, яка йде на 
виготовлення керамічних виробів, досягається її виморожу-
ванням.[2.с.56]

у ході роботи я відвідала майстерню «жива глина мирго-
родська», яка діє в нашому селі з 1989 року. Юрій васильович 
курілін та тетяна володимирівна ознайомили мене з різнови-
дом кераміки, такими як: майоліка, теракота, шамот, порцеля-
на, фаянс. мені стало відомо, що вони різняться складом глин, 
режимом випалу, технікою художнього оформлення. 

майоліка – це вироби з обпаленої глини, покриті непрозо-
рою глазур'ю й малюнком. 

теракота – предмети з обпаленої кольорової глини, що 
мають пористу структуру, неглазуровані. характерною гамою 
відтінків є блідо-рожевий, жовтувато-кремовий, сіруватий, 
цегляно-червоний, вишневий. краса виробів – панно, рельє-
фів, декоративних скульптур – досягається завдяки пластич-
ності, натуральній кольоровій гамі глини після випалу. 

Шамот використовується для створення декоративних ваз, 
рельєфів, декоративної скульптури. ці вироби відрізняються 
гарною зернистою фактурою, а декорування глазур’ю надає їм 
своєрідного колориту.

порцеляна – мінеральна маса з тонкої суміші каоліну, 
пластичної глини, кварцу, польового шпату. вироби з порце-
ляни відрізняються білизною, тонкостінністю (тонким череп-
ком), прозорістю. вони не пропускають рідину навіть у негла-
зурованому стані. 

Фаянс близький до порцеляни, але не має його білизни та 
прозорості. у нього черепок товстіший, неглазурований, він 
пропускає вологу. вироби з порцеляни й фаянсу – це насам-
перед посуд, а також декоративні вироби – вази, блюда, різні 
композиції тощо. 

Далі я дізнаюсь про технологію виготовлення керамічних 
виробів. це механічна переробка глини та формовка виробів. 
Для виготовлення декоративних виробів використовується 
глина з хомутецького (миргородський район), опішнянського 
родовища, вогнетривка глина Дн-1, шамот, пісок, каолін. заго-
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товка глиняної маси (шлікеру) проводиться у кульовому мли-
ні, профутерованому уралітом за допомогою уралітових куль, 
приблизно 30 % від ваги маси, що завантажується та залива-
ється водою з розрахунку 60-70 літрів на 100 кг маси. Глина 
перемелюється протягом 12 – 15 годин. після певної витримки 
отримуємо шлікер, придатний для лиття у гіпсові форми, щоб 
отримати виріб. 

іншим технологічним напрямком є розлив маси в гіпсові 
форми для обезводнення. Гіпс вбирає в себе воду, і маса стає 
густою. після цього вона декілька разів пропускається через 
електричну шнекову глином’ялку і збивається у валики. це, 
так звана, тонка маса. Для виготовлення виробів, на які мо-
жуть впливати атмосферні опади чи перепади температур, 
додається шамот у різних пропорціях, в залежності від того, 
якого декоративного ефекту треба досягти. 

у керамічній майстерні використовується дуже багато 
прийомів роботи з заготовленою масою, починаючи з роботи 
на гончарному крузі, лиття у гіпсові форми з наступним до-
ліпленням вручну, ручного ліплення та інші. після того, як ви-
ріб виготовлений, він, в залежності від розміру та товщини, 
висушується в звичайних умовах декілька днів або тижнів, а 
потім випалюється в печі при температурі 700-800 градусів с. 
це, так званий, перший, утильний випал.

отже, проводжу порівняння виробів після випалу: з хому-
тецького родовища глина має темно-коричневий колір, а при 
випалюванні набуває цегляно-червоний відтінок, опішнян-
ського - вона має сіруватий колір, а при випалюванні набуває 
світло-жовтого відтінку, вогнетривка глина Дн-1 - світло-сірого 
кольору, після випалу змінюється до жовтувато-кремового від-
тінку.

після першого випалу вироби декоруються поливами, ан-
гобами, емалями, надполивними та підполивними фарбами в 
залежності від бажаного результату, але, на жаль, або навпаки, 
на щастя, при використанні багатьох прийомів декорування 
керамічних виробів, спрогнозувати, якою буде річ після випа-
лу при температурі 1150 градусів с, неможливо. саме в непо-
вторності ефектів декорування й полягає насамперед цінність 
декоративних виробів із кераміки. 

Глазурування – це процес покриття сухих виробів спеці-
альною суспензією для надання виробу непроникливості та 
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зовнішнього оформлення в певний колір чи орнамент. Глазурі 
наносяться на вироби такими способами: напилюванням тон-
ким шаром, занурюванням керамічного предмету, змочуван-
ням за допомогою кісточки та глазурованим розписом.[1.с.66] 
часто застосовується комбінований спосіб. після висихання 
та зняття надлишків глазурі, вироби ідуть на випал.

працюючи над роботою за темою «невмируще гончарне 
мистецтво», я провела дослід з розпізнання гончарної глини, 
зробила порівняння глини за кольоровою гамою після випа-
лювання при вмісті окису заліза у різному співвідношенні. на-
вчилася працювати з одним із прийомів роботи – ручне ліплен-
ня, виконала майстер-клас із виготовлення набору для кухні 
«возик». 

актуальність дослідження полягає в тому, що зібраний та 
систематизований матеріал про технологічний процес із виго-
товлення керамічних виробів у майстерні «жива глина мир-
городська» можна використовувати у шкільному історико-
етнографічному музеї. 

у процесі гончарного виробництва поєднуються чотири 
джерела буття – земля, вода, повітря та вогонь. і не менш важ-
ливою є пластика, форма, природність матеріалу, умілі руки 
майстра, які створюють художній образ української кераміки 
– традиційно «жаркої» та кольорової.
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РоДом з Полтавщини

Корж Марина, учениця 10 класу, член 
гуртка «Юний математик» ПМЦПО
Керівник: Шиманська Тетяна Григо-
рівна, учитель математики Полтав-
ської гімназії №17

полтавщина – це споконвічна скарбниця кращих надбань 
українського народу. вона з року в рік плекає нові таланти, які 
створюють золотий фонд духовного багатства україни. багат-
ство полтавщини успішно примножують наші видатні сучас-
ники, які високими досягненнями в усіх галузях засвідчують 
великий інтелектуальний, творчий потенціал полтавців. наша 
земля дала світові цілу плеяду всесвітньовідомих імен – на-
уковців, конструкторів, письменників, поетів, митців. серед 
них такі відомі постаті, як: михайло васильович остроград-
ський, олександр матвійович астряб, Юрій олексійович ми-
тропольський. і нині земля полтавська не збідніла на людей 
обдарованих, натхненних, тому що сама й надихає і дає сили. 
а люди ій віддячують своєю працею.

математична освіта полтавського краю на цьому не зу-
пинилась. а навідь навпаки, набуває все більшого розвитку. 
серед сучасних полтавських математиків є такі відомі поста-
ті, як:

леонід анатолійович Булавін – український учений-
фізик. Доктор фізико-математичних, професор. академік 
нан україни. академік ан вШ україни з 1993 р. народився 
18 серпня 1945 р. у м. полтаві.

батько – булавін анатолій васильович (1912-1991рр.) пра-
цював машиністом у полтавському локомотивному депо.

мати – булавіна ольга Фомінічна (1920-2000 рр.) – пра-
цювала фармацевтом в аптеці №4 м. полтави.

закінчив середню школу №69 м. полтави (1962 р.), фізич-
ний факультет київського національного університету імені та-
раса Шевченка (1967 р.). аспірантуру проходив в об’єднаному 
інституті ядерних досліджень (м. Дубна, росія) під керівни-
цтвом лауреата нобелівської премії академіка і.м. Франка. 
після закінчення аспірантури (1970 р.) працює на фізичному 
факультеті: спочатку науковим співробітником, а потім доцен-
© Корж М., 2012
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том, професором, завідувачем кафедри молекулярної фізики (з 
1989 р.), деканом фізичного факультету (з 1990 р.).

леонід анатолійович булавін - відомий учений-фізик у 
галузі досліджень критичних явищ у рідинних системах. він 
уперше застосував розсіювання повільних нейтронів для до-
слідження рівноважних та кінетичних властивостей рідин та 
полімерів. ним виявленно ефект нейтронної критичної опа-
лесценсії, систематично досліджені узагальнені частотні спек-
три рідин, властивості рідин у малих об’ємах, механізм золь-
гель переходів у кремнієвих гелях та процес міцелоутворення 
у розчинах з поверхнево-активною речовиною, розроблено 
методику знаходження критичних параметрів порядку прифа-
зових переходах, апропоновано спосіб виділення одночастин-
кового та колективного внесків у коефіцієнт самодифузії, який 
увійшов у наукову літературу як метод булавіна-іванова. екс-
периментальні дослідження в галузі медичної фізики дозволи-
ли знайти спосіб діагностики стану організму людини (патент 
україни № 52080 та росії № 2196500).

л.а. булавіним створенна наукова школа нейтронної 
спектроскопії концентрованих середовищ, до якої входять як 
співробітники київського університету, так і інститутів нан 
україни. серед вихованців його наукової школи 5 докторів, та 
понад 20 кандидатів наук. л.а  булавін – автор близько 350 
наукових праць, серед яких такі наукові монографії з фізики 
рідин, як: «основы физики воды» (1991 р.), «критичні явища 
у рідинах» (1997 р.), «критичні явища в неоднорідних сисите-
мах» (1999 р.) та інші.

л.а. булавін поєднує свою наукову роботу з викладаць-
кою діяльністю в університеті, проводить велику навчально-
організаційну роботу. л.а. булавін – автор низки підручників 
та навчальних посібників для студентів: «експерименталь-
ні методи молекулярної фізики», «експериментальні методи 
дослідження фізичних властивостей рідин та фазових пере-
творень в них», «експериментальні та теоретичні методи до-
слідження молекулярної структури рідин», «Ядерна фізика», 
«термодинаміка», «основи реології», «Фізична механіка по-
лімерів», «Фізика полімерів та інші».

очолюваний л.а. булавіним фізичний факультет київ-
ського національного університету імені т.Г. Шевченка є про-
відним навчально-науковим центром в україні з підготовки 
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фахівців-фізиків різноманітних спеціалізацій як у традиційних 
галузях – теоретичної, молекулярої, ядерної фізики, оптики, 
астрономії, так і в нових галузях фізики – фотоніці, медичній 
фізиці, фізиці радіаційної медицини, фізиці космосу, лазерній 
та опто-електронній техніці, експериментальній ядерній фізи-
ці, атомній енергетиці тощо. Фахівці фізичного факультету під 
керівництвом л.а. булавіна є активними участниками розви-
тку фізичної науки в україні та за кордоном.

загородній анатолій Глібович – віце-президент нан 
україни, директор інституту теоретичної фізики ім. м. м. бо-
голюбова національної академії наук україни, голова комісії 
нан україни з розробки наукової спадщини академіка в.і. 
вернадського, академік нан україни, лауреат Державної пре-
мії срср та Державної премії україни в галузі науки і техніки.

народився 29 січня 1951 року в селищі велика багачка 
на полтавщині. наукова діяльність ученого тісно пов’язана з 
інститутом теоретичної фізики ім. м.м. боголюбова, де він 
почав працювати в 1972 р., одразу ж після закінчення радіо-
фізичного факультету харківського держуніверситету і де 
пройшов шлях від стажиста-дослідника до завідувача відділу і 
директора. у 2009 р. обраний членом президії нан україни й 
Головним ученим секретарем нан україни.

уже на початку творчого шляху а.Г. загороднього яскра-
во проявилися його непересічний талант фізика-теоретика та 
риси наполегливого дослідника, який поєднує глибокі теоре-
тичні знання з надзвичайним відчуттям фізичної реальності.

основні наукові праці стосуються загальних питань теорії 
кінетичних процесів, теорії турбулентної плазми, теорії про-
цесів перенесення у термоядерній плазмі.

анатолій Глібович (разом із і.п. Якименком та Ю.л. клі-
монтовичем) розробив статистичну теорію просторово-
обмежених плазмово-молекулярних систем і на її основі до-
слідив вплив взаємодії плазмової та молекулярної підсистем та 
електромагнітні флуктуації у таких системах. він розвинув те-
орію гальмівного випромінювання у плазмово-молекулярних 
системах.

а.Г. загороднім (разом з о.Г. ситенком) узагальнено тео-
рію флуктуацій у стійкій стаціонарній плазмі на випадок тур-
булентної плазми з дифузійно-дрейфовими рухами рідинного 
типу. розвинуто теорію електромагнітних флуктуацій у запо-
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рошеній плазмі з урахуванням флуктуацій заряду порошинок. 
виконано числове моделювання структурних та термодина-
мічних властивостей сильнонеідеальних кулонових систем, 
що моделюють запорошену та колоїдну плазму.

останні його роботи присвячено розробці послідовної кі-
нетичної теорії запорошеної плазми на основі перших прин-
ципів статистичної механіки. він сформулював строгі мікро-
скопічні рівняння та ланцюжок рівнянь боголюбова для такої 
плазми, що дає змогу описати широкий клас нових фізичних 
явищ у запорошеній плазмі, які досі не мали свого пояснення.

анатолій Глібович неодноразово представляв україну на 
найпрестижніших конференціях з фізики плазми, виступав з 
доповідями в провідних наукових центрах Голландії, Швеції, 
Франції, канади, німеччини, входив до програмових та органі-
заційних комітетів цілого ряду міжнародних конференцій, що 
відбувалися у різних країнах світу. він є членом міжнародно-
го дорадчого комітету міжнародного конгресу з фізики плаз-
ми – одного з найбільших світових наукових форумів з фізики 
плазми. йому належить понад 200 наукових праць, у тому чис-
лі монографія “статистична теорія плазмово-молекулярних 
систем” і численні оглядові статті в міжнародних виданнях.

багато сил віддає вчений педагогічній роботі. він є про-
фесором київського національного університету імені тараса 
Шевченка, від 1992 р. до 2006 р. був також професором на-
ціонального університету “києво-могилянська академія”, 
керує роботами аспірантів і студентів. серед його учнів є ви-
пускник полтавської гімназії №17 момот андрій іванович. 
Який захистив дисертацію по темі “вплив самоузгодженого 
заряджання порошинок на електродинамічні процеси у запо-
рошеній плазмі”, а також кандидат фізико-математичних наук 
за спеціальністю “теоретична фізика”.

поряд з науковою та педагогічною діяльністю а.Г. заго-
родній виконує великий обсяг науково-організаційної роботи 
як Головний учений секретар нан україни, директор інститу-
ту, член бюро відділення фізики й астрономії нан україни, 
голова спеціалізованої ради з захисту докторських дисертацій, 
член наукової ради Державного фонду фундаментальних до-
сліджень, заступник головного редактора “українського фізич-
ного журналу” та член редколегії журналів “Condensed Matter 
Physics” (львів) та “наукові записки національного універ-



192

ситету “києво-могилянська академія”, “Фізико-математичні 
науки”. заступник голови наукової ради з проблеми “Фізика 
плазми і плазмова електроніка”. очолює роботу з підготовки 
Державної цільової науково-технічної програми з впроваджен-
ня та використання ГріД-технологій. 

полтавці безмежно закохані у своє затишне, прекрасне, 
ошатне місто, звідки йдуть витоки української літератури й 
літературної мови, національної класичної музики та сценіч-
ного мистецтва, сучасної науки, медицини, техніки, авіації й 
космонавтики. і я впевнена, що полтава ще неодноразово на-
городить світ своїми безмежними талантами!
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Федір кіндратович вовк (1847-1918) – антрополог, архео-
лог, етнограф належав до плеяди найвизначніших особистос-
тей україни другої половини хіх – початку хх століть. був ак-
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тивним діячем серед членів київської Громади, що відігравала 
значну роль в українському національно-визвольному русі. 

народився Фведір вовк у 1847 р. в селі крячківцях пиря-
тинського повіту полтавської губернії у козацькій родині. по 
закінченні ніжинської гімназії вступив до новоросійського 
університету в одесі, з часом перейшов до київського універ-
ситету ім. св. володимира на природничий відділ. Федір кін-
дратович у студентські роки захоплювався хімією, ботанікою, 
зоологією, вивчав порівняльну анатомію, анатомічну антропо-
логію. все подальше життя полтавця позначене невпинними 
і наполегливими пошуками у виробленні власного наукового 
світогляду. його інтереси еволюціонували в бік гуманітар-
них наук. під впливом м. Драгоманова та в. антоновича за-
хопився українознавчими науками. разом з м.Драгомановим, 
в.антоновичем, т.рильським, п.чубинським, п.житецьким 
Федір вовк брав участь в організації недільних шкіл, виданні 
літератури українською мовою, збиранні етнографічних мате-
ріалів. у 1874-1876 рр. він обіймав посаду помічника ревізора 
губернського секретаря в канцелерії київської контрольної па-
лати, водночас багато сил віддавав роботі в південно-західному 
відділі рГт як його засновник і дійсний член. тоді ж, вчений 
працював над «програмою південно-західного відділу рГт 
для збирання відомостей з етнографії». активна діяльність 
громадівців викликала переслідування з боку російського уря-
ду, який звинуватив їх у сепаратизмі й розпочав широкі ан-
тиукраїнські дії. Ф.вовк змушений був залишити київ неле-
гально, оскільки йому загрожувало досить суворе покарання 
за спробу переправити в україну підпільну друкарню. так, 
почалася важка й тривала одіссея вченого в європі (26 років) 
із 1879 по 1903 рік. він подорожує по болгарії, де досліджує 
етнографію та історію автохтонного українського населення 
[3]. охоплений спрагою пізнання нового, Ф. вовк знайомить-
ся з етнографічними та археологічними колекціями в музеях 
відня, рима, неаполя, Флоренції, берна, женеви, цюріха, па-
рижа та пише праці з порівняльної етнографії. на запрошення 
голови нтШ м. Грушевського, Федір кіндратович улітку1903 
р. приїхав до львова і разом зі послідовниками здійснив кіль-
ка експедицій на територію Галичини, буковини й закарпаття. 
набувши достатніх знань, вчений поринає у вивчення мину-
лого й сучасного україни. бере участь як автор та редактор у 



194

тогочасних наукових журналах та збірниках, зокрема видань 
«антропологія» та «матеріали до україно-руської етнології». 
в січні 1906 р., коли Федору кіндратовичу, після вимушеної 
еміграції, російський уряд дозволив перебратися в петербург, 
читав лекції з антропології у вищій школі п.Ф.лесгафта, а з 
20 лютого 1907 р. – у петербурзькому університеті на кафедрі 
географії та етнографії, викладаючи анатомічну антропологію, 
археологію та порівняльну етнографію. Ф. вовк створив укра-
їнську експозицію етнографічного відділу російського музею 
в петербурзі та розділ етнографії арктичних народів, першо-
рядним знавцем якої був. з 1908 р. – стає членом унт у києві, 
докладає чимало зусиль для обладнання університетської ла-
бораторії найновішим устаткуванням. 

Ф. вовк був взірцем вченого, який поєднував практичну 
роботу під час археологічних розкопок в експедиціях з дослі-
дженнями в науковій лабораторії, дослідивши чернігівську, 
волинську, полтавську, херсонську губернії, кубань та пів-
острів тамань (1908-1911 рр.). водночас побував у румунії, 
угорщині, скандинавії, де вивчав етнографічні та археоло-
гічні колекції, закуповував експонати для російського музею. 
Глибокі знання народного побуту, звичаїв, освіченість вченого 
знайшли відображення у грунтовній книзі «український народ 
в його минулому і сучасному», виданій у петрограді у 1916 
р. [2, с.39]. До неї увійшли дві праці: «антропологічні осо-
бливості українського народу» та «етнографічні особливос-
ті українського народу», які до нашого часу є чи не єдиними 
грунтовними дослідженнями про народний побут українців. 
цінну інформацію про наукову діяльність Федора кіндратови-
ча подають в. Горленко [2], о. Франко [5,6], Ю. іванченко [3], 
ж. кононенко [4].

український вчений, музеєзнавець та суспільно – політич-
ний діяч Федір кіндратович залишив величезну наукову спад-
щину, серед якої значна частина була присвячена етнографіч-
ним дослідженням. «розуміючи етнографію як народний по-
бут, зовнішній та внутрішній, – зазначає Ф.вовк – ми маємо за 
мету зазначити побутові особливості українського племені та 
зіставити їх із такими самими особливостями інших народів, 
особливо сусідніх з українським» – наголошує вчений [1,с.39]. 
у праці «етнографічні особливості українського народу» до-
слідник приділив суттєву увагу опису матеріальної культури 
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власного народу використавши особисті та існуючі напрацю-
вання народознавців початку хх ст. зупинемось на найціка-
віших етнографічних матеріалах зібраних етнографом у вище 
зазначеній праці, яка складається із 12 розділів: мисливство, 
рибальство, скотарство, хліборобство, народна техніка, спосо-
би пересування, будівництво, одяг, вірування, обряди і народ-
ні знання, що характеризують напрями традиційно-побутової 
культури українців.

вовк наголошує, що «між способами задоволення життє-
вих потреб найелементарніший та найпримітивніший спосіб 
– це мисливство та рибальство, адже вони становили головне 
джерело добування їжі та одягу українців у доісторичні часи, 
на початку історичної доби…» [1,с.41]. Даючи розлогу харак-
теристику розвитку рибальства на україні, вчений зазначає, 
що «в неолітичних стоянках трапляються справжні рибальські 
гачки…» [1,с.42-43]. Дослідник піддає сумніву твердження 
про давнішність скотарства на україні. «на русі худоби було 
небагато, і її здобували купівлею чи грабіжкою у сусідніх кочо-
вих народів, про що свідчать літописи. у князів бували, значні 
табуни коней та великі череди худоби; чималі отари мало ду-
ховенство…», – констатує Ф.вовк [1,с.46]. в українців сфор-
мувалась системи випасу і утримання худоби: відгінна, вигін-
на, полонинський хід, ватаги, стоїща. не залишає, поза увагою 
етнограф розведення домашньої птиці, вказуючи на розміри у 
різні історичні часи, наголошуючи на його відживанні. велику 
роль в господарстві відігравало бджільництво, продукти якого 
цінувались і охоронялись законом.

автор праці «етнографічні особливості українського на-
роду» подає опис землеробських знарядь праці: рала, литов-
ської сохи (волинь, київщина), сохи-московки (північний схід 
чернігівщини), волового плуга (полтавщина), борони, зазна-
чаючи, що «український плуг поступово зникає, маючи різні 
назви його складових частин починаючи від західних повітів 
курщини та воронежчини і до карпатських долин…» [1,с.52]. 
однією з головних частин українського господарства – це заго-
товлення запасів сіна на зиму. відзначаючи сезонність «косови-
ці», Ф.вовк вказує на різний її час і географічні умови [1,с.53]. 
молотять на україні ціпами на гладко вичищеному та міцно 
утрамбованому току. інші способи молотіння зустрічаємо на 
півдні україни: це гарман, коток, м’ялка, солом’яники, млин. 
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Дроблення зерна, або здирання шкаралупини з нього, робить-
ся в ступі. науковець наголошує, що «еволюція громадсько-
економічного ладу українського села, що відбувається в наші 
часи, явна річ, не може не відбитись сильно на етнографічних 
формах, що витворювались цілі століття та ще й досі не спи-
нилися остаточно в своєму розвитку» [1,с.55]. 

розділ етнографічних студій полтавця «народна техніка» 
містить складові: а) здобування вогню та користування ним; 
б) обробка мінеральних речовин (гончарство, фаянс, фарфор, 
скло); в) обробка металів (винайдення заліза, ковальство, зо-
лотарство); г) обробка рослинних матеріалів (теслярство, 
стельмахство, бондарство, ложкарство); обробка тваринних 
матеріалів; д) обробка вовни. Федір кіндратович описує тех-
ніку виготовлення та склад сировини вовняних речей: крайок, 
запасок, плахт, коців і називає найвідоміші центри коцарства: 
харків, с. биків на чернігівщині, київщина, волинь, поділля, 
херсонщина, бессарабія, схід Галичини, покуття, Гуцульщи-
на. серед способів обробки тваринних речовин, слід вказати, 
на обробку кістки та рогу. 

в розділі «способи пересування» подано огляд найпрості-
ших способів пересування людей: немовлят – на руках та спе-
реду, на обрусі – широкому та довгополому шматку полотна, 
що його носять на плечах як шаль, у кошиці за плечима. не-
великий тягар носили в руках (відро з водою, глечик, кошик); 
на плечах (коромисло з відрами, мерців на марах), тяжкі речі 
– на спині (мішки з мукою, цеглу, барила). посилаючись на 
літописні джерела Ф.вовк зазначає, що рух на водних шляхах 
україни представлений плотами, човнами, ладдями, корабля-
ми, запорожськими чайками, байдаками та різновидами човна. 
сухопутний транспорт представлений: на конях, волах, в сак-
вах і бисагах. найдавнішим знаряддям пересування за допо-
могою запряженої худоби були дрючки, прив’язані до сідла чи 
до хомута на коні, до волового ярма, що перетворились з часом 
на сані. існували різновиди саней: сані з волаками, невеликі 
сані з короткими полозами, копаниці; гринджоли. серед коліс-
ного транспорту називає різновиди: візочок на двох колесах, 
так звана «біда», віз (кінський чи воловий) [1,с.78]. слід від-
мітити, окремий тип воза – це чумацький віз, тобто мажа. він 
визначається великими розмірами, міцністю та вагою, дуже 
вибагливою орнаментацією та стараннообробленою верхньою 
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частиною із дуба, із шкіряним дахом. не обійшов увагою вче-
ний і доріг, вказуючи на стан основних шляхів, що прокладені 
були російським урядом, іншими чужинцями з стратегічною та 
комерційною метою. 7-й розділ праці «етнографічні особли-
вості українського народу» присвячений харчуванню, де наго-
лошується на зміні «характеру поживи» відносно економічних 
відносин, зокрема, перевага рослинних страв серед населення 
[1,с.82]. Ф.вовк оглядаючи, раціон харчування, звертає ува-
гу на мінеральних елементах, що містяться в їжі, зокрема на 
сіль. способами приготування страв рослинного походження 
є: консервування, сушіння, квашення, варення. вчений наго-
лошує на випадковому характері м’ясної страви – головного 
харчового матеріалу та способах її готування: в’яленні, печен-
ні, смаженні, варенні. молочні страви та напої не залишились 
поза увагою Федора кіндратовича.

науковець подає характеристику хати – як житлового при-
міщення, не залишаючи поза увагою найпростіші форми тим-
часових забудов поселень українців, зображуючи малюнки за-
будови сторожок, вишок, шалаша, колиби, куреня, землянки. 
вчений виокремлює основний тип української хати, який має 
як схожі так і відмінні риси, що залежать від етнічних тради-
цій, смаку, місцевих умов, будівельного матеріалу та способів 
будівництва, порівнюючи хати на полтавщині та на київщи-
ні [1,с.95]. науковець характеризує способи будівництва гос-
подарських будівель (комори, клуні); приміщень для худоби 
(кошари, стайні, хліви, повітки, курники, голубники); громад-
ських споруд (царини, крамниці, корчми, шинку, церкви з до-
мом для приходу).

9-й розділ аналізованої праці присвячений традиційному 
вбранню, що включає чоловічий та жіночий комплекси одя-
гу, які представлені: «одягом верхньої половини жіночого тіла 
разом із оздобою (стрічки, квіти, вінки, височні та надлобні 
оздоби із пір’я, мідних підвісок, уплітки, сережки, намисто, 
дукачі, згарди, чапраги; головними уборами (хустка, очіпок, 
намітка, серпанок, обрус, півка, рантух, кораблик); верхнім 
одягом (кептар, кирея, бруслик, лейбик, сердак, свита, юпка, 
жупан, кунтуш, халат, гугля), білизною: сорочка (кошуля, льо-
ля); поясним одягом (запаска, дерга, плахта з попередницею, 
спідниці, пояс); штаньми (пової, завої, поколінниці, штанини, 
гачі, сподні, шаровари); взуттям (личаки, ходаки, постоли, че-
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ревики, чоботи). оздобою чоловічого вбрання були: стрічка, 
застіжка, гарасівка, запонка, каблучки, хрести; зачіски волосся 
(під ворота, під макітру), головні покриття (смушкові шапки, 
повстяні шоломки, шлик, шапка, йолом, бриль, капелюх» [1,с. 
170]. Щодо вірувань народу, вчений вказував про їх змінний 
характер, що вони стосуються тих ділянок, що їх пізнання до-
сягають дуже повільно і з великими труднощами. наголошу-
вав про вплив анімізму і антропоморфізму у віруваннях укра-
їнців та вказував сліди фетишизму, що встигли стертися майже 
в повному обсязі, в яких спостерігаються давні пережитки, пе-
реважно індоєвропейських вірувань і культів. До них слід від-
нести вірування, що стосуються сил та явищ природи, тварин 
й надприродних істот [1,с.171]. тісний взаємозв’язок існує ві-
рувань і обрядів народу, завдяки яким події з людського життя 
втілюються у певних проявах. Ф.вовк подає класифікацію об-
рядам: річні (пов’язані з культом сонця), родильні, весільні, 
похоронні. 12-й розділ праці «етнографічні особливості укра-
їнського народу» розкриває систему знань, які склались істо-
рично у побуті та світогляді народу. вчений подає опис примі-
тивного способу означення чисел для неписьменного населен-
ня («на бирках»), способи додавання та віднімання. цікавим є 
виміри площини відносно землі, що здійснювались простими 
інструментами: палицею, мотузкою, «косим сажнем», тобто 
двома дрючками [1,с.217]. побіжно, вчений торкався вивчення 
народної астрономії, вказуючи, що селяни вміють визначати 
час за положенням зоряних сузір’їв; основні з них мають на-
родні назви: квочка (плеяда), волосожар (оріон), віз (велика 
медведиця), Дівчина з відрами (терези) [1, с. 218]. 

висловлюючи висновки, щодо народного побуту, культу-
ри видатний полтавець наголошує, що: український народ на 
всій території, що її населяє являє собою одну етнографічну 
цілість, цілком відокремлену з-поміж слов’янських народів, а 
в етнографічному ладі свого життя український народ мав зна-
чну кількість залишків старовини, які доводять, що він не під-
лягав дуже глибоким етнічним зональним впливам. у працях з 
антропології та етнографії, вчений переконливо доводить, що 
українці – окремий антропологічний тип, що має цілком оригі-
нальні етнографічні особливості. нині, після кілька-сотрічного 
нищення української культури, дослідження полтавця Федора 
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вовка, стають безцінним джерелом пізнання історичного ми-
нулого нашого народу.
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Уславлення УКРаїнсьКоГо Козацтва в 
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Курилко Олена, учениця 11 класу, член 
НТУ «АКАДЕМІЯ» Розсошенської гімна-
зії Полтавської районної ради
Керівник: Моргун Ольга Іванівна, вчи-
тель світової літератури, заступник ди-
ректора з НМР, спеціаліст вищої квалі-
фікаційної категорії, вчитель-методист 
Розсошенської гімназії Полтавської ра-
йонної ради

на берегах повноводної ворскли величаво розкинулась 
мальовнича полтава – одне із найкрасивіших міст україни. іс-
торичні місця, зелені широкі вулиці, парки, величні будинки, 
архітектурна гармонія – все це викликає щире захоплення. ми, 
полтавчани, закохані в своє місто, яке посідає особливе місце в 
історії української нації і держави. полтавський край є джере-
лом української класичної літератури, мови, музики, професі-
онального театру і кіно. полтава дала світові цілу плеяду всес-
вітньо відомих імен. серед них вчені, конструктори, письмен-
ники, художники, актори, музиканти, філософи, скульптори. 

наше рідне місто прикрашають пам’ятники, створені 
талантом володимира івановича білоуса – учасника всесо-
юзних, республіканських, міжнародних виставок у велико-
тирново (болгарія), кошаліні (польща). він створив великий 
ряд монументальних творів у полтаві та області. роботи збе-
рігаються у музеях міста і області, прикрашають громадські 
установи, знаходяться в приватних колекціях (так одна з робіт 
автора подарована екс-президенту україни кучмі л.Д.). во-
лодимир іванович – лауреат і премії обласного, всесоюзного 
та всеукраїнського конкурсів проектів пам’ятників м.і. ваві-
лову, марусі чурай, жертвам чорнобильської катастрофи для 
міста полтави, заслужений скульптор україни. нагороджений 
почесними грамотами і дипломами і ступеню Державного ко-
мітету україни по архітектурі та будівництву, медаллю і по-
чесною грамотою Федерації космонавтики україни. роботи 
художника білоуса в.і. занесені в енциклопедичний словник 
© Курилко О., 2012



201

«полтавщина». він мав численні, лише позитивні відгуки в 
пресі про свою творчість. багато і активно займався суспіль-
ною діяльністю: був членом правління обласного відділу фон-
ду культури україни, доцентом полтавського державного тех-
нічного університету ім. Ю.в. кондратюка [1].

актуальність даної роботи полягає у вивченні та популя-
ризації творчості талановитих людей полтавщини, в даному 
випадку заслуженого скульптора україни володимира івано-
вича білоуса, а також патріотичному вихованні учнівської мо-
лоді через вивчення культурної спадщини рідного краю. 

мета роботи – довести унікальність монументальної 
скульптури в.і.білоуса. 

реалізовуючи цю мету, ставимо перед собою завдання:
1. Дослідити невідому широкому загалу інформацію про 

життєвий і творчий шлях митця.
3. проаналізувати новизну робіт білоуса, показати уні-

кальність скульптурних композицій.
володимир іванович білоус народився у 1948 році в селі 

оболонь семенівського району полтавської області. батько 
– іван пилипович, діяч мистецтва та культури, мати – марія 
пилипівна, зоотехнік у колгоспі.

інтерес до мистецтва у майбутнього скульптора проявився 
рано. ілюстрації в художніх книжках та в шкільних підручни-
ках нерідко заміняли хлопчикові найзахоплюючі ігри. в роди-
ні не надавали особливого значення захопленням сина. неві-
домо, чи змогла б здійснитися мрія здібного хлопця, коли б не 
дід, який привив йому любов до рідного краю, до творчості. 
від нього володя успадкував здібність до образного мислення 
і малювання.

у 1963 році володимир закінчив оболонську восьмиліт-
ню школу і продовжив навчання у миргороді в одному із най-
старіших навчальних закладів у центральній україні - кера-
мічному технікумі на відділенні художньої кераміки. художня 
обдарованість, старанність у роботі, вміння мислити пластич-
ними образами привернули увагу викладачів технікуму, і вже 
в 1963 році чотирнадцятилітній студент виставляє свої роботи 
по скульптурі на творчому звіті дипломних робіт, стає одним з 
перших учнів. у його перших роботах відчувається прагнення 
до передачі людських емоцій та почуттів.
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у 1968 році володимир вступив до львівського інститу-
ту прикладного і декоративного мистецтва на факультет ху-
дожньої кераміки. львів з його унікальними архітектурними 
пам’ятками різних історичних періодів і мистецьких стилів 
мав безперечний вплив на подальше становлення молодого 
митця. інститут славився викладачами, які вміли поєднувати 
педагогічну працю з творчістю та участю у численних мис-
тецьких вернісажах [4]. 

Формуванню кругозору молодого скульптора сприяла та-
кож кипуча атмосфера студентського життя – дискусії, конкур-
си, суперечки з найважливіших питань тогочасного мистецтва. 
молодий скульптор живе у творчому напруженні. він добре 
знає: щоб стати справжнім художником, потрібні майстерність, 
вміння багато, цілеспрямовано і творчо працювати. тому його 
життя підкорене ритму. кожного дня не одну і не дві години він 
проводить у майстерні, відшукує образи, форми, мову пласти-
ки, які здатні яскраво виразити його творчі задуми. 

у 1973 році білоус починає роботу над дипломом - вели-
ким циклом монументально-декоративних рельєфів на тему: 
«алегорії мистецтв». Шість композицій прикрасили новий на-
вчальний корпус львівського інституту декоративного і при-
кладного мистецтва. Державна екзаменаційна комісія оцінила 
тематичні рельєфи «із відзнакою», і ця творча робота стала 
першою сходинкою в подальшій роботі монументаліста [2].

у 1973 році володимир іванович закінчує з відзнакою 
інститут і за направленням приїжджає до полтави. в ранній 
полтавський період молодий скульптор переважно працював 
над малими формами у пластиці й станковими композиціями. 
творчі пошуки приводять до народження нової образотворчої 
мови в медалі. він бере активну участь в обласних та респу-
бліканських виставках. у 1975 році стає лауреатом обласної 
молодіжної премії імені петра артеменка, в 1979 році його 
приймають у члени союзу художників срср. успіхи у вистав-
ках вплинули на подальший розвиток творчості скульптора. 
від малих форм і медального мистецтва він переходить до мо-
нументальних творів. 

в. білоус спільно з однодумцями в основу своєї діяльності 
поклав зберігання характерних особливостей, колориту міста 
і намагався новими фарбами збагатити його самобутність, а 
разом з тим зберегти те, що було створено віками. серед них, 
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у першу чергу, пам’ятник «загиблим українським козакам» 
(1994р., художник в.батурін, архітектор в.Шевченко). ідея 
митців була в тому, щоб присвятити пам’ятник покрові святої 
богородиці – покровительці козаків та їх війська. а для того, 
щоб втілити свою ідею в життя, їм необхідно було уявити собі 
те оточення, в якому буде «жити» пам’ятник, і вибір місця, на 
якому повинен він стояти. не випадково було обрано місце, 
де багато віків тому на території старої фортеці знаходилось 
козацьке кладовище – панянський бульвар [3].

у вересні 1994 року урочисто був відкритий пам’ятник 
«загиблим українським козакам», які склали голови за неза-
лежну україну. в центрі пам’ятника здіймається хрест, ви-
конаний з червоного граніту. за зразок автори взяли мальтій-
ський тип хреста, який являє собою з’єднання чотирьох копій. 
вони символізують вісім рицарських чеснот. подібний хрест 
невипадково знаходився на могилі кошового отамана іва-
на сірка. хрест на могилах козаків споруджували в знак ви-
явленої ними хоробрості і доблесті в боротьбі з ворогами. у 
верхній частині хреста висічена фігура святої богородиці, а 
на центральній частині по горизонталі вирізаний по каменю 
текст: «українським загиблим козакам». хрест знаходиться 
на пагорбі: так раніше хоронили козаків, тому що могила – це 
символ спадковості, єднання поколінь козацького роду. звідси 
можна подивитися на милу україну останній раз. біля основи 
скульптурної композиції знаходиться Герб полтави, вилитий 
з бронзи. наявність його на цьому пам’ятнику не випадкова. 
виникнення Герба йде в далеке минуле і пов’язане з періодом 
польського правління на україні, коли з’явились перші козаць-
кі вольниці [3]. 

Герб, як елемент людської культури і необхідна складова 
державної символіки, безперечно, має і символічне значення. 
виникнення європейських дворянських гербів пов’язане з се-
редньовічною рицарською традицією наносити на щити сим-
волічні знаки в пам’ять про подвиги в ім’я батьківщини. звід-
си щитова форма герба. саме тому герб на могилі українським 
козакам представлений у вигляді фігурного щита, на якому 
зображено лук з натягнутою стрілою, що символізує багато 
численні визвольні війни, які проходили на українській землі 
[3]. з чотирьох сторін розташовані зірки, які стверджують пе-
ремогу християнства над іншими релігіями.
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зірка тут є обов’язковим атрибутом. це один із найдрев-
ніших загальнолюдських символів, астральний знак, символ 
вічності, високих прагнень, емблема щастя; у піфагорійців 
– символ вічної молодості і здоров’я; в окультизмі – символ 
охорони, безпеки, знак захисту від нечистої сили, від лукаво-
го, своєрідний оберіг; в християнстві – символ торжества до-
бра, істини [3]. коло Герба автори розташували атрибути ко-
зацького війська – клейноди. клейнодами називали військові 
знаки, регалії або атрибути влади запорізьких козаків. біля 
основи хреста - пернач (жезл зі срібною або залізною куль-
кою на кінці), бунчук (проста палиця зі срібною рукояткою, на 
верхньому кінці якої набивалася кулька з вставленим кінським 
хвостом), булава (срібна кулька з коштовним камінням, одяг-
нута на дерев’яну горіхову рукоять), литаври (котли, обтягну-
ті шкірою). всі клейноди відлиті із бронзи та підтримуються 
двома міцними каменями, розташованими по обидві сторони 
пам’ятника. на одній з відшліфованих сторін каменя виріза-
ний текст, написаний старослов’янським шрифтом: «вста-
новлено в день покрови божої матері року 1993» [3]. ідейно і 
композиційно все злито воєдино. нічого зайвого, все лаконіч-
но, нічого нарочитого і помпезного, кожна деталь грає свою 
роль, підкреслюючи основну ідею: подвиги загиблих козаків 
будуть жити вічно в пам’яті народній. спочатку авторський за-
мисел передбачав, що пам’ятник стане центром архітектурно-
го комплексу. від нього візьме початок алея, а її завершенням 
проектувалась каплиця з дзвіницею. але через відсутність фі-
нансової підтримки замисел комплексу не був завершений.

творчі пошуки та доробок володимира білоуса свідчать 
про цікаве бачення світу, органічне поєднання в його мисте-
цтві громадянських і ліричних начал. схвильований відгук на 
проблеми часу, широта, емоційність і інтенсивність пошуків в 
різних жанрах, виразна динаміка рішень, викликають почуття 
захоплення і щирої поваги до творчої спадщини скульптора. 
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сучасне життя наповнене бурхливим розвитком високих 
наукових технологій, надзвичайними темпами і ритмами, які 
значно впливають на наш побут і спосіб життя. і тим цінніший 
інтерес до національного коріння, до витоків народних тради-
цій, етнічних особливостей та символів, які лежать в основі 
нашої національної самобутності. 

віночок, сплетений з квіточок і трав, оздоблений яскра-
вими стрічками, - один з найдавніших українських символів, 
бо образ української дівчини неможливий без гарно увінчаної 
квітами голови. вінок - це не тільки чудова прикраса, яка фор-
мує естетичний зовнішній вигляд юної українки, а, перш за 
все, важливий елемент, символ українського життя. 

історія вінка починається у глибокій давнині. за стародав-
нім віруванням предків через вінок приходили у наш світ без-
смертні душі з потойбіччя.

на українській землі вінок відомий здавна. він мав соляр-
ну символіку, асоціювався з вранішньою зорею, з символом 
сонця – Ярилом, який був пов’язаний з ідеєю добра та плодю-
чості, сонячного культу весни [4]. 

Для нас, українців, вінок – це своєрідний оберіг, «знахар» 
душі, в ньому є така чаклунська сила, що знімає болі, береже 
волосся. наші бабусі вважали, що віночки наділені магічною 
силою, мають вплив на майбутнє та керують теперішнім.

термін «вінок» є збірним поняттям, майже в кожному ет-
нографічному районі він мав іншу назву.

© Грицай А., 2012
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на сучасному етапі вінки також мають важливе значення. 
вони знаходять своє відображення у різних галузях нашого 
життя. виставки надії хименко, в експозиції якої близько со-
рока авторських вінків, побували у багатьох музеях світу [5]. 

історію розвитку та еволюції вінків досліджували видат-
ний український етнограф нашого часу олекса воропай, в. 
Щербаківський [2].

збираючи матеріали, досліджуючи український традицій-
ний весільний вінок, вивчаючи літературні джерела, ми помі-
чаємо, що в кожному регіоні свої локальні особливості. 

актуальність пропонованої теми полягає в стійкому зрос-
танні інтересу суспільства до цього національного символу 
та пов’язаних з ним народних звичаїв та обрядів. і все ж сьо-
годні, в час національного відродження, простежується багато 
білих плям у вивченні традицій українського вінкоплетення, 
застосуванні цієї національної прикраси у народних обрядах, 
трактуванні символічно-оберегового значення усього вінка та 
окремих його складових. 

в результаті дослідження систематизовано і подано в та-
блицях: «територіальні назви вінка», «символічне значення 
квітів у віночку», «символічне значення стрічок у віночку». 

український вінок із стрічками стверджує побажання «яс-
ного мирного неба» над головою того, хто його носить. 

у сучасному світі український вінок займає щільне місце, 
його знають і шанують. 

вінок – це своєрідний оберіг, «знахар» душі, в ньому є 
така чаклунська сила, що знімає болі, береже волосся. наші 
предки вважали, що віночки наділені магічною силою, мають 
вплив на майбутнє та керують теперішнім. тому починали но-
сити віночок дівчатка з трьох років. перший вінок плела мама, 
сім днів змочувала у росах, а тоді до скрині клала. у віночок 
вплітала чорнобривці, незабудки, барвінок, ромашки. кожна 
квіточка лікувала дитину. у чотири роки доплітався безсмерт-
ник, листочки багна чи яблуні. а для шестирічної доньки вплі-
тали мак, що давав сон та беріг думку, й волошку. Для семи-
річної - плели вінок із семи квіточок, вплітали квіт яблуні. [1]. 
отже, до вінка відносилися як до символу життя, кожна кві-
точка ретельно добиралася, бо мала своє унікальне символічне 
життєдайне значення.
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в україні налічують близько 77 видів вінків: лавровим 
уквітчували переможців; терновий - символ страждання; вінок 
з живих квітів захищав дівчину від напасників. народ вірив, 
що дівчина, маючи на голові вінок, володіє чарами, якими вона 
могла тяжко карати кожного напасника.

«вінок від нечистої сили» захищав дівчину і від «лихого 
ока» та від нечистої сили. напередодні святого Юрія, на зеле-
ному тижні, в ніч під івана купала дівчата не знімали з голови 
вінків. Щоб посилити його захисну силу, дівчата вплітали по-
між квітів часник, полинь, любисток – зілля, яке саме собою 
має чарівну силу проти всякого «чортовиння» [2].

за тиждень до зелених свят дівчата виплітали вінок із по-
лину – клечальний, а після свят підвішували його над дверима, 
де він висів цілу зиму. вважалося, що вінок з полину захищає 
від русалок, тому його дівчата вплітали у вінок, а також носи-
ли при собі під час русального великодня – «зеленого» четвер-
га до неділі [3]. 

найбільшу уваги приділяли «вінку кохання». його виплі-
тали дівчата віком від 13 років і до заміжжя. основа такого 
вінка - ромашки - символ юності, доброти і ніжності. поміж 
ромашками - цвіт яблуні і вишні; над чолом - квітуче гроно ка-
лини; поміж квітами - вусики хмелю - символ гнучкості та ро-
зуму [4]. вінком покривали молоду на весілля, що засвідчує її 
чистоту й охороняє від нечистої сили. такий вінок обов’язково 
переплітали барвінком – символом тривалого кохання [3].

«вінок відданості» виплітають з любистку і волошок. 
основа вінка - волошки, а поміж ними - квітучий любисток. 
колись дівчата дарували вінки з любистку і волошок коханим 
в час розлуки. і возив козак такий засушений віночок у шов-
ковій хустинці коло серця по далеких світах. але скільки б не 
носила його недоля по світу, він твердо знав, що його чекають, 
про нього пам'ятають, його кохають [4].

чернечий вінок готує дівчина до чернечого постригу. 
вінок надії виплітали дівчата, яким не пощастило у ко-

ханні, або для того, щоб освідчитися в ньому нерішучому па-
рубкові. в'язали вінок з волошок і польового маку. волошка 
- символ простоти і ніжності, мак вселяє надію. вважали, що 
любов прийде сама, коли такий вінок дівчина власноруч одяг-
не на голову своєму обранцеві.
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вінок розлуки дарувала дівчина парубкові, коли в них не 
складалася доля. покинута дівчина виплітала вінок з перво-
цвіту і вересу. перша квітка - символ минулого кохання, друга 
- самотності і безнадії, що настає. про значення такого вінка 
знали колись усі парубки. в іншій ситуації, коли причиною 
розлуки ставала дівчина, вона дарувала парубкові вінок з вер-
бових китичок, барвінку й айстр: верба - символ правдивості, 
айстри – суму [4]. 

вінок спаса плетуть навесні, як заквітнуть зозулині че-
ревички та яблуні. Додають вишневі листочки. надягають на 
спаса - 19 серпня. До віночка в'язалися стрічки: посередині - 
жовтогаряча, далі голубі, сині, жовті, фіолетові - кольори спа-
са, жовтий - колір сонця [1].

ми з’ясували, що є багато видів вінків, які в україні мали 
широке застосування в зв’язку з різними подіями в житті лю-
дей. кожен вінок був носієм символіки: слова були зайвими, 
коли «говорив» вінок. 

справжнє розуміння української культури неможливе без 
знання народних традицій та обрядів, без знайомства з націо-
нальними символами і оберегами. 

народна етнічна спадщина - безцінний скарб кожного на-
роду. зневажливе ставлення до своєї багатовікової історії, її 
культури та традицій спричиняє культурний занепад нації і 
всього суспільства. справжнє розуміння української культури 
неможливе без знання народних традицій та обрядів, без зна-
йомства з національними символами і оберегами. 

вінок - символ-оберіг від усього поганого і недоброго. 
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ІстоРІя РозвитКУ селІтРоваРІння 
на ПолтавщинІ

Фролова Карина, учениця 9-В класу, член 
НТУ «АКАДЕМІЯ» Розсошенської гімна-
зії Полтавської районної ради 
Керівник: Савченко Світлана Миколаївна, 
учитель історії та географії Розсошен-
ської гімназії Полтавської районної ради, 
спеціаліст II кваліфікаційної категорії

з початку заселення території полтавщини людиною роз-
вивалися традиційні форми господарської діяльності. серед 
основних форм господарської діяльності населення полтав-
щини протягом тривалого часу були орне землеробство, при-
садибне скотарство, виплавка металів, а також численні про-
мисли, зокрема бортництво. основу господарського життя 
полтавщини у хіV-хV ст. складали землеробство та традицій-
ні промисли: рибальство, бортництво, мисливство. на початку 
хVіі ст. сучасну полтавщину виокремлено польським урядом 
в окрему промислову провінцію – «селітрову державу», яка 
спеціалізувалася на селітроварінні [5].

селітра – загальна назва нітратів амонію. у природі утво-
рюється внаслідок розкладу органічних залишків під дією 
нітрофікуючих бактерій. селітра використовувалася як голо-
вний складник при виготовлені чорного пороху. Для отриман-
ня нітратів амонію служили селітряниці – бурти землі з розри-
тих курганів і могильників, гною, прошарків соломи і хмизу. 
при перегниванні суміші утворювалася речовина, яку варили 
у великих казанах з вапном. у результаті отримували селітру.

в жодному з підручників ми не знаходимо її, в жодному 
атласі її немає. проте вона справді була, і не в якомусь місці, 
а саме в полтавському краї. у кількох історичних докумен-
тах першої половини XVII століття записано, що полтава з її 
довколишніми поселеннями іменувалась «селітряною держа-
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вою» [3]. поблизу древніх городищ, могил, земляних валів, 
які давали доброякісну сировину для виробництва селітри, 
з'являлися «буди» – своєрідні підприємства з виготовлення по-
ташу й селітри. а люд, що заселяв полтавські землі, здавна 
славився працьовитістю і кмітливістю до різних ремесел. про 
це свідчить запис, зроблений у першій половині XVII століття 
французьким інженером бопланом, який перебував на службі 
у поляків: «между козаками есть люди, искусные во всех ре-
меслах, необходимых для общежития, плотники, для построй-
ки домов и лодок, тележники; кузнецы, кожевники, сапож-
ники, бочари, портные. козаки весьма искусны в добывании 
селитры, которою изобилует украина, и в приготовлении пу-
шечного пороха...» [5].

постійні загарбницькі війни, які вела річ посполита, без-
перервні військові походи проти виступів українського народу 
за свою незалежність вимагали великої кількості пороху. саме 
ця обставина і змусила польський королівський уряд виділити 
в окрему «державу» всі місця з селітряними промислами. Для 
керівництва ними була створена спеціальна адміністрація, якій 
підпорядкувалась майже вся лівобережна україна. перше ж 
місце в «селітряній державі» належало полтаві. польський ко-
роль сігізмунд III видав 21 серпня 1621 року спеціальний при-
вілей, яким призначив шляхтича бартоломея обалковського 
управителем селітряних варниць у київському воєводстві і на 
лівобережній україні, а також передав йому у володіння міс-
течка березань, бикове, Яблуневе і миргород з селами та ху-
торами. в ньому, зокрема, писалось: «Дозволяєм бартоломею 
обалковському и даем ему полную власть и силу вырабатывать 
эту селитру во всей киевской земле и по всей украине: в диких 
полях белгородских, очаковских, путивльских, около мурав-
ских татарских шляхов и возле рек псел, ворскла и орель, и 
во всех пустошах, где бы находились годные для производства 
селитры городища, могилы и прочие места, какие бы он мог 
усмотреть и обеспечить, и распоряжаться так, чтобы это обра-
щалось к наилучшей выгоде нашей и речи посполитой»[2].

«селітряна держава» охоплювала значну територію. в 
королівську казну надходили чималі прибутки від селітряних 
промислів. найбільший промисел із них, на думку дослідни-
ків, був поблизу села більськ, де розроблялась на селітру вели-
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чезна старовинна могила скоро-бир. виробництво селітри тут 
велось майданним способом.

з усього видно, що управитель обалковський вірою і 
правдою служив польському королеві, бо той в 1630 році за 
особливі заслуги королівською грамотою жалував йому «пус-
тую слободу» полтаву «на реке ворскле, над шляхом мурав-
ским», котрий пролягав від перекопу до лівен, що на орлов-
щині. обалковському віддавалась полтава «со всеми полями, 
лугами, ґрунтами, лесами, озерами, реками и иными принад-
лежностями» з правом заснування сіл і містечок. однак в гра-
моті чітко було записано, що власник маєтностей не має права 
виробляти поташ в лісах і пущах, а також добувати селітру, 
сіль і метали.

про те, що польський уряд завжди залишав за собою ви-
ключне право на селітряні промисли, говорить і такий доку-
мент. скарбовий писар шляхтич петро мировицький за ві-
рну службу королеві 16 лютого 1632 року одержав у нагоро-
ду «2 пустых городища, называемые Глинск и бельск, выше 
полтавы, над рекой ворсклой, за рекой псел, возле кургана, 
называемого скоро-бор...». Далі в королівському листі зазна-
чалось, що «получив вышеназванные имения в свое владение 
и пользование со всеми землями, полями, лугами, сеножатями, 
борами, лесами, пасеками, реками, озерами, прудами, мель-
ницами, корчмами и со всеми прочими принадлежностями, 
которые заключаются в их границах, шляхетный петр миро-
вицкий волен будет очищать и заселять их как села, фольварки 
и выселки, населять подданными со всякими доходами, какие 
могут быть измыш лены его ловкостью, исключая, однако, се-
литру и лесные товары, которые там, без особенного нашего 
разрешения, не могут изготовляться» [4].

чимало козацьких сімей, не витримавши наруги шляхти, 
втікали в московську державу, до своїх єдинокровних братів. 
робочий люд, що трудився на «будах», потаємно від польської 
адміністрації переправляв селітру народним повстанцям і на 
порохові заводи росії. Широкий розмах таких дій, особливо 
напередодні визвольної війни, змусив польського короля вла-
дислава IV видати 20 січня 1643 року спеціальний універсал 
про заборону вивозу селітри з україни в російську та інші 
держави. в ньому, зокрема, говорилося, що «находятся такие 
люди, которые, несмотря ни на закон, ни на наши универсалы, 
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осмеливаются украдкой и необычными дорогами вывозить се-
литру в москву...»

вірогідно, що «селітряна держава», створена польським 
урядом, припинила своє існування в 1648 році, коли по всій 
україні розгорнулась визвольна боротьба, очолювана бог-
даном хмельницьким. з цього року наше місто стає адміні-
стративним центром полтавського полку, на чолі якого стояв 
полковник мартин пушкар, вірний соратник богдана хмель-
ницького. полтава в ті буремні часи відігравала визначну роль 
у всенародній боротьбі проти польських поневолювачів. вона 
була надійною базою військ хмельницького, звідси повстанці 
одержували зброю, порох, продовольство [1].

але й після возз'єднання україни з росією полтавський 
край не втратив колишньої слави одного з найбільших поста-
чальників сировини для виробництва пороху. навіть через два 
століття, у 1846 року, в полтавській губернії діяло 88 селітря-
них заводів, які щорічно виробляли селітри на 324 тисячі кар-
бованців.

прошуміли над нашим краєм багато літ, подій. чимало за-
булось, кануло у вічність. і тільки обвітрені віками козацькі 
могили, городища, земляні вали, що подекуди ще збереглися 
до наших днів, стоять, мов німі свідки древніх поселень, різ-
них «буд» колишньої «селітряної держави». на жаль, цих си-
вих свідків з кожним днем стає все менше і менше [6]. 
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ХаРаКтеРнІ осоБливостІ монУментальної 
сКУльПтУРи, ствоРеної в.І. БІлоУсом

Діденко Марина, 11 клас, член НТУ 
«АКАДЕМІЯ» Розсошенської гімназії 
Полтавської районної ради
Керівник: Моргун Ольга Іванівна, вчи-
тель світової літератури, заступник 
директора з НМР Розсошенської гім-
назії Полтавської районної ради

наш полтавський край є джерелом української класичної 
літератури, мови, музики. полтава дала світові цілу плеяду 
всесвітньовідомих людей. серед них вчені, конструктори, по-
чатківці космічної ери, письменники, художники, скульптори, 
актори, музиканти, філософи.

тему з мистецтвознавства рідного краю ми обрали не ви-
падково, адже завжди хочеться більше дізнатися про людей, які 
жили і творили на одній з тобою землі зовсім недавно. цікаво 
заглянути за лаштунки лабораторії художника чи скульптора, 
письменника чи поета, дізнатися більше про сам процес наро-
дження творів. коли ж безпосередньо зустрічаєшся з творчістю 
такої людини, з її родиною, друзями – митцями, виникає ба-
жання поділитися своїми враженнями з іншими людьми.

наша робота присвячена людині з великої літери, яка свято 
зберігала і примножувала славні традиції рідного міста, ство-
рювала неповторний історико-архітектурний облік полтави. 
наша розповідь про заслуженого скульптора україни, члена 
національної спілки художників україни з 1979 року володи-
мира івановича білоуса, творчість якого є однією із найяскра-
віших в сучасному скульптурному мистецтві. твори майстра 
експонувались на багатьох всесоюзних, республіканських, 
національних та зарубіжних виставках сШа, польщі, болга-
рії. в творчому доробку митця – станкова та монументальна 
скульптура, медальне мистецтво, роботи малої пластики.

актуальність нашої роботи зумовлена бажанням ознайо-
митися, вивчити та популяризувати скульптурну спадщину 
в.і.білоуса, висвітлити та проаналізувати творчий шлях мит-
ця. адже талановитий митець, справжній майстер, не лише 
відбив явища дійсності, він збагатив полтавщину монумен-
тальними творами. 

© Діденко М., 2012
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в складний період відбувалося становлення як художни-
ка і як людини володимира білоуса. зачатки кризи в еконо-
міці, політиці, звичайно ж, вплинули і на розвиток культури, 
і на життя в цілому. за хронічної відсутності коштів творить 
художник справжні шедеври. ентузіазм, силу таланту, всі зу-
силля художник спрямував на відображення трудових буднів 
простих людей – справжніх героїв свого часу. сміливий рису-
нок, майстерність виконання вигідно вирізняють його роботи. 
твори молодого художника говорять про те, що в мистецтво 
прийшов серйозний, талановитий, мислячий майстер. «у 80-х 
роки в полтаві організувалась група талановитих художників 
по оформленню музеїв, яку очолив головний художник пол-
тави, заслужений художник україни в.м.батурин»,–згадує ві-
талій ханко [1]. володимир білоус, будучи членом цього пе-
редового угрупування, переходить до створення монументаль-
ної пластики. спочатку це були пам’ятники загиблим воїнам у 
роки Другої світової війн, що їх встановлено в селі лихачівці 
котелевського району (1985р.), загиблим лікарям і медсестрам 
у полтаві (1989 р.), у котельві (1990 р.), у селі харківці Га-
дяцького р-ну (1995 р.).

згодом, власне у зрілий період творчого шляху полтавсько-
го скульптора, мистецькі завдання ускладнюються і в резуль-
таті це принесло надзвичайно неординарні рішення. полтава 
наприкінці XX-початку XXI століття збагатилася зразками мо-
нументальної пластики, яка складає оновлене скульптурне об-
личчя нашого міста. в.і. білоус спільно зі своїми однодумцями 
в основу діяльності поклав зберігання «родзинки», колориту 
міста і намагався новими фарбами збагатити його самобутність, 
а разом з тим зберегти те краще, що було створено віками.

багата та щедра полтавщина на талановитих людей, які 
прославили благодатний край, який їх породив. імена наших 
земляків знають та люблять в усьому світі, вони завжди при-
вертають до себе увагу людей. володимира івановича також 
приваблювали сильні, талановиті, неординарні особистості, 
які здатні на боротьбу в ім’я утвердження високих ідеалів.

Юрій васильович кондратюк (Шаргей) народився та на-
вчався в полтаві. він став одним з піонерів ракетної техніки в 
срср, мріяв про завоювання міжпланетних просторів. у 1997 
році полтава готувалася відмічати 100-річчя з дня народжен-
ня Ю.в.кондратюка, талант та праці якого допомогли людству 
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наблизитися до незвіданого. Директор музею космонавтики 
кальний Д.п. звернувся до обласного відділення фонду куль-
тури україни з пропозицією встановити біля музею космонав-
тики і авіації пам’ятник видатному земляку. створити такий 
пам’ятник доручили скульптору білоусу в.і. та архітектору 
калініну м.і. [1]

при зображенні Ю.в.кондратюка скульптор примусив 
нас вдивитися в обличчя вченого. вдало знайдено рух, який 
пластично, переконливо передає силу енергії, цілеспрямова-
ності. відкрите обличчя, високий чистий лоб, обрамлений не-
покірним волоссям, широко відкриті очі випромінюють сяйво, 
захоплення, бажання йти вперед, в незвідані простори. Губи 
щільно зжаті. він зібраний, готовий до труднощів та випро-
бувань, нелегкої боротьби. так, життя кондратюка дійсно було 
повне і радістю відкриттів, і гіркотою від щільної стіни неро-
зуміння.

на другому плані горельєфу (горельєф – це високий ре-
льєф, в якому зображення виступає над площиною фона біль-
ше ніж на половину свого об’єму – прим.авт.) автор зобразив, 
як у вихорі поривів вітру стрімко підноситься у вись творіння 
людського розуму – перший людський супутник [2]. хай він 
ще малий, але людина перемогла, піднявши його, відірвавши 
від землі і запустивши в космічний простір. портретний го-
рельєф, виконаний в матеріалі – кована мідь, вмонтований в 
нішу гранітної стели [3].

напруженою романтикою, окриленістю, вольовим по-
ривом, великою вірою в свої сили проникнутий образ 
Ю.в.кондратюка, що стало своєрідним досягненням в роботі 
скульптора білоуса в.і.

ніколи ще моральні проблеми не були такі актуальні, як 
для складного та плутаного світу наших днів. замість безтур-
ботного достатку приходить до нас духовне прозріння, бажан-
ня бачити багатство світу, глибока та гостра печаль про саме 
близьке на світі – про людину. це і стає темою напружених 
роздумів в останніх роботах в.і.білоуса [3]. хіба можна по-
рівняти що-небудь з радістю від створення того, що ти неда-
ремно працював, що створені тобою праці стають духовною 
власністю народу.

саме таким твором стала скульптурна композиція «ар-
хангел михаїл» для меморіального комплексу загиблим пра-
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цівникам правоохоронних органів в полтаві, який було уро-
чисто відкрито в ювілейні для міста дні. полтавці та гості міс-
та зібралися в ясний вересневий день у сквері. на відкритті 
почесним гостем був президент україни л.Д.кучма. 

До створення пам’ятника білоус приступив в період роз-
квіту творчості. ескізи і моделі, які турботливо зберігає вдова 
лариса іванівна білоус, свідчать про багаторічну підготовчу 
роботу, пророблену скульптором [4]. автор використовує засо-
би алегорії і символіки, щоб в повний голос сказати про силу і 
мужність героїв і про горе тих, хто їх не дочекався. централь-
ною фігурою меморіалу є скульптура архангела михаїла. 
поява цього образу в геральдиці (геральдика – це складання 
дворянських та земельних гербів) бере початок в хіі столітті, 
в час перемоги християнства над язичництвом [2]. архангел 
михаїл –мужній воїн, який перемагає всі темні сили на землі. 
в часи козацтва цей образ набув особливого звучання. його зо-
браження вважалося національним символом україни і на зна-
менах періоду богдана хмельницького було обов’язковим. пе-
ред нами предводитель небесного воїнства, який спустився на 
землю. в його руках меч, опущений вістрям донизу. наявність 
зброї в руках святого не випадкова. в історичних літописах 
було записано, що головними атрибутами архангела михаїла 
були щит і меч. своїм вогненним мечем він знищує темні сили 
на землі. меч в руках архангела – символ правого діла. три-
має він його обережно, як хрест, даний йому зверху. його при-
значення – захищати і оберігати воїнів, а по тих, кого не зумів 
зберегти – він скорбить. вічна скорбота, вічний вогонь і вічна 
пам'ять загиблим…незвичайна легкість створюється завдяки 
деталям, в тому числі крилам. Що ж це за архангел без крил? 
крила – символ духовності, фантазії, думки. в християнсько-
му символізмі крила – світло сонця правосуддя, що освітлює 
розум тих, хто робить праве діло [2]. над головою архангела 
– німб. це емблема святості, величності його справи. 

бронза монумента, земля, на якій він стоїть, квіти, що 
розцвітають кожного літа, зелень дерев, саме повітря і чисте і 
ясне небо - все говорить про мир, який кожного дня завойову-
ється в тяжкій і небезпечній боротьбі сміливими і відважними 
людьми. в цьому своєрідність пам’ятника архангелу михаїлу. 
присвячений пам’яті тим, хто загинув, він говорить про пере-
могу миру та життя. 
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українське мистецтво завжди відзначалося розкриттям 
глобальних проблем буття. однак воно не було простою ілю-
страцією історії. художні полотна українських скульпторів, 
порушуючи важливі питання суспільної дійсності, ставали 
зразками високого мистецтва. підтвердженням цієї думки є 
творча спадщина володимира івановича білоуса. 
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Роль УКРаїнсьКої ПІснІ в ЖиттЄвІй
І твоРЧІй ДІяльностІ Раїси КиРиЧенКо

Хорошун Дарина, учениця 8 класу, 
Розсошенської гімназії Полтавської 
районної ради
Керівник: Вигівська Вікторія Мико-
лаївна, учитель української мови та 
літератури, спеціаліст І кваліфіка-
ційної категорії Розсошенськаї гім-
назія Полтавської районної ради

останнім часом наше суспільство повною мірою відчуло 
вплив як позитивних, так і негативних факторів соціально-
економічних реформ, які особливо болісно впливають на не-
стійку психіку підростаючого покоління. агресивний наступ 
не найкращих зразків масової культури, який потоком лине із 
засобів масової інформації, створює поживне середовище для 
негативних проявів у шкільному середовищі. ці проблеми сто-
суються не тільки підлітків, але й дітей молодшого шкільного 
віку. на цьому фоні особливо важливим є всебічний процес 
виховання, що відбувається в школах для творчої особистості 

© Хорошун Д., 2012
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дитини. однією з важливіших ланок цього прогресу є вихо-
вання сучасної молоді засобами української пісні.

з полтавою і полтавщиною пов’язане життя і діяльність 
багатьох митців-композиторів, музикознавців, етнографів, як 
тих, хто тут народився, так і тих, кого життєва і творча доля 
привела в наш край. 

українська пісня, як і пісні визначних композиторів не 
тільки україни, а й інших країн, доносилася до кожного жи-
теля найвіддаленіших сіл полтавщини, а в цьому вбачаємо 
велику заслугу народної артистки україни раїси опанасівни 
кириченко. 

у роботі зроблено акцент на дослідження питання про 
роль української пісні у виконанні раїси кириченко, що має 
величезний виховний вплив на особистість людини.

Українська пісня – джерело таланту Раїси
«кожна її пісня, як джерельце цілющої води. п’єш, а 

пити хочеться ще і ще...» – так пише о.кравченко про раїсу 
кириченко [6]. українська пісня раїси корж (дівоче прізвище 
р.кириченко) починалася з дитинства. усе життя своє вона 
присвятила їй.

співати рая навчилася раніше, аніж говорити. ставала на 
стільчик, невеличка зростом, щоб усі бачили, і починала виво-
дити ангельським голосочком, що всіх за душу брало [2].

«уже тоді, виступаючи на табуретці з гармошкою батька 
чи в шкільній самодіяльності, я твердо вірила, що стану спі-
вачкою. уявляла себе в святковій сукні; високою, стрункою, 
красивою…хотілося, щоб слухали люди, захоплювалися моїм 
співом. тому змалку не боялася сцени, виходила на неї впевне-
но, сміливо», - згадувала раїса кириченко [1].

рідне село надихало співачку, саме в ньому вона отримала 
творчу наснагу, не могла жити без своєї корещини. не тільки 
тому, що там жила її найдорожча людина – мама. вона щолі-
та приїздила до корещини. з цього приводу раїса опанасівна 
говорила: «більше сорока років я прожила в місті, але в душі 
так і залишилась селянкою. і не соромилась цього. село мене 
сформувало. безкраї поля, синє небо, квітучі сади – про це я 
співала в дитинстві, про це співаю і зараз…» [2].

Розвиток пісенної творчості Полтавської Чураївни
у великі кринки приїхав народний хор кременчуцького 

автомобільного заводу. Для раї цей день так і лишився свя-
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том на все життя. керівник цього хору павло Федорович оче-
наш був родом з великих кринок. і як людина обдарована і 
далекоглядна, не міг не запримітити струнке дівча з великими 
і здивованими очима. тоді запропонував вступити до хору. ке-
рівник наполегливо відшліфував своєрідний і такий багатий 
голос співачки, поступово даруючи їй усе складніші партії.

після виконання пісні в.міщенка «море кременчуцьке» 
сказав стримано, що це вже професійний рівень. він зробив 
молоде дарування солісткою аматорського хору палацу куль-
тури кременчуцького автомобільного заводу, влаштувавши 
контролером на 460-му підприємстві [4].

її ім’я стало відомим за межами кременчука. а потім на 
горизонті її долі з’явилась богдана авдієвська. керувала вона 
ансамблем «веселка» полтавської філармонії. вже в 1962 році 
талановиту дівчину запросили в полтавську філармонію.

а історія про те, як вона потрапила до полтави, теж ціка-
ва. коли юна раїса виступала в художній самодіяльності, хтось 
написав у полтавську філармонію листа з проханням послуха-
ти спів раїси…і її запросили. оте прослухування стало зорею 
співочої долі.

р.о. корж познайомилася у полтавській обласній філар-
монії з майбутнім чоловіком миколою кириченко. цих двох 
талановитих людей поєднала любов до пісні.

більше 10 років її трудової біографії пов’язано з роботою 
в рідній полтаві. 

вишуканий репертуар співачки Раїси Кириченко
одна з провідних тем творчості співачки – материнська 

любов.
р. кириченко співала про матерів і від імені матерів, ство-

рюючи колоритні образи жінок: «мамина вишня»; «мате-
ринський наказ»; «журавлина вірність»; «п’є журавка воду»; 
«Дорога спадщина». «коли співаю пісні марусі чурай або про 
маму, – зазначає р. кириченко, – стає одразу легше на душі, 
світліше, чи що. неначе й справді мамине благословення отри-
мую» [3].

згодом доля звела з композитором володимиром Домшин-
ським, який з вадимом крищенком написав для неї пісню «Я 
горда жінка», в її репертуарі з’явилися пісні композитора ле-
оніда нечипорука на слова в. крищенка: «бабине літо»; «від 
весни до літа»; «чаруєш ти»; «над моєю долею журавлі летять» 



220

Далі познайомилася з творчістю миколи сніжка, поета-лікаря. 
його пісні «моя подруга мила»; «хризантема», музику до яких 
написав л. нечипорук, полюбилися співачці і слухачам. 

всеукраїнський фестиваль родинної творчості «мотив 
для двох сердець», на який подружжя кириченків запросили 
світлана і віталій білоножки, ознаменував появу нового во-
кального дуету. ось тоді й виникла ця ідея – заспівати вдвох. 
(Додаток б)

валерій соколик розписав пісню на два голоси. темб-
рально їхні голоси злилися – і пісня зазвучала. і були дві пісні 
олексія чухрая і миколи ляпаненка «Доля у нас – два крила» 
та «любове ніжна моя», які вдалися і авторам, і виконавцям. 
(Додаток в) 

р. кириченко виконувала тільки те, що могло «взяти за 
душу», схвилювати людину, торкнутися її серця. такими піс-
нями є «мамина вишня»; «козачка», які стали визначними 
шлягерами хх століття у її пісенній творчості.

найбільш талановитою серед усіх виявилася наталочка 
Шинкаренко, яку співачка тримала за ученицю. уперше р. ки-
риченко побачила, коли та з квітами підійшла до неї на кон-
церті у Градизьку і впевнено заявила, що буде співати. коли 
заспівала «Два дубки», співачка радісно сказала: «у неї – моя 
доля. у ній – моє продовження…» 

і коли 25 листопада 2004 року відбувся всеукраїнський 
пісенний фестиваль в національному палаці «україна», раїса 
опанасівна благословляла молоду та зовсім юну зміну, учас-
ників і переможців всеукраїнського пісенного фестивалю, 
вручила переможцям нагороди. на сцену вийшла з її піснею 
«скаче в полі білий кінь» н. Шинкаренко, народна співачка 
розчулено пригорнула її до себе: «це, мабуть, я…».

проведена дослідницька робота дозволила зробити такі 
висновки:

визначено особливості сприймання нею народних ви-1. 
токів української пісні та шляхи формування творчої майстер-
ності співачки.

встановлено особливості феномену української пісні, 2. 
його впливу на систему ціннісних орієнтацій раїси кириченко. 
Феномен української пісні у виконанні раїси кириченко розу-
міємо як пісню, що виконана серцем, душею, яка «допомагає 
відчути пісенний образ».
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розкрито багатство репертуару (пісні про маму, рідну 3. 
хату, село, україну, кохання та ін.) р.кириченко, його народну 
та патріотичну спрямованість.

визначено роль української пісні р.кириченко на пол-4. 
тавщині як феномену духовності полтавського співочого краю. 
у піснях відображені аспекти народного життя, притаманного 
для нашої місцевості. все це відіграє значну роль у вихованні 
сучасної учнівської молоді. 
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вУзлова ляльКа на ПолтавщинІ: 
ІстоРІя та сУЧаснІсть

Ляшко Тетяна, учениця 11 кла-
су Полтавської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 18
Керівник: Сущенко Ірина Гри-
горівна, заступник директора з 
ВР Полтавської загальноосвіт-
ньої школи І-ІІІ ступенів № 18 

українська вузлова лялька – це, в першу чергу, культура 
народу, його звичаї та традиції. 

© Ляшко Т., 2012
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лялька, яку виготовляли способом зв’язування і накручу-
вання вузлів без голки та ножиців, називається «вузлова ляль-
ка». також існує ще один вид стародавніх ляльок – мотанка. 
візуально вона схожа на «вузликову ляльку» та вони суттєво 
різняться за способом створення! мотанку виготовляють шля-
хом намотування шматочків тканини, тому її назва споріднена 
з словом мотати. 

лялька буває різного розміру - великою й маленькою. вва-
жають, що лялька є посередником між живими й тими, кого 
на цьому світі вже чи ще немає. обличчя як такого у ляльки 
немає, воно досить символічне.

вважається, що вузлова лялька повинна бути безлика, а 
та, яка служить берегинею - ще й з хрестом замість обличчя. 
хрестик на її обличчі здавна символізував солярний знак, знак 
сонця, вогню – вважається найдавнішим з людських знаків. не 
можна малювати обличчя ляльці, вона не повинна ні на кого 
бути подібна, щоб не завдати шкоду. хрест замість обличчя ро-
били обов’язково. тож можна припустити, що вузлова лялька 
не має очей, бо, згідно із давньою архаїчною традицією, у них 
може влетіти дух живої істоти.

українські вузлові ляльки виникли ще в первісному сус-
пільстві, створювались народом протягом віків. кожна наступ-
на епоха накладала свій відбиток. це зумовлювалося певними 
змінами у житті і побуті, але головні елементи залишалися не 
змінними.

етапи створення ляльки. ляльки черкаської області.
береться клапоть білої тканини або хустка, начиняється 

ганчір'ям і зав'язується вузлом. виходить голова - єдина об'ємна 
частина ляльки. потім голова перев'язується нитками в такий 
спосіб, що там, де має бути обличчя утворюється хрест. 

є певна закономірність перетворення основної іконо-
графічної ознаки ляльки (хрест на обличчі) з домінантної на 
рецесивну (не повторну) по мірі віддалення від вогнища за-
родження. 

зазначимо, що іконографічна спільність або близькість 
ляльок україни та середньої азії, північного кавказу тощо – 
явище не випадкове, а таке, що засноване на закономірностях 
історичного характеру.

полтавщина – колиска української духовності, славна сво-
їми народними традиціями та звичаями. на благодатній землі 
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відроджуються народні промисли, які колись були втрачені. і 
тепер вироби декоративного- ужиткового мистецтва відомі да-
леко поза межами області. невід’ємною часткою стали і вузлові 
народні іграшки, які відігравали важливу роль у житті й побуті 
українського оселі. успадкувавши художнє різномаїття і полі-
функціональність, вони виконували ігрову роль, розважальну і 
водночас були важливим засобом народної педагогіки.

сміливо можемо стверджувати, що на полтавщині неба-
гато народних майстрів вузлової ляльки. До вашої уваги про-
понуємо познайомитися з майстринею, яку було визнано пер-
шою народною майстринею вузлової ляльки україни - свири-
дюк наталією олександрівною: 

за освітою – культуролог, закінчила харківський держав-
ний інститут культури (тепер університет). тривалий час пра-
цювала бібліотекарем у полтавському державному педагогіч-
ному університеті ім. в.Г.короленка, у 2004 році захоплення 
вузловою лялькою перетворилося на головну справу життя.

наталя свиридюк спрямовує свої зусилля на створення 
науково-достовірних та естетично досконалих традиційних 
ляльок, виконаних у народних традиціях. Деякі ляльки робить  
з лікарськими травами та з пшеницею.

виставки. приймала неодноразово участь у виставках, 	
кожного року проводить свою персональну виставку у музеї 
«в.Г. короленка». 

уклала бібліографічний посібник «вузлова лялька – 	
вид народного мистецтва україни» 

лауреат премії короленка у 2010 році	
член національної спілки майстрів народного мисте-	

цтва україни, майстер народної ляльки
постійна учасниця етноконференцій	
приймала участь у фестивалі “країна мрій” (київ), 	

«рожаниця» (київ).
потрібно зазначити, що серед покупців пані наталії на-

віть екс-президент україни віктор Ющенко, який на тогоріч-
ному сорочинському ярмарку придбав у майстрині дві великі 
іграшки, для своїх маленьких доньок.

найкращі роботи майстрині знаходяться у приватних ко-
лекціях нащадків степана бандери (німеччина), художньому 
музеї м. запоріжжя, а також у Франції, росії, сШа, Данії, ка-
наді.(роботи майстрині)
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вивчаючи історію виникнення вузлової ляльки, можна 
зробити висновки, що ляльки були знайдені в різних куточках 
планети: такі пам’ятки є в американській, африканській куль-
турах, у похованнях народів кавказу. вони відображали світ 
того народу, до якого належали, також залежали від природних 
умов, де проживали люди, які робили цих ляльок. змінюєть-
ся також матеріал. скажімо, африканська лялька є кам’яною, 
ляльки Давнього єгипту зроблені з дерева. українські умільці 
виготовляли їх з усього, що було під рукою: з глини, льону, ба-
вовни, сиру, борошна. так народжувалися глиняні й керамічні, 
вирізані з дерева, сплетені із соломи або зшиті зі шматочків і 
набиті ганчір’ям ляльки. у кожній країні, у кожному окрузі - 
особливі й неповторні. 

ми - українці, нащадки великого роду, не маємо права втра-
тити ці знання, які передають майстрині вузлових ляльок, бо, 
втративши їх, втратимо найцінніше – красу людської душі.
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ПІЧ – ДУШа УКРаїнсьКої оселІ

Пац Лілія, учениця 11 класу Полтав-
ської ЗОШ І-ІІІ ступенів №27
Керівник: Білоброва Світлана Дми-
трівна, учитель обслуговуючої праці 
Полтавської ЗОШ І-ІІІ ступенів №27

наші часи позначені небувалим зростанням інтересу до 
української історії, витоків національної культури, до непере-
січних досягнень минулого. знання свого родоводу, історично-
го та культурного досвіду предків необхідні не лише для під-
несення національної гідності, а й для використання кращих 
надбань минулого у практиці сьогодення.

проте звернення до традицій зовсім не означає нехтування 
сучасністю. протягом століть народом формувалися цінності, 
які дали основу багатьом реаліям наших днів, а подекуди і за-
раз збагачують сучасне життя. тільки осмисливши минуле, 
пізнавши витоки своєї культури та історії, можна чіткіше зро-
зуміти сьогодення та уявити майбутнє; тільки зберігаючи на-
ціональну неповторність, можна зробити внесок у скарбницю 
народу. «той, хто не знає свого минулого, – любив повторюва-
ти максим рильський, – не вартий майбутнього». 

вивчення національних традицій має надзвичайно важли-
ве значення для формування цілісного характеру українсько-

© Пац Л., 2012
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го етносу. особливого зацікавлення вони набули в наші дні, 
зокрема під впливом національно-державного та культурного 
відродження українського народу після проголошення неза-
лежності. 

актуальність нашого дослідження полягає у формуванні 
інтересу молоді до духовних цінностей українців, специфіч-
них особливостей традиційного побуту, матеріальної, духовної 
культури, краси та неповторності рідних звичаїв, обрядів.

обрядове та символічне значення печі
у структурі житла піч є одним із головних елементів, цен-

тром домашнього світу; звідси – значення виразу «сімейне вог-
нище». у східних словян піч виступала як оберіг. піч – один із 
сакральних центрів будинку; найбільш міфологізований і сим-
волічно значемий предмет побуту. в печі готували їжу, на ній 
спали; в деяких місцевостях її використовували як лазню; пе-
реважно з нею пов’язували народну медицину. у звязку з цим 
символіка печі була віднесена головним чином до інтимного, 
«утробного» життя людини. піч як умістилище їжі і домаш-
нього вогню втілювала ідеї родинного благополуччя. 

сама піч зазвичай символізувала жінку, жіноче лоно, що 
народжує. Формування плоду в материнській утробі уподі-
бнювалося до випікання хліба. «піч –наче мати рідна», «рідну 
матір може підмінити лише піч», – казали у давнину. Ще шість 
тисяч років тому протоукраїнці обожнювали піч. за даними 
о.афанасьева, м.слободянюка, с.плачинди, у їхній міфології 
існував символічний образ-тотем піч-мати, яку обожнювали 
як захисток життєдайного вогню [1, c.472].

протягом віків створилася ціла система звичаїв, обрядів, 
ритуалів, повязаних з піччю. піч і хатні предмети (кочерги, ко-
цюба, рогачі, хлібна лопата) за народним повір’ям могли від-
водити зло, очищати, нести добробут.

Щоб дитина росла здоровою, заможною, і ніхто не міг 
її образити, після хрещення кума витягувала з печі жаринку, 
йшла з нею на перехрестя і кидала через себе. саму ж дитину 
після хрещення клали на піч на ніч.

у пічі випікали святиню – весільний коровай. коровайни-
ці, і під час виготовлення короваю, і після того, як посадили 
його в піч,співали пісень. вони намагалися строго дотримува-
тися необхідних обрядодій, щоб задобрити всі позитивні сили 
і накликати щастя й достаток для молодої сімї: «ой ніхто не 



227

знає, що в нашому короваї із семи ланів пшениця, із семи кри-
ниць водиця». під час саджання короваю в піч примовляють-
приспівують примовки: «наша піч регоче, короваю хоче».

піч була справжньою гордістю оселі. вона займала в хаті 
багато місця, та господарі за цим не жалкували, бо піч, як го-
ворили в народі, «то нам друга мати: і обігріє, і обсушить, і 
нагодує».

піч тримали завжди у чистоті, білили й шанували, роз-
мальовували квітами, півниками, чарівними птахами, прикра-
шали витинанками і ніколи не лишали на ніч порожньою, а 
обовязково закладали дрова і ставили в посудині воду. це було 
своєрідним проявом жертвування для печі, яка, за народним 
повірям, несла в хату тепло і добробут. коли хто-небудь ішов з 
будинку, піч закривали заслінкою, щоб йому пощастило в до-
розі. печі закривали і тоді, коли сідали ткати, щоб добре удала-
ся робота. біля печі давалися клятви, укладали договори.

у помешканні не можна було лихословити, що відбилося 
у прислів’ї: «сказав би, та піч у хаті».

піч була головним оберегом усередині будинку. у піч кла-
ли житньої соломи, 2-3 гілочки свяченої верби, брали хлібну 
лопату, робили хрест над входом й тричі примовляли «помо-
жи господи в добрий час у новій хаті топити». так розпалюва-
ли піч у новій хаті під час обряду новосілля. подекуди в новій 
хаті частину печі до року залишали небіленою [2, c.101].

прибирання світлиці треба було робити від дверей до печі, 
а не навпаки, причому сміття з хати не виміталося на вулицю; 
його згортали докупи, а потім спалювали в печі. вірили, що 
в хатньому сміття зберігаються «залишки людей», їхній слід, 
який віддає саму людину під владу інших. по сміттю ворог міг 
нібито зурочити й самого господаря. тому сміття не виносили, 
що зафіксовано у фразеологізмі «сміття з хати не виносити».

припічок намагалися замітати не віником, пташиним кри-
лом.

завжди під рукою у господині, що поралася біля печі, було 
пічне начиння. насамперед – це коцюба («загрібачка», «ку-
тач»), за допомогою якої вигортали попіл та вигрібали жар. 
ручкою від коцюби намагалася не доторкнутися до вогню, 
щоб яструб не хапав курей. Досвідчені люди не радили пере-
ступати через коцюбу, щоб не захворіти на пропасницю або не 
нажити наривів. поруч з коцюбою була «замітавка» –лопата 
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для вигрібання вуглів і, звичайно ж, рогач. вважалося, що і 
коцюбу, і рогач годилося на піч не ставити, а класти, щоб вони 
відпочивали. 

хлібна лопата й коцюба, викинуті з хати на подвіря під 
час сильної зливи так, щоб упали навхрест, відводили град.

хазяйка на василя ходила «лякати» кочергою курей, щоб 
добре неслися. 

у новорічну ніч намагалися не спати на печі, бо вважало-
ся, що цієї ночі на ній танцюють василь та меланка.

аби запобігти пожежі під час сильної грози, у піч кидали 
кілька гілчок свяченої на вербну неділю верби.

зібране на івана купала зілля підвішували на ніч у комин, 
щоб набрало цілющої сили. 

про культ печі говорить давно забутий обряд «одруження 
комина», відомий на поліссі, що проводився ранньої осені піс-
ля того, як завершувалася сівба озимини. піч затирали свіжою 
глиною, білили, облямовували хмелем, уквітчували і ставили 
поруч хлібну діжку на забаві їли, пили і співали. кожен випи-
вав першу чарку до комина, хлюпнувши на нього кілька кра-
пель. комину присвячували навіть окрему пісню.

вогонь в печі вважався священним: господиня повинна 
ставитись до нього лагідно, з повагою, про ньогоне можна ка-
зати нічого поганого, у нього не можна плювати або кидати 
що-небудь нечисте, з ним не можна бавитися. можливо й тому 
на україні встановився звичай щодня після приготування обі-
ду чи вечері мастити білою глиною закурені місця. вважалося, 
що саме по печі можна судити про саму хазяйку. Якщо піч при-
брана, вибілена, то й господиня роботяща і охайна. недарма у 
народі кажуть: «Яка піч, така й господиня.».

за уявленням селян, піч була місцем переходу із звичайно-
го світу в таємничий. при входинах в новий будинок господи-
ня на помелі або хлібопічній лопаті «переносила» домовика, 
який жив під піччю. а щоб він не зник, господарі закривали 
піч заслінкою, йдучи з хати. селяни вірили, що через пічну 
трубу відлітають на свої зборища (шабаші) відьми, в печі ж 
вони готують чаклунське зілля. вагітним жінкам, які випікали 
хліб, особливо паски, заборонялося розмовляти, інакше від-
ьма викраде дитину. Для захисту породіль від нечистої сили 
рогач ставили неодмінно рогами до печі. 
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це лише деякі вірування та обряди, які оточували у на-
родному житті рідне вогнище, символом якого була піч. на її 
минулому – відблиск живого доброго полум’я, яке дарує на-
снагу і надію. 

процес розвитку інтер’єру української оселі нараховує ба-
гатовікову історію, він глибоко пов'язаний з подібними явища-
ми інших національних культур і має з ними багато спільного. 
можна цілком обґрунтовано сказати, що прообразом україн-
ської печі стала піч трипільської культури (III тис. до н.е.), яка 
протягом багатьох віків дещо змінювала не тільки свою форму 
та розміри, а навіть призначення і функції, пройшла складну 
еволюцію розвитку від найпростіших до найскладніших за 
формою і технікою виготовлення та оздоблення.

ми дослідили, що піч широко застосовувалася під час 
різноманітних обрядів (народження дитини, сватання, весіл-
ля, випікання хлібу, лікування), виконуючи ряд функцій: від 
побутово-практичних до оберегових (захист від нечистої сили) 
та звичайних знаків-символів.

піч була символом високих естетичних смаків українців. 
її ретельно оздоблювали – розписували квітами або пташками, 
що давало уявлення про уподобання господині та несло пев-
ний символічний зміст. 

особливості оздоблення української печі свідчили і про 
матеріальний статус родини. заможні господарі оздоблювали 
печі не лише розписом, а й кахлями та ліпниною. 

ми дослідили, що піч була незмінним елементом обря-
дового життя українського народу, виконуючи різноманітні 
функції: від оберегових до звичайних знаків – символів. 

у цьому світі ми єдині. єдині, бо неповторні. самобутні 
за формою втілення етніч ного світогляду, своєрідним комп-
лексом і оригінальним типом національного світобачення. 
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святая воДиця Для всьоГо зГоДиться

Гапусенко Юлія, учениця 6 класу Гого-
лівської ЗОШ І - ІІІ ступенів Великобага-
чанського району Полтавської області
Керівник: Цись Наталія Петрівна, вчи-
тель української мови та літератури 
Гоголівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Велико-
багачанського району

здавна в україні святими вважали хліб і воду. і не тільки 
тоді, коли над ними проводили обряд освячення. вода володіє 
значною магічною силою. із нею пов’язана велика кількість 
традицій, дійств. про воду складено багато прислів’їв і при-
казок, її образ знаходимо в народних казках у вигляді «живої» 
і «мертвої» води. а у скількох піснях оспівується краса, сила і 
міць цього дарунку божого.

© Гапусенко Ю., 2012
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Генеральна асамблея оон ухвалила про щорічне відзна-
чення 22 березня всесвітнього дня води.

і от наше об’єднання «берегиня» вирішило провести кра-
єзнавче дослідження на тему «святая водиця для всього зго-
диться». у ньому ми хочемо розповісти про прикмети, обряди, 
що пов’язані з водою у нашій місцевості та на інших теренах 
україни.

вода існувала з початку світу. багато народних міфів та 
легенд говорить про це. ідею первісності води містить і біблія: 
«спочатку була... темрява над безоднею і Дух божий ширяв 
над водою». Як зазначав митрополит іларіон: «земна вода по-
єднана з небесною, тому, умилостивлюючи земну, будемо мати 
й небесну, цебто дощ». збірником небесних вод вважалися 
хмари.

від самого народження людину супроводить вода. баба-
повитуха чистенькою ганчіркою, змоченою у свяченій воді, 
витирала новонародженій дитині очі – «щоб добре бачила», 
ротик – «щоб добре говорила», ніжки – «щоб добре ходила», 
голівку – «щоб розумною була».

вірування в магічну силу води, простежується в народних 
очисних обрядах жінки-породіллі та баби-повитухи. відразу 
після хрещення дитини відбувався очисний обряд «зливки». 
вранці до схід сонця повитуха набирала в річці чи криниці не-
початої води, вкидала туди вербову гілочку, овес і зливала на 
руки породіллі. потім породілля, стоячи босими ногами на со-
кирі, якщо народився хлопчик, і на гребені, як була дівчинка, 
зливала на руки бабі.

вагомим ритуалом після народження дитини була перша 
купіль. це дійство розглядалося не лише як очищення, а й як 
охорона дитини від злих духів. в перші дні народження до 
купелі додавали свяченої води, клали лікарські трави. воду, в 
якій купали дитину, після заходу сонця не виливали, а залиша-
ли до ранку. До речі, і сьогодні, по селах де немає каналізації, 
вода в купелі також стоїть до ранку, і виливають її в якийсь 
глухий куток, куди ніхто не заходить, можливо під якесь фрук-
тове дерево.

найчастіше вода виступає як символ парування, розмно-
жування. під час весілля, на різних його етапах, використо-
вується свячена вода. нею окроплюють посаг нареченої, її ве-
сільне вбрання. зустрічаючи з церкви молодих (а в сучасності 
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із загсу), переливають їм дорогу у двір двома відрами чистої 
води. цей звичай, в нашій місцевості, зберігається і до цього 
часу. батько, благословляючи молоду, говорив, звичайно, таке 
побажання: «будь здорова, як вода, будь весела, як весна, будь 
родюча, як земля».

на багатчанщині, на другий день весілля, був розповсю-
джений звичай, який називався «митвини» – ходіння молодої 
невістки по воду, вмивання нею свекрів та кроплення всіх ото-
чуючих водою.

не лише під час весілля використовувалася вода. при по-
ховальній обрядовості, за уставленими звичаями, вода також 
застосовувалася. небіжчика починали готувати до поховання 
з обмивання. цю використану воду вважали «мертвою». за 
нею дуже слідкували, щоб вона не потрапила до недобрих рук. 
адже нею можна було «поробити» іншій людині на смерть. 
виливали її в глухі кутки, під паркан, щоб по ній ніхто не зміг 
пройтися.

Ще хочеться розповісти про воду, яка освячується на різні 
християнські свята. особливо цілющу силу приписували йор-
данській і стрітенській воді (відповідно 19 січня та 15 лютого). 
свято йордану відбувалося, як правило, на водоймах. вирубу-
вали великий льодяний хрест, ставили його і вморожували у 
лід, обливали водою, фарбували буряковим квасом. сюди схо-
дилися люди, щоб спостерігати за освяченням води. батюш-
ка молився, опускав в ополонку церковний хрест, парафіяни 
співали псалми. після всіх цих дійств вода в річці вважалася 
цілющою і чарівною. її набирали в різні посудини і несли до-
дому. вірили, що така вода лікує від різних недуг, надає бадьо-
рості і здоров’я. тому був поширений ще такий звичай на во-
дохрещу, як занурювання в ополонку. вдома господар кропив 
йорданською водою худобу, обійстя, хату. кропили свяченою 
водою й самих себе, особливо якщо збиралися кудись у доро-
гу. напередодні водохрещі і деякий час після свята жінки на-
магалися не ходити до річки полоскати білизну, «бо там чорти 
сидять і можуть вчепитися». вважалося, як тільки священик 
опускав хреста у воду, то вся біснувата й нечиста сила вистри-
бувала геть і залишалася назовні доти, доки не вимерзне від 
йорданських морозів. нині воду, практично, не беруть з річок 
та озер – це пов’язано з порушенням екології водойм, її освя-
чує батюшка відразу після богослужіння біля церкви. 
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ми зібрали ще багато матеріалу і про інші релігійні та 
язичницькі свята, де основні обряди пов’язані з водою. це й 
івана купала, і поливальний понеділок (після великодня), і 
збирання роси на Юрія... але нам, тим, хто вірить у казкових 
та містичних персонажів, що за народними віруваннями жи-
вуть у різних водоймищах, хочеться про них розповісти. це 
русалки, або як їх іще називали водяні мавки, надприродної 
краси дівчата з білим, ледь синюватим кольором тіла і довгим 
розпущеним волоссям. при місяці мавки виходять погратися 
на берег – водити хороводи. за уявленнями русалками стають 
переважно утоплениці. вони навіки відійшли від буденного 
земного життя й переселилися в таємничу сферу, на дно гли-
боких річок та озер. Ще різновидом нечистої сили, що живе у 
воді, був водяний. він мав вигляд старезного діда, покритого 
водоростями, з довгою бородою і хвостом. цей володар річок, 
ставків головував над русалками та опікувався рибами. жив 
здебільшого у вирах річок, коло млинів. розгнівавшись, міг 
руйнувати греблі, млини, розливати ріки, топити людей.

Шанували наші предки річки, озера, ставки, та криниці, 
бо постійно користувалися ними. із вдячності до них постій-
но організовували, на традиційні свята, «шестя» зі співами 
та іграми, замовляннями та ворожіннями з різним зіллям та 
свяченою водою. з особливою повагою та шаною ставилися 
українці до природних джерел, криничок, копанок з цілющою 
питною водою, з любов’ю оберігали їх. народна педагогіка 
вчила дітей знати, що вода у криниці свята: туди гріх плювати, 
справляти природні потреби, воду не можна лаяти. Дбайлива 
господиня не залишала на ніч воду не прикритою, бо туди на-
відається сатана. а вранці, щойно проснувшись, відкривали 
цеберку і вмивалися свіжою водою, бо не вмившись соромно 
й на людей дивитися.

завжди в україні цінували людей, які вміли знаходити 
воду й копати криниці. місце для неї визначали майстри: вони 
брали пагони виноградної лози або гілочки верби, клали їх на 
землю, якщо через деякий час прутики схрещувалися, то це 
означало, що там є ізвор. у нашій місцевості ще по двору роз-
ставляли різну посудину, а зранку дивилися, яка посудина най-
більше вкривалася росою, значить, там вода до поверхні землі 
була найближче.
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копати криницю повинна тільки добра, чесна людина, 
щоб в господі був лад. копали її під вербою, а якщо поблизу 
цього дерева не було, то його потім підсаджували, щоб захис-
тити криницю від поганих сил. криницю обов’язково освячу-
вав священик, і тільки тоді вже можна було пити із неї воду. 
криниця – це місце, де ділилися новинами жінки, збиралася 
молодь, щоб поспілкуватися, співали пісні, водили хороводи, 
жартували, освідчувалися у коханні. звідси, напоївши коней, 
рушали в дорогу козаки. криниця – джерело духовне.

найпоширеніші раніше були криниці – «журавлі», схи-
ливши свої довгі шиї над цямриною, вони віками забезпечу-
вали водою цілі села. народна естетика завжди вимагала, щоб 
криниця була гарно опоряджена. з дерева зроблено цямриння, 
є місце, де можна поставити відро, завжди був кухлик, щоб 
подорожній міг втамувати свою спрагу. ніколи не можна було 
відмовляти людям набирати воду з криниці, а то її не стане. а 
зараз «журавлі», як декоративна оздоба, прикрашають узбіччя 
доріг, чекаючи на проїзджих, щоб напоїти їх свіжою водою. 

«вода! ти не маєш ні смаку, ні кольору, ні запаху, тебе 
не можливо описати, тобою насолоджуються, не розуміючи, 
чому ти така. не можна сказати, що ти потрібна для життя – 
ти саме життя… ти найбільше багатство на світі... в усі часи 
в усіх проявах ти була, є і будеш святою» - антуан де сент 
екзюпері.
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з виШивКоЮ По ЖиттЮ

Кучук Валентина, учениця 8 класу 
Жовтневого НВК Решетилівської 
районної ради 
Керівник: Вацька Олександра Пе-
трівна, вчителька хімії Жовтневого 
НВК Решетилівської районної ради

Щасливі ми, що народилися і живемо в україні. тут наші 
діди і прадіди, тут корінь українського народу. знати свій на-
род – це знати мамину пісню, що сіяла в душі дитини зернятка, 
котрі, зійшовши, проростали в добро, любов і ласку. це знати 
бабусину вишиванку, забуту і розтоптану жорстким часом, ді-
дусеву казку про правду і кривду. україна – милозвучна рідна 
мова, вишитий рушник, сорочка, скатертина,задушевна лірич-
на пісня і крилатий танець. 

вишивка – це не тільки майстерне творіння золотих рук 
народних умільців, а й скарбниця вірувань, звичаїв, обрядів, 
духовних устремлінь, інтелекту українського народу. вва-
жається, що основне призначення вишивки – прикрашання 
одягу та інтер'єрно-обрядових тканин, та насправді вишивка 
несла і несе більш окультний характер. вишивки – це в пер-
шу чергу обереги від усього поганого, а саме: від блискавки, 
від бездітності, від неврожайності, від нещастя. кожен колір, 
кожна фігура у вишивці несе своє значення, свою ауру, свою 
енергетику. вишивали головні убори – очіпки, намітки, хус-
тини, а також сорочки, кожухи, свитки, корсетки, спідниці, 
рушники, скатертини тощо. вишивальними матеріалами були 
тканини домашнього і фабричного виготовлення (вовняні, 
льняні, полотняні, перкаль, коленкор, батист, китайка, шовк). 
Для вишивки та гаптування використовували ручно-прядені і 
фабричні нитки: заполоч, біль, гарус, шовк та інші; металічні 
золоті й срібні нитки, корали, перли, коштовне каміння, бісер; 
металеві пластинки – лелітки, ґудзики, намистинки, блискіт-
ки, сап'янові стрічки, монети [3].

упродовж віків у кожному регіоні україни виробляли-
ся своєрідні прийоми художнього вирішення одягових та 
інтер’єрних тканин. навіть у межах сусідніх сіл існують міс-
цеві варіанти. є відмінності у місцерозташуванні орнаменту, 
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його величині, характерних особливостях мотивів, їх укладан-
ні на площині композиції, колориті тощо. 

тема для пошукової роботи вибрана нами не випадко-
во, адже вишивка – це мистецтво всенародне, у якому через 
віки пронесена і збережена художня пам‘ять народу. вишив-
ка сьогодні живе, розвивається, збагачується новими аспекта-
ми. працюючи над пошуковою роботою, ми познайомилися з 
людьми, які вміють за допомогою голки і нитки створювати 
шедеври. на території жовтневої сільської ради проживають 
жінки-трудівниці, які вільні від роботи хвилини присвячують 
улюбленій справі – вишивці. справжні дива творять Глушич 
Галина мефодіївна, ромашко тетяна борисівна, ляшенко на-
дія йосипівна, житник Ганна зінов’ївна, борисова ніна ми-
колаївна, сичова ніна василівна, тур тамара василівна, ан-
друщенко Галина миколаївна, завада меланія миколаївна, 
Юхименко ніна іванівна, антонець софія трохимівна, Готько 
людмила миколаївна.

багато цікавого і корисного дізналися від майстринь. ви-
шитий рушник на україні – здавна неодмінний атрибут тра-
диційних народних свят. вишитий рушник завжди був знаком 
гостинності, на ньому підносили дорогим гостям хліб-сіль; 
на рушниках приймали новонароджених, а також проводжали 
людину в останню путь. без рушників не обходилось і весіл-
ля. рушник, на який ставили молодят, був запорукою вірнос-
ті. рушником зв'язували руки молодим, бажаючи їм щасливої, 
міцної сім'ї. під час будівництва нового дому рушниками під-
німали сволок, а потім дарували їх будівельникам. рушник 
дарувала мати сину в дорогу на щастя в новому житті. його 
берегли як пам'ять про рідний дім, про дитинство. 

вишивка – один із самих старовинних видів рукоділля. 
але в той же час актуальність вишитих речей, як і раніше висо-
ка. вишивкою можна прикрасити білизну, повсякденний одяг, 
головні убори і навіть верхній одяг. і для кожної речі можна 
підібрати вишивальні шви, які найбільш виграшно поєднува-
тимуться з фактурою і призначенням цієї речі. 

вишивання шовковими стрічками – захоплюючий про-
цес, який не потребує складних пристосувань і великих мате-
ріальних затрат. опанувавши техніку виконання різних швів, 
можна створити своїми руками надзвичайно красиві речі, які 
оживлять інтер’єр. мистецтво вишивки має багатовікову істо-
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рію. Для вишивки в давнину використовували жили тварин, 
волосся, а в більш пізні часи – лляну пряжу, вовняну, шовко-
ву, конопляну, бавовняну, а також, перламутрові мушлі, пер-
ли, дорогоцінні камені, монети, блискітки, намистини і бісер. 
вишитими візерунками прикрашали одяг, килими, картини. в 
орнаментах часто зустрічалися зображення квітучих рослин і 
птахів. вишивка стрічками була одним з хобі короля людовіка 
хV. у ті часи шовковими стрічками, поряд із золотим шиттям і 
вишивкою самоцвітами та перлами, прикрашали камзоли мод-
них кавалерів і вишукані наряди дам [2].

у кожної майстрині, яка вишиває, в оселі обов’язково є 
вишиті рушники, бо здавна вони є головною прикрасою хати. 
хоч би яке убоге судилося господарям життя, а все ж всюди ці 
витвори народного мистецтва палахкотіли багатством кольо-
рів, різнобарв'ям веселки, прикрашаючи житло, створюючи 
радісний, святковий настрій. рушник символізував не тіль-
ки естетичні смаки, а й був своєрідною візиткою, а точніше 
– обличчям оселі, відтак і господині. по тому, скільки і які 
були рушники, формувалася думка про жінку, про її дочок. у 
кожній родині, де підростала дівчина, скриня мала повнити-
ся рушниками. змалечку дівчата вчилися вишивати і прясти. 
спочатку мати готувала донці посаг, а підрісши, дівчина сама 
повинна була дбати про те, щоб скриня в неї була не порож-
ньою. Довгими осінніми та зимовими вечорами молоді дівчата 
на вечорницях вишивали візерунки на рушниках. кожна нама-
галась вишити свій візерунок, не схожий на інший. на рушни-
кові можна побачити соняшники і виноград, ружу і барвінок, 
дубові листя і жолуді, вишню і вербу. калина на рушникові – 
то символ вірності і дівочої вроди, а калина з дубом – поєднан-
ня краси і сили. маки – символ печалі, її вишивали на згадку 
про чоловіка, сина чи коханого, який загинув, не повернувся з 
війни.

із квітами на рушниках переплітається пташиний світ: пів-
ень, зозуля, голуб і сорока, соловейко і різні фантастичні пта-
хи. найчастіше зустрічається на рушниках зозуля – улюблена 
птаха українського народу. зозулька, зозуленька її називали, 
з нею пов’язували щастя родини і порівнювали її з ненькою, 
матір’ю.

найдавніші рушники вишивалися узорами – символами, 
кожен з яких щось означав: ромб – поле, крапка – засіяне зер-
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но, хвиляста лінія – вода, пряма лінія – земля, квітки з’єднані 
– зірки, дерево з гілками – символ родючості, голубки на руш-
нику – то символ любові, їх вишивали на весільних рушниках, 
ламана лінія – означала ще безкінечність життя і людського 
роду [1].

та найпоширенішим і найдавнішим орнаментом україн-
ського рушника є дерево життя. це прекрасна квітка, чи бу-
кет квітів, верхня частина якого означала сферу богів, середня 
частина – життя людей і всього сущого на землі, а нижня час-
тина – то коріння, першооснова і початок світу. нитки різного 
кольору також символізують «червоне – то любов, а чорне – то 
журба».

усі майстрині мають свої секрети техніки вишивання. 
техніка вишивки відображає розмаїтість навколишнього жит-
тя, свої думки та почуття, красу рідної природи, яка завжди 
була джерелом творчої наснаги. вишивка – не тільки художнє 
оформлення речей, а й мистецтво оригінального бачення сві-
ту, відтвореного специфічними художніми засобами. це давнє 
й вічно молоде мистецтво. секрет його молодості – в єдності 
людини з природою, в умінні впродовж століть зберігати красу 
й дарувати радість. у вишивці, як і в пісні, розкривається доля 
людини, її радощі й горе.

складається таке враження, що майстрині примушують 
звичайні нитки передавати всю гамму відчуттів, що квіти на їх 
полотнах пахнуть, очерет тихо-тихо шелестить, а лебеді ось-
ось мають злетіти ввись.

зібрані нами матеріали можуть бути використані учите-
лями та учнями на виховних годинах, на тематичних лінійках, 
на уроках трудового навчання. цей доробок буде цікавим усім, 
хто не байдужий до всього прекрасного.
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мальва – оБеРІГ ДУШІ лЮДсьКої

Журавель Вікторія, учениця 9 
класу Жовтневого НВК Решети-
лівської районної ради
Керівник: Смірнова Віра Марківна, 
вчитель біології Жовтневого НВК 
Решетилівської районної ради

з давніх часів українці плекали біля своїх осель квіти й 
висаджували їх завжди багато. а там, де жила дівчина, без кві-
тів ніяк не обходились – і на вінки їх треба, і хату квітчати, 
та й парубки могли у недбальстві запідозрити. тож, і садили 
дівчата квіти і біля покутнього вікна, і на вулиці, і в саду. май-
же біля кожної української хати завжди знаходилося місце і 
для пахучих яскравих чорнобривців, жовтогарячих нагідок та 
червоної рути, барвінку й любистку, м'яти і матіоли. не пере-
лічити нині всіх назв квітів, які прикрашають життя сучасного 
українця, виведено багато нових сортів рослин, які увійшли в 
побут і звичаї народу. проте магічну силу мають ті, що здавна 
прижилися в народі як священні рослини. серед них і мальва.

з давніх-давен мальва прикрашала майже кожну україн-
ську оселю, нею обсаджували тини, стежки, красувалася вона 
біля воріт, хвірток, перелазів. її високе стебло з різнобарвними 
квітами освіжало подвір’я, було джерелом ліків. мальва – дав-
ня, вірна, надійна берегиня нашого дому, нашого роду. вона 
завжди була свідком життя наших предків. народне повір’я 
розповідає, ніби добрі душі наших предків оселяються на 
мальвах і охороняють нас. тому і зверталися до мальви в дав-
ні часи з такими словами: «благослови, берегиня-мальва, день 
новий зустрічати, радості дожидати, всіх і все любити і ніколи 
не грішити.»

мальва – висока, струнка, з ніжними рожевими квітами 
рослина, в україні є символом найдорожчого – любові до рід-
ної землі, до свого народу. «не було села, а в ньому хати, – 
пише василь скуратівський, – де б не палахкотіли під вікна-
ми мальви – ці незрадливі обереги нашої духовної спадщини. 
всім, хто вирушав у далеку дорогу, вони нагадували: там зем-
ля мила, де мати родила!» [1, ст 56]

© Журавель В., 2012
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милуючись мальвами, цими простими і невибагливими, 
але водночас такими прекрасними квітами, я замислилась про 
те, чому увага до мальв останнім часом знизилась? адже саме 
ці квіти з давніх-давен прикрашали майже кожну українську 
оселю. Я разом з моїм керівником смірновою вірою марків-
ною вирішили дізнатися якнайбільше про красуню-мальву, 
давній символ домашнього затишку, родинної злагоди, бать-
ківської хати, яка була не одну сотню літ оберегом для кожного 
українця.

нами були визначені основні напрямки пошуково-
дослідницької роботи:

– опитування місцевих жителів, збір легенд, повір’їв, на-
родних пісень про мальви; 

– робота з довідковою літературою в жовтневій сільській 
та решетилівській районній бібліотеках;

– дослідження місцевих садових форм мальв, вивчення 
біологічних особливостей роду мальв та умов їх вирощуван-
ня, зустрічі з квітникарями-початківцями селищі жовтневе та 
селі кривки;

– вироблення практичних рекомендацій по вирощуванню 
мальв з метою популяризації цієї квітки в нашій місцевості.

спочатку ми провели опитування місцевих жителів, по-
спілкувалися з старожилами села жовтневе, які народилися і 
все своє життя проживають у цьому селі – вакуленко марією 
степанівною, Шкурупій антоніною Іванівною, орєховою 
марією василівною, ярошенко світланою Євгеніївною. 
вони розповіли цікаві легенди та повір’я, пов’язані з мальва-
ми. ось деякі з них: «Якщо змазати повіки очей соком з кві-
тів рожевої мальви, присниться фея. а якщо повіки змаже-
те соком червоної мальви, у вас закохається ельф… навіть, 
можливо, почне опікуватися вами і здійснить ваші бажання. 
побачити ви його не зможете, тільки вві сні, але ви зумієте 
відчути його присутність. Якщо змажете соком жовтої маль-
ви носову хусточку, якою перед цим ви витирали піт з чола, а 
потім загорнути в неї монету жовтого кольору, до вас прийде 
багатство. сік з квітів білої мальви, якщо ним змазати скроні 
і ділянку серця, обіцяє довге щасливе життя. але все це діє в 
тому випадку, якщо рослина вирощена лише вами, власноруч. 
висіваючи насіння мальви, поливаючи його, милуючись, ви 
повинні з ним говорити, бути доброю господинею».
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мальва (рожа) посідає чільне місце в українській народній 
культурі та фольклорі, вона згадується в якості обов’язкового 
елементу українського побуту, також, у творах багатьох поетів. 
мальва нерідко згадується в українських народних та автор-
ських піснях. під час зустрічей з ткаченко тетяною олексан-
дрівною, калашник марією порфирівною та журавель оль-
гою іллівною, які є великими шанувальниками, любителями 
і знавцями українських пісень, нам вдалося записати чимало 
пісень про мальви («ой, зацвіла рожа край вікна», «балада про 
мальви», «ой зірву я з рожі квітку», «по садочку ходжу…», 
купальська пісня «посію я рожу, поставлю сторожу»)

про значення кожної квітки в українському віночку – 
символові молодості і дівоцтва – цікаво розповіла керівник 
шкільного народознавчого гуртка «лЮбисток», організатор 
та керівник історико-краєзнавчого музею жовтневого нвк 
скрипченко людмила миколаївна: «в українському вінку 
кожна квітка щось означає. квіт вишні та яблуні – символ ма-
теринської любові, деревію – нескореності, бо ця рослина за-
вжди в квіту. калина – символ краси та дівочої вроди, а мальва 
та півонія – символ віри, надії, любові. любисток додавали, 
щоб хлопці любили, а ромашку вплітали, бо вважали, що вона 
віддасть дівчині свою чистоту і ніжність. хміль – символ гнуч-
кості і розуму, мак – печалі й туги»

багато жителів села жовтневе та села кривки на своїх 
квітниках вирощують мальви: ромась в.Г, кривко Ю.в, лобач 
о.в, ковальова Я.в, Федій і.о, ткаченко о.т, мусієнко о.м, 
колотій в.м, антонець с.с, 

колотій о.в, литвин і.Я. ці квітникарі – початківці завжди 
з задоволенням діляться з усіма бажаючими насінням квітів та 
рекомендаціями по їх вирощуванню.

чимало цікавого дізналися, опрацьовуючи літературу з 
народознавства. 

наприклад, у книзі олекси воропая «звичаї нашого наро-
ду» [2, ст.489] у розділі «вийся, віночку, гладко…» знаходимо 
рядки: «найкращою оздобою голови дівчини є вінок. наші ді-
вчата плетуть собі вінки з квітів маку, синіх волошок, білого 
ромен-зілля, чорнобривців та рожі… у плетінні вінків наши-
ми дівчатами досягнено не меншого мистецтва, як у вишиван-
ні, ткацтві та мереживі. в залежності від індивідуальних зді-
бностей, дівчата так комбінують барву і форму квітів у вінку, 
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що вінок стає мистецьким твором і підкреслює красу дівочого 
обличчя».

у книзі Гарафіни маковій «у світі рослин» [3, ст 72-73] 
розповідається: «мальви висівали під вікнами, щоб збирали у 
себе з-під хати місячне сяйво, бо місяць – це не завжди добрий 
помічник. високі квіти, немов сторожа, хапали зло і відкида-
ли убік, розряджали. це сам Господь цю сторожу послав, щоб 
оберігала людину від біди. кажуть, то родові душі загиблих 
вояків приходять радувати рідну оселю і під вікном лишають 
свій меч, що кров ворожу на землю цідив, рідну віру захищав 
від різного бусурманства.

мальву пускали на воду, коли збиралися в далеку дорогу 
іти або на заробітки – щоб не згубитись десь чужиною, додо-
му повернутись. попливе мальва швидко хвилею – удача буде, 
зачепиться – сиди і не рипайся. відходив вояк на війну, ще на 
конику та із шабелькою при боці, а матінка чи бабуся: «на, 
візьми мальву». Якщо не квітку, то стеблину вибере з-під сні-
гу, що коренем дихає, живе… «мальва» – означає «маєш силу 
лева». сила лева стоїть під хатою. лютий враже, не наближай-
ся, пожере!»

мальва – квітка надзвичайної краси, це символ віри, надії, 
батьківського дому. відома як декоративна і лікарська рослина 
ще з давніх часів. насаджуйте мальви у своїх домівках і вони 
милуватимуть вас своєю красою ціле літо, даруючи тепло, на-
тхнення, задоволення вашій душі. 

ми віримо в те, що любов до мальв не згасне і що ця 
чудова квітка і надалі буде окрасою українських осель. під-
твердженням цього є те, що саме мальва красується в багатьох 
квітниках жителів с. жовтневе і с. кривки.

зібрані нами матеріали можуть бути використані при про-
веденні класних годин на народознавчу тематику, виховних за-
ходів, екскурсій до шкільного музею жовтневого нвк (у кім-
нату старожитностей). сподіваємося, що матеріали пошукової 
роботи стануть в пригоді всім, хто цікавиться українськими 
звичаями та традиціями, українським народознавством.
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РозвитоК ГонЧаРства У велиКиХ БУДищаХ

Полтавець Ірина, учениця 10 кла-
су, Великобудищанської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Диканської районної ради
Керівник: Калашнік Світлана Ві-
таліївна, вчитель історії Велико-
будищанської ЗОШ І-ІІІ ступенів 
Диканської районної ради

Гончарство – виготовлення з опаленої гончарної глини 
різноманітних виробів, зокрема посуду, кахлів, іграшок тощо. 
Глина є пластичною під час формування і досить твердою піс-
ля випалу. вона має широкий спектр природних барв – від бі-
лої, кремової, охристої до червоної, коричневої і темно-сірої. 
чарівного ефекту гончарним виробам надають керамічні фар-
би, виготовлені з кольорової глини (ангоби), а також прозорі та 
декоративні поливи (глазурі).

Гончарство здавна було одним з основних видів реміс-
ничого виробництва на території україни. традиційні форми 
і способи такого виробництва у кожній місцевості повністю 
випливають з традиційного побуту його мешканців. у містеч-
ку великі будища (сучасне село великі будища Диканського 
району) населення теж займалося гончарством. виявляється, 
в свій час наше містечко було таким самим відомим центром 
гончарства на полтавщині, як білики, комишня, опішне, хо-
мутець. і хоч давно вже спинився гончарний круг у великих 
будищах, і навіть не всі старожили пам’ятають про це заняття, 
ніколи не пізно згадати призабуті ремісничі традиції. спону-

© Полтавець І., 2012
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кало до цього дослідження і випадкове відкриття гончарних 
печей під час прокладання водогону у центрі села.

в період княжої україни на території сучасної полтав-
ської області в прикордонних населених пунктах посульської 
оборонної лінії існувало добре розвинене гончарне виробни-
цтво. монголо-татарська навала зупинила цей розвиток. від-
новлення заняття гончарством після монгольської руїни на 
нашій території припадає на кінець пізнього середньовіччя, 
коли наші землі входять до складу литовської держави, а піз-
ніше – до речі посполитої. перша писемна згадка про вели-
кі будища відноситься до 1658 року, трохи пізніше містечко 
стає центром великобудиської сотні. зберігся компут(список 
козаків) 1718 року. в ньому є згадка про цехи, які тоді існува-
ли у великих будищах. одним із них був гончарський, який 
налічував 20 майстрів [1]. у добу гетьманщини майстри гон-
чарного мистецтва з полтавщини мали велику популярність 
в україні. так відомий історик мистецтва п. мусієнко згадує 
славетного гончаря хуіі ст. захарка кармазина, родом з ве-
ликих будищ, якого запросили працювати в майстерні києво-
печерської лаври[2].

Досить ґрунтовні відомості про розвиток гончарства у на-
шій місцевості містяться у книгах геолога о. Гурова «Геологи-
ческое описание полтавской губернии», етнографа і археолога 
і.зарецького «Гончарный промысел в полтавской губернии» 
та в праці етнографа о. пошивайла «народне цеглярство пол-
тавщини 19 – першої половини 20 ст.».

з поміж відомих згадок про промисел у великих будищах 
однією з перших є інформація за 1852 рік в замітці «Диканька: 
(из путевых заметок)». там зазначається: «в будищах виго-
товляються глиняні горшки (які складають, звісно, незначну 
частину торгівлі); вони продаються, зазвичай, на ближчих 
околичних ярмарках. Якщо ви стрінете величезний віз із пле-
теним з хворосту високим ящиком, запряжений парою круто-
рогих волів – то се будищанський гончар.[3]» на роменській 
виставці-ярмарку 1846 року був відзначений гончар Григорій 
рябокінь з великих будищ. він же отримав нагороду і на іл-
лінському ярмарку 1853 року в полтаві. 

у 1880 році великобудищанський осередок гончарства об-
стежувався харківським професором зайкевичем, про що зга-
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дується у звіті полтавської губернської земської управи «об 
исследовании кустарной промышленности» за 1880 рік.

працюючи з архівними документами, не раз зустріча-
ємо згадку про розвиток гончарства у великих будищах. у 
праці арандаренка «записки о полтавской губернии» (1852 
р.) одним з основних занять місцевого населення названа 
«выделка простых и луженых горшков» [4]. в «полтавських 
епархиальных ведомостях» за 1881р., №9, знаходимо відо-
мості про те, що головним промислом в троїцькому приході 
у містечку великі будища було вироблення простих глиняних 
кахлів та цегли для печей. збут кахлів був тут же, на місцевих 
ярмарках, а цегла поставлялася в місто полтаву [5].

матеріал про розвиток гончарства у великих будищах 
міститься у книзі івана зарецького «Гончарний промисел в 
полтавській губернії», 1894 року випуску. виявилося, що в 
нашій місцевості були дуже гарні вогнетривкі глини. Добува-
лися вони в «страшних рівчаках» (глибоких ярах), що йшли 
паралельно до калюжного Яру. 

про це пише і олександр Гуров: «м. великі будища зна-
ходяться на правому березі долини ворскли… найбільш гли-
бокі і повні розрізи спостерігаються в чернецькому Яру і в 
страшних ярах». (старожили називають цю місцевість рови 
або страшні рови.)

і далі: «страшні яри складають довгі паралельні гілки яру 
калюжного». Глина ця була один аршин товщиною і поділяла-
ся на два сорти: одна світло жовта, друга зеленувата. обидві 
мають вкраплення слюди. при висиханні зеленувата глина роз-
сипається в порошок, а жовта ділиться на маленькі шматочки. 
у великих будищах право копати глину для кахлів та цегли 
куплялося з платою від ями по 3 і по 5 карбованців у рік» [6]. 

на 1894 рік у великих будищах працювало 44 гончарі. 
основна продукція, що вироблялася – кахлі та цегла. але ще 
зберігалося виробництво і побутового посуду. наше містеч-
ко лідирувало у виготовленні кахлів. Щороку їх випалюва-
лося близько 40 горнів. і великі будища тримали абсолютну 
першість в губернії не тільки за кількістю кахлярів, але й за 
кількістю випалюваних щорічно горнів виробів. цегли виго-
товлялося кожного року до 10 горнів. найкращими гончарями 
у великих будищах і. зарецький називає кахельників узназдє-
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ва (узнадзева) та коробку, згадує «первейшего кирпичника» - 
соляника. 

на виставці в полтаві у 1893 році кахельник сидір узна-
здєв отримав нагороду в 5 карбованців. а кирпичник степан 
соляник отримав похвальні листи на виставках у полтаві в 
1886 і 1893 роках [7]. на кінець 19 ст. гончарями були вихідці 
з різних станів: козаки, селяни-власники, поміщицькі селяни, 
державні селяни, міщани. 

за даними і. зарецького, великі будища були найбільшим 
серед чотирьох, обстежених ним, кахлярських осередків пол-
тавщини. у 18 ст. великі будища були значним містечком. не 
втратило ваги містечко і в 19 ст. тодішній земський гласний 
тимченко зауважував, що великі будища – містечко багате, 
торгове і взагалі в економічному відношенні стоїть вище ін-
ших поселень.

упродовж віків виробився класичний асортимент велико-
будищанських виробів. вироблялися горщики різної місткос-
ті, макітри, миски, полумиски, борщівники, кашники, глечи-
ки, цідилки, тикви для води, дитячі іграшки і, звичайно, кахлі 
різних типів та цегла. всі речі, що збереглися до наших днів, 
виготовлені досить якісно. це дає підстави вважати, що для 
гончарів великих будищ заняття цим промислом було профе-
сією не одну сотню літ. 

Для виготовлення посуду у великих будищах використо-
вували таку саму суміш глини, як і для кахель та цегли, але 
змішували глини у різних пропорціях. Глиняну масу замішува-
ли дуже м’яко, використовуючи суміш білих і рябих глин. Для 
іграшок брали найкращу відсортовану білу глину, яку обро-
бляли найретельніше. найменш оброблювалася сировина для 
кахлів. Для нанесення візерунків найчастіше вживалося чоти-
ри фарби: біла, червона, суміш червоної і білої глин і фарба 
брунатного кольору. інколи зустрічається розпис зеленою фар-
бою. поливою гончарні вироби у великих будищах покривали 
досить рідко. частіше зустрічалася матова поверхня. але це не 
свідчило про їх недолік: зберігалася теплота глини, її природні 
властивості. Для декорування використовували розпис ангоба-
ми, ритування. основні орнаменти, які зустрічаються на міс-
цевих гончарних виробах - геометричні та рослинні. 

в листопаді 2008 р. під час риття траншеї для водопро-
воду у центрі села великі будища було знайдено дві гончарні 
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печі. знаходилися вони на глибині 1.8 метри від поверхні. вони 
мали приблизно однакову будову. кожна піч складалася з двох 
камер: верхня камера куполоподібна суцільно глиняна з товщи-
ною стінок 12- 16 см, діаметром 1.7м, висота куполу – 1.4 м.

від дії високих температур стінки і купол випалилися до 
червоного кольору. в дні верхньої камери знаходилося декіль-
ка наскрізних отворів неправильної форми діаметром 18-20 
см. Гаряче повітря з топки заходило в нижню камеру, а звідти 
через наскрізні отвори у верхню, випалювальну камеру, запо-
внену підготовленим для випалювання посудом. 

у прикритій куполом випалювальній камері досягали до-
статньої для випалу температури, тому опалювання було рів-
номірним. в одній з печей знайшли новий посуд, що з невідо-
мих причин був там залишений. це кашник, макітерка, декіль-
ка горняток. вироби мають палітру кольорів від білуватого 
до червонястого, поливою не покриті. малюнки геометричні, 
зроблені темно-червоними, брунатними ангобами. всі ці риси 
характерні для великобудищанських виробів.

Гончарство у великих будищах занепало у 30-40 роки хх 
століття. але і сьогодні можна ще зустріти у вжитку селян ви-
роби будищанських майстрів гончарної справи. кілька десят-
ків виробів зберігається у сільському музеї народного весілля, 
декілька – у шкільному музеї.

народне мистецтво не зникає – воно завмирає, щоб у 
сприятливий момент відродитися новим сплеском невгасимої 
творчої енергії. можливо, і у великих будищах появляться 
майстри, які зможуть відродити гончарну справу.
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ГеоГРаФІЧне та еКолоГІЧне КРаЄзнавство

ДІяльнІсть БоБРа РІЧКовоГо 
яК РельЄФотвІРний ЧинниК

Бабич Вадим, вихованець гуртка 
«Географічне краєзнавство» Пол-
тавського обласного центру туриз-
му і краєзнавства учнівської молоді
Керівник: Копилець Євгеній Вікто-
рович, керівник гуртків ПОЦТКУМ

бобер, певно, впливає на середовище існування більше 
за будь-яку іншу істоту, окрім людини, – відзначив американ-
ський популяризатор науки о. теннер [10, с. 25]. ці тварини 
є «екосистемними інженерами», здатними своєю діяльністю, 
насамперед, будівничою, викликати зміну одних біоценозів, 
ландшафтів на інші. проте, ознайомившись із низкою публі-
кацій, ми виявили, що представники географічних наук при-
діляють діяльності бобрів значно меншу увагу, ніж зоологи чи 
екологи. так, автори шкільного підручника з загальної геогра-
фії, оповідаючи про формування земної поверхні під впливом 
зовнішніх процесів, згадують тільки діяльність мишей, кротів, 
дощових черв’яків та мурашок [2, с. 100]. у посібнику з гео-
морфології для вишів про тварин, за винятком коралів, узагалі 
йдеться лише побіжно [9].

упродовж кількох років нам пощастило спостерігати за 
бобровими поселеннями на р. свинківці та її старицях між се-
лами терентіївкою і новоселівкою полтавського району. ви-
користавши опубліковану інформацію та результати власних 
польових спостережень, ми систематизували дані про вплив 
бобрів на земну поверхню під час виконання ними основних 
будівельних робіт. 

1. Риття нір. Як відомо, за наявності стрімких берегів 
бобри селяться у глибоких складних норах, загальна довжи-
на яких може сягати кількох десятків метрів. кілька входів до 
нори знаходяться нижче рівня води. у незатопленій ділянці 
нори розташовані «передпокій» діаметром до метра, а далі 
«спальня» – гніздова камера середньою площею 60 х 60 см і 
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висотою 25-30 см, від якої відходить кілька віднірків [1, с. 70-
71]. за інформацією спеціалізованого сайту «збережемо бо-
брів», дослідникам траплялися боброві кубла, в яких могли б 
розміститися двоє людей [6].

крім постійних нір, бобри риють і тимчасові. скажімо, 
вони облаштовують кормові нори окремо від гніздових, а іно-
ді у тимчасових норах пережидають повінь. Ще бобри спору-
джують наскрізні ходи із чагарникових заростей у воду, якими 
користуються, коли небезпека застає їх на березі.

з огляду на масштаби земляних робіт, не дивно, що рит-
тя бобрами нір у прилеглих до водойм дорожних насипах та 
у греблях ставків іноді призводить навіть до руйнування цих 
споруд (зокрема, такі приклади наводить м.з. мухаметзянов 
[8]), що також є виявом впливу діяльності бобрів на рельєф.

2. Будівництво хаток. там, де береги водойм пологі, за-
болочені, бобри споруджують хатки. Для цього вони на купи-
ну чи березовий корч, що стирчать із води, або ж на вириту 
в заплаві нору-заготовку наносять гілки дерев і кореневища 
водних рослин, які скріплюють між собою мулом. у хід мо-
жуть іти і камені, порожні пляшки тощо. у збудованому моно-
літному «стіжку» бобри вигризають порожнини, обладнуючи 
кілька коридорів, «їдальню» та «спальню» приблизно тих са-
мих розмірів, що й у норі. стінки помешкання ущільнюються 
мохом, глиною. в середньому хатка сягає 1,5 м у висоту і 3 м в 
діаметрі. проте внаслідок постійних ремонтів та добудов хат-
ки часом стають удвічі більшими. відомі боброві помешкання 
об’ємом 75 м³ [1, с. 71]. 

завдяки особливостям використаних матеріалів та кон-
струкції боброві хатки є міцними спорудами, які помітно і від-
носно надовго змінюють вигляд земної поверхні.

3. Прокладання каналів. Для зручності транспортування 
будівельного матеріалу та харчів, а також для більшої безпеки 
пересування бобри прокладають канали навколишньою зволо-
женою місцевістю. їхня довжина може сягати від кількох ме-
трів до кількох десятків чи й сотень метрів, ширина – близько 
півметра, глибина – кілька десятків сантиметрів. на цей аспект 
будівельної діяльності бобрів у публікаціях, особливо популя-
ризаторських, звертається менше уваги, але канали безпосе-
редньо змінюють рельєф заплави. До того ж, канали підвищу-
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ють рівень ґрунтових вод навколишньої місцевості, що також 
може впливати на рельєфотвірні процеси.

4. Будівництво гребель. ця діяльність бобрів найбільш 
широковідома. Якщо бобри оселилися на проточних водоймах, 
рівень води у яких не є сталим або ж вони занадто мілкі, то зві-
рі будують на водотоках греблі. у хід ідуть товсті гілки, хмиз, 
очерет, шматки дерну, каміння тощо. Щільні вали завдовжки 
до кількох сотень метрів перегороджують річище, і вода вище 
греблі розливається долиною. боброві греблі суттєво вплива-
ють на ерозійну та акумулятивну діяльність водних потоків, а 
отже, на флювіальні рельєфотвірні процеси. у фахових публі-
каціях наводяться свідчення про зміну річищ водотоків, заре-
гульованих бобровими греблями, зростання тенденції до роз-
галуження русел, появу окремих ділянок локального розмиву 
(активізацію бокової ерозії, утворення котлів вимивання), роз-
ширення долин тощо [3; 4; 8]. Д.Ю. Горшков визначив, що бо-
брові греблі здатні затримувати до 800 т зважених наносів на 
гектар [4, с. 114].

на малих рівнинних річках із невеликим похилом та не-
значною витратою води бобри змушені будувати кілька гре-
бель на кілометр, перетворюючи річку на каскад ставків. із 
плином часу ці ставки можуть міліти і перетворюватися на за-
болочені ділянки.

часом будівництво бобрами гребель негативно впливає на 
антропогенні форми рельєфу. відомі випадки, коли утворення 
бобрового ставка безпосередньо біля дорожного насипу або 
загачення бобрами проточних труб призводили до руйнування 
насипу [8].

окрім результатів будівельних робіт бобрів, на формуван-
ня рельєфу певною мірою впливає і заготівля бобрами дере-
вини для будівництва та харчування. л.Г. бондарєв привертає 
увагу до ролі бобрів в утворенні так званого деревного алювію 
– стовбурів та гілок дерев, що накопичуються в річищі та на 
поверхні заплави і посилюють протиерозійне значення лісу [3, 
с. 11]. певний вплив на флювіальні процеси мають і боброві 
кормові запаси, адже ці звірі притоплюють на зиму десятки 
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підведемо підсумки. у загальноприйнятій морфометрич-
ній класифікації рельєфу зовнішній вигляд земної поверхні по-
діляють на групи, базуючись на походженні, вікові та динаміці 
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і особливо генезисі форм. спираючись на вищенаведені дані 
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бобрів безпосередньо утворює форми нанорельєфу, площа 
яких не перевищує кілька квадратних метрів, а відносні пере-
вищення становлять 1-2 м. вона також здатна суттєво впли-
вати на утворення та розвиток мікроформ рельєфу, що мають 
розміри від кількох метрів до десятків метрів із відносними 
перевищеннями на кілька метрів, – як позитивних, так і виро-
блених, а масштабні боброві споруди навіть здатні змінювати 
мезоформи рельєфу із розмірами від кількох сотень метрів до 
десятків кілометрів та глибиною розчленування від кількох до 
сотень метрів (зокрема, річкові долини) [9, с. 41-43]. 

сайт «моніторинг біорізноманіття в україні» наводить 
дані статистичного бюлетня Держкомстату «про ведення мис-
ливського господарства», за якими 5 років тому в україні було 
обліковано 30 779 бобрів [7]. у полтавській області на той час 
мешкало 2 686 бобрів [5, с. 61]. за даними сайту «збереже-
мо бобрів», нині бобер річковий розповсюджений у 17 із 25 
регіонів україни. перспективи подальшого зростання його 
чисельності дещо обмежені, але ще не вичерпані. зокрема, є 
підстави очікувати у найближчі 10 років суттєвого приросту 
чисельності бобра у низці районів лісостепової зони. бобрів 
приваблюють водойми природного та штучного походження, 
проточні і непроточні, ці звірі пристосовуються до багатьох 
видів господарської діяльності людей і оселяються навіть у ба-
гатолюдних місцях [6] (у достовірності останнього тверджен-
ня ми мали змогу пересвідчитися особисто). усе це засвідчує, 
що діяльність бобра річкового є і надалі залишатиметься хай 
не першорядним, але все ж досить значущим рельєфотвірним 
чинником як для полтавщини, так і для країни в цілому.
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на сьогодні гостро стоїть питання нітратного забруднення 
питної води сільських населених пунктів [1]. найчастіше та 
в найбільших кількостях нітрати виявляють у децентралізо-
ваних джерелах питного водопостачання: шахтних колодязях, 
каптажах [2]. у полтавському районі водою із колодязів ко-
ристується 47 % населення. Децентралізовані джерела питно-
го водопостачання, на відміну від централізованих, фактично 
не підлягають державному контролю, окрім поодиноких ви-
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падків особистих звернень громадян, вагітних, що спожива-
ють воду з шахтних колодязів, та за епідпоказниками у хворих 
на кишкові інфекції.

інформація про масштаби нітратного забруднення питної 
води сіл району відсутня. рівень знань населення щодо якос-
ті питної води низький. усе це мотивує актуальність обраної 
нами теми дослідження, винесеної у заголовок статті. 

мета дослідження: визначити вміст нітратів у питній воді 
шахтних колодязів деяких населених пунктів полтавського 
району. об’єкт дослідження – питна вода шахтних колодязів. 
предмет дослідження – нітрати у питній воді шахтних коло-
дязів.

методи дослідження нітратного забруднення питної 
води: 

– статистичний аналіз; 
– експрес-аналіз (на базі полтавської міської екологічної 

громадської організації (пмеГо) «мама-86-полтава»); 
– фізико-хімічний – колометричний із натрій саліцила-

том за Гост 18826-73 (на базі полтавської міської санітарно-
епідеміологічної станції). 

реалізуючи мету, ми ставили перед собою такі завдання: 
1) проаналізувати статистичні дані щодо нітратного за-

бруднення питної води у полтавському районі;
2) визначити вміст нітратів у питній воді шахтних колодя-

зів 6 сіл полтавського району: розсошенці, Горбанівка, нижні 
млини, абазівка, супрунівка, терешки;

3) скласти карту нітратного забруднення питної води.
у полтавському районі проживає 66327 осіб. за статис-

тичними даними органів місцевого самоврядування, колодяз-
ною водою користуються близько 32 тисяч людей, що складає 
48 % від загальної кількості населення району. 

Гранично допустима концентрація нітрат-йонів (NO3
-) у 

питній воді – 50 мг/дм3 (відповідно до Державних санітарних 
правил і норм (Дсанпін 2.2.4-171-10) [3]. проаналізувавши 
дані полтавської міської сес стосовно завищених норм нітра-
тів у воді по полтавському району за період з 2007 по 2011 рік, 
ми встановили, що вміст солей нітратної кислоти у поверхне-
вих водах (річки, ставки) та у водопровідній воді відповідає 
ГДк і становить ≤ 50 мг/дм3. поряд із цим, питна вода шахтних 
колодязів стабільно має відхилення від норми (див. рисунок). 

63%62%
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таким чином, у полтавському районі наявна проблема ні-
тратного забруднення води децентралізованих джерел питного 
водопостачання. 

методами дослідження вмісту нітратів у питній воді об-
рано методи експрес-аналізу та фізико-хімічний метод – коло-
метричний із натрій саліцилатом.

суть методу експрес-аналізу: вміст нітратів у воді ви-
значають спеціальним індикатором – смужкою, на яку нане-
сено чутливий до нітрат-йонів реагент. Достатньо її занури-
ти у воду на 10 секунд, щоб побачити зміну забарвлення від 
блідо-рожевого до темно-малинового. це є наслідком реакції 
індикатора з нітратами. Далі порівнюють колір тест-смужки 
із контрольною шкалою «небезпечності», яка нанесена на 
упаковку. інтенсивність забарвлення індикатора вказує на від-
повідний рівень концентрації нітрат-йонів у досліджуваному 
зразку води: від 0 до 500мг/дм3.

метод експрес-аналізу достатньо інформативний, зрозу-
мілий та простий. але, поряд із цим, в україні дані експрес-
технології недоступні пересічним споживачам води, оскільки 
тест-смужок у вільному продажу немає. 

паралельно із методом експрес-аналізу для визначення 
вмісту нітратів у питній воді ми використали фізико-хімічний 
метод – колометричний із натрій саліцилатом (C7H5NaO3) [3, 4]. 
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Дослідження проводили на базі полтавської міської санітарно-
епідеміологічної станції. метод базується на реакції нітра-
тів із натрій саліцилатом у присутності сульфатної кислоти з 
утворенням суміші 3-нітросаліцилової та 5-нітросаліцилової 
кислот, солі яких у лужному середовищі забарвлені у жовтий 
колір. чутливість методу: 0,1 мг/дм3 нітрат-йонів. Фізико-
хімічний метод є більш точним, гостованим (за Гост 18826-
73) та таким, що відповідає Державним санітарним нормам та 
правилам «Гігієнічні вимоги до води питної, призначеної для 
споживання людиною» (Дсанпін 2.2.4-171-10).

Для дослідження ми обрали питну воду шахтних колодя-
зів 6 сіл полтавського району: розсошенці, Горбанівка, нижні 
млини, абазівка, супрунівка, терешки. з метою оцінки якос-
ті і безпечності питної води визначено фактичні концентрації 
нітратів і проведено їх аналітичне порівняння з гігієнічними 
вимогами державного стандарту до води питної, призначеної 
для споживання людиною за Дсанпін 2.2.4-171-10. 

протягом березня-вересня 2012 р. у кожному з шести на-
селених пунктів здійснено забір проб питної води у 10 шах-
тних колодязях, розташованих у різних частинах села. всього 
досліджено 60 проб питної води на вміст солей нітратної кис-
лоти. результати досліджень представлені у таблиці. 

Показники завищеної норми нітратів у питній воді 
деяких населених пунктів Полтавського району

Джерела питного водопостачання кількість 
досліджень

відхилень від 
норми:

загальна 
кількість у %

Шахтні колодязі індивідуального 
та громадського користування 60 39 65

таким чином, децентралізовані джерела питного водо-
постачання (шахтні колодязі) за нітратним показником якості 
води не відповідають гігієнічним вимогам державного стан-
дарту до води питної, призначеної для споживання людиною. 
підвищений вміст нітратів спостерігався у 65 % досліджених 
колодязів, у тому числі 35 % – колодязі, у яких вміст нітратів 
перевищував ГДк у 2 рази, 20 % – у 5 разів, 7 % – у 10 разів, 
3 % – більше, ніж у 10 разів. 
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отже, наше дослідження засвідчило, що у полтавському 
районі полтавської області існує проблема нітратного забруд-
нення води децентралізованих джерел питного водопостачан-
ня. значна частина шахтних колодязів за нітратним показни-
ком якості води не відповідає ГДк відповідно до Дсанпін 
2.2.4-171-10 та перевищує норму, в середньому по району, у 
3-5 разів. така вода є токсичною і непридатна для споживан-
ня. 

на підставі зібраної інформації та середнього показника 
нітратного забруднення питної води створено карту нітратного 
забруднення деяких сіл полтавського району. 

матеріали дослідження можуть бути використані учнями, 
студентами, викладачами навчальних закладів, а також бути 
джерелом інформації для прийняття відповідних рішень як 
для місцевих органів влади, так і для пересічних споживачів 
питної води.
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ДосвІД лІсовІДновноГо ГосПоДаРства 
РУДнянсьКоГо лІсництва в УмоваХ 

аГРоланДШаФтІв ПолтавсьКої оБластІ

Маляренко Оксана, учениця 10 класу 
Новоселівської ЗОШ І-ІІІ ступенів Пол-
тавської районної ради, член шкільного 
екологічного загону «Краплина»
Керівник: Пуденко Оксана Ростиславів-
на, учитель біології Новоселівської ЗОШ 
І-ІІІ ступенів Полтавської районної ради, 
керівник шкільного екологічного загону 
«Краплина»

в україні пошкоджено ерозією 15 млн гектарів земель, а 
щорічний приріст еродованих земель перевищує 80 тис га. з 
метою зменшення впливу ерозійних процесів на сільськогос-
подарські угіддя та підвищення родючості ґрунтів здійснюєть-
ся розширене відтворення лісів за рахунок використання но-
вих земель, що вилучаються із сільськогосподарського обігу. 
наша школа розташована поряд із адміністративним центром 
руднянського лісництва. батьки та родичі багатьох учнів пра-
цюють в лісовому господарстві, співпраця школи і лісництва 
є вельми тісною. з огляду на це, вважаємо, що цікавим та ко-
рисним є вивчення досвіду лісовідновлення у руднянському 
лісництві Дп «полтавський лісгосп» в умовах місцевих агро-
ландшафтів. 

завдання дослідження: зібрати, узагальнити і системати-
зувати наявну базу даних про досвід лісорозведення; разом із 
представниками руднянського лісництва взяти участь у весня-
них та осінніх посадках лісових культур і простежити розви-
ток висаджених рослин. 

руднянське лісництво, загальною площею 4622 га, входить 
до складу Дп «полтавський лісгосп» і розташоване у його 
північно-східній частині на території котелевського, полтав-
ського та Диканського адміністративних районів полтавської 
області. контора лісництва знаходиться в урочищі свинківка, 
квадрат 93, за 2 км від залізничної станції свинківка полтав-
ського району, на відстані 12 км від контори держлісгоспу та 
за 12 км від районного центру. територія лісництва розділе-
© Маляренко О., 2012
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на на 2 майстерні та 78 обходів. відзначимо, що руднянське 
лісництво було створене на вилучених з обігу, непридатних 
для використання в сільському господарстві землях із метою 
укріплення берегів річок та ґрунтів, які мають схильність до 
вітрової та водної ерозії. воно є буферною зоною, що дає змо-
гу тутешнім сільськогосподарським підприємствам дотриму-
ватися всього комплексу зональних агротехнічних заходів із 
нагромадження вологи в ґрунті та з захисту ґрунтів від водної 
та вітрової ерозії.

згідно з законами україни «про меліорацію земель» та 
«про загальнодержавну програму формування національної 
екологічної мережі україни на 2000 – 2015 роки», повинна 
бути створена агролісомеліоративна служба захисних наса-
джень і лісів, яка буде працювати під керівництвом управління 
лісового господарства ув складі міністерства аграрної політи-
ки україни [1; 2]. 

внаслідок реформування земельних відносин лісові наса-
дження не підлягають паюванню і здебільшого перебувають у 
складі земель запасу, резервного фонду та загального користу-
вання. із 2005 по 2010 рік руднянському лісництву з було пе-
редано 148,3 га, що переведені до складу державного лісового 
фонду запасу (ДлФз). переважно це неужиткові, деградовані 
землі, використання яких у сільськогосподарському виробни-
цтві екологічно небезпечне та економічно недоцільне – рілля 
та природні кормові угіддя із сильнозмитими ґрунтами та схи-
лах понад 700, та середньо- і сильнозмитими ґрунтами з кру-
тизною схилів понад 500. ці землі потребують консервування 
шляхом залуження та заліснення з урахуванням специфіки аг-
роландшафтів та ґрунтово-кліматичних умов.

Як і переважна більшість території руднянського лісни-
цтва, землі ДлФз належать до класу рівнинно-східних євро-
пейських ландшафтів, переважно лісостепового типу з недо-
статнім коефіцієнтом зволоження (піщані тераси та третинні 
піски) та коефіцієнтом зволоження 1 та 1,2 (заплави річок та 
понижені місця) [3; 4].

за характером лісорослинних умов території, що були пе-
редані на баланс лісництва, віднесені до групи в2 (малородючі 
з піщаними та супіщаними і суглинистими перезволоженими 
ґрунтами) та груп с2, с3 (середньородючі піщані, супіщані та 
суглинисті вологі ґрунти). за характером лісової підстилки та 
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індикаторних рослин це складні субори – сосново-дубові, та 
липово-дубові [4; 5].

з огляду на природно-кліматичні умови, для створення 
лісових насаджень у лісництві використовувалися суцільний 
обробіток ґрунту за системою чорного пару та безвідвальне 
розпушування ґрунту в рядах садіння на 60 – 80 см [3]. 

системи змішування основних деревних порід залежать 
від лісорослинних умов. так, для земельних ділянок групи в2 
характерним типом змішування є чисті ряди сосни звичай-
ної з введенням чагарників у загальній кількості 20 % у ряди 
на узліссі через одне посадкове місце. а для площ груп с2 
– с3 головною породою є Дуб звичайний, супутніми – клен 
Гостролистий та береза повисла, чагарники (переважно сви-
дина біла) вводяться в ряди на узліссі через одне посадкове 
місце [3].

роботи з догляду за новоствореними захисними лісовими 
насадженнями проводяться двома способами: вручну в рядах 
упродовж трьох років, обробіток є чотирикратним, або ж меха-
нізовано в міжряддях упродовж 7 років, обробіток є двадцяти-
двократним [4; 5].

учні новоселівської школи, зокрема, і члени екологіч-
ного загону «краплина», брали активну участь у проведенні 
лісовідновних робіт у 2005 – 2011 рр. і мали можливість на 
власні очі побачити, як маленький паросток перетворюється 
на красуню-сосну, а пустир – на молодий ліс.

виконавши дослідження, ми визначили, що середній від-
соток приживлюваності дво-, три-, чотирирічних та старших 
саджанців на 10.2010 р. становить 77,6 %. можемо стверджу-
вати, що висока приживлюваність лісових культур на 148,3 га 
переданих земель свідчить про дотримання лісомеліоративних 
комплексів із урахуванням системи землеробства. необхідно 
також відзначити вдалий підбір порід під час закладання ді-
лянок, здійснення належних заходів щодо утримання дерево-
станів, оптимальної густоти та регулювання співвідношення 
головних та супутніх порід. Якщо лісовідновні ділянки біль-
шої частини лісостепової та степової україни представлені пе-
реважно робінієвими насадженнями (82,5 %), то лісовідновні 
ділянки руднянського лісництва – переважно дубові та соснові 
з додаванням супутніх порід і чагарників в рядах по узліссю 
через одне посадкове місце [6]. враховуючи вікову та пород-
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ну структуру насаджень лісовідновних ділянок руднянського 
лісництва, можна прогнозувати ріст обсягів земель, що будуть 
переведені до вкритих лісом площ. 
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велиКоБаГаЧансьКий Район
яК тУРистиЧно-РеКРеацІйний оБ'ЄКт

 
Сулименко Оксана, учениця 11 класу Бі-
лоцерківської ЗОШ І-ІІІ ступенів Велико-
багачанського району 
Керівник: Пицяк Геннадій Іванович, учи-
тель історії Білоцерківської ЗОШ І-ІІІ 
ступенів Великобагачанського району 

сьогодні, в складний час становлення молодої української 
держави, дослідники наполегливо шукають шляхи та методи 
ефективного господарювання в нових умовах. активно рефор-

© Сулименко О., 2012
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мується економіка країни, підтримується творча ініціатива, 
впроваджуються новітні технології. 

останнім часом у світі все більшого розмаху набуває ту-
ризм як нова форма діяльності, що служить високим цілям 
збереження природних ландшафтів та історичних пам’яток. 
тому особливо перспективно розвивати туризм на територіях, 
що мають значну історичну та культурну спадщину, а також 
привабливі природними ландшафтами. одним із таких місць, 
безперечно, є великобагачанщина. збереження природи, наці-
ональних та історичних пам’яток має базуватися перш за все 
на економічних засадах. тільки таким чином можна досягти 
значних позитивних результатів.

теоретичні аспекти туристсько-рекреаційної сфери діяль-
ності поєднали методологію ландшафтознавства, географії ту-
ризму, екології, соціології, економіки, історії, культурології та 
інших наукових галузей. методологічною основою географії 
та економіки туризму, вивчення туристсько-рекреаційних ре-
сурсів є наукові положення та розробки о. бейдика, с. Дубчак, 
с. уліганець, с. Шелестюк, в. мацоли, і. смаля, і. Філоненка, 
м. крачила, л. олійника, о. любіцевої та ін. 

великобагачанський район має значний потенціал для 
розвитку туризму та рекреації. він розташований на перехрес-
ті важливих економічних, історично обумовлених шляхів між 
сходом і заходом, північчю та півднем, а також є екологічно 
чистим районом, який не постраждав від наслідків чорно-
бильської катастрофи. знаходиться в лісостеповій зоні, має 
сприятливі природно-кліматичні умови для організації відпо-
чинку та туризму: ліси, річки й озера, мальовничі ландшафти, 
низку природно-заповідних територій та об’єктів [2].

природне багатство доповнює курорт селища вели-
кої багачки. на базі джерел мінеральної води діє санаторій 
«псьол».

економіко-географічне положення великобагачансько-
го району сприятливе для розвитку туристичного бізнесу. 
по-перше, розташування щодо основних ринків збуту турис-
тичних послуг – міст-мільйонників (київ, харків, Донецьк) 
– дуже вдале для розвитку внутрішнього туризму вихідного 
дня. по-друге, вигідне транспортно-географічне положення: 
київ та полтава поєднані автомобільною магістраллю євро-
пейського значення е40 із якісним покриттям, яка пролягає че-
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рез великобагачанський район. транспортна доступність для 
індивідуального автомобільного транспорту складає 1 годину 
від полтави та 3-4 години від києва. 

туристи також можуть використовувати залізничне сполу-
чення. між києвом та полтавою (через Гребінку, миргород, 
полтаву) курсують комфортабельні швидкісні поїзди – екс-
преси. транспортна доступність від харкова – близько 1,5 год, 
від києва – 3,5 год. 

отже, географічне положення великобагачанщини є ви-
гідним для розвитку туризму, оскільки район має вдале роз-
ташування щодо основних ринків збуту туристичних послуг 
та вигідне транспортно-географічне положення.

Для залучення іноземного туриста кожна країна має певні 
абсолютні конкурентні переваги на світовому ринку. До них 
належать: національні страви, напої; культурна атмосфера, 
мова, традиційні костюми, музика, пісні, фестивалі, ярмарки, 
легенди, історія; особливості характеру, поведінки, тради-
ційного побуту населення; архітектурне надбання; унікальні 
ландшафти, пам’ятки садово-паркового мистецтва; унікальні 
лікувальні джерела; сувеніри, вироби ручної роботи, що ма-
ють чітке національне забарвлення. національні особливості 
україни самобутньо представлені і на великобагачанщині.

із великобагачанським районом пов’язали свою діяльність 
т. Г. Шевченко, в. т. наріжний, а. л. костенко, відомий кобзар 
– Ф. Д. кушнерик, перша в україні художниця-професіонал – 
Г. і. псьол, п. Г. тичина, м. т. рильський, а. с. малишко, м. і. 
стельмах та багато інших. До найцікавіших об’єктів туризму 
у великобагачанському районі відносять такі: пам’ятник за-
гиблим козакам, погруддя м. в. Гоголя в селищі Гоголевому, 
пам’ятники кобзарям: Ф. Д. кушнерику (1875-1941) та а. п. 
скобі (1863-1908), пам’ятники воїнам-визволителям, алея Ге-
роїв радянського союзу – уродженців великобагачанщини та 
пам’ятник воїнам-афганцям, краєзнавчий музей, приміщення 
школи мистецтв Ф. Д. кушнерика, «патріарх» серед дерев ве-
ликої багачки – дуб віком понад 700 років, географічний центр 
полтавщини в с. бірки, санаторій «псьол» [1; 2].

за даними дослідження, проведеного на полтавщині цен-
тром туристичної інформації, серед туристів градація пріо-
ритетів вибору рекреаційно-туристичних об’єктів виглядає 
таким чином: екологічно чиста, самобутня природа, загальне 
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оздоровлення, традиційна та домашня кухня; розширення сві-
тогляду, спілкування; пізнання культури, історії, ознайомлення 
з найвизначнішими пам’ятками; лікування; маршрути з актив-
ним способом пересування (кінні, на туристичних байдарках, 
вело маршрути тощо); полювання, риболовля; етнографічні 
маршрути, зручне сполучення та невисокі ціни.

розроблені заходи з популяризації історико-культурних цін-
ностей великобагачанського району, створюються нові марш-
рути національної системи «намисто славутича», навчально-
пізнавальний та оздоровчий маршрут «екологічна стежинка». 

однак сам по собі рекреаційний ресурс, яким унікальним 
би він не був, не становить достатньої умови для розвитку 
туризму. інфраструктурний комплекс також має бути на висо-
кому рівні. розвиток туристського бізнесу у великобагачан-
ському районі забезпечує мережа будинків відпочинку. але ці 
будинки ще не мають належного сервісу для відвідувачів.

здійснений нами аналіз туристично-рекреаційного потен-
ціалу великобагачанського району свідчить, що великобага-
чанщина має сприятливе для розвитку внутрішнього туризму 
розташування стосовно основних ринків збуту туристичного 
продукту. район має все необхідне для розвитку туризму: при-
родні умови, історико-культурні, матеріальні, людські ресурси. 
туризм може й повинен стати одним з найефективніших засо-
бів одержання прибутків, стимулювання ринкових відносин, 
активного впливу на розвиток суміжних галузей економіки, 
зайнятість населення, поліпшення роботи з охорони пам’яток 
історії, підвищення культурного рівня населення [3]. водно-
час використання туристично-рекреаційних об’єктів велико-
багачанського району в цілому та його культурної спадщини 
зокрема є недостатнім. це пов’язано в першу чергу з відсут-
ністю належного рівня реклами, незадовільним станом інф-
раструктури і – що особливо турбує – поганою збереженістю 
пам’яток, обумовленою відсутністю фінансування та інститу-
ту меценатства. 
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ПРоБлема еФеКтивностІ оРІЄнтУвання 
за «Живими КомПасами»

Кондак Владислав, вихованець гуртка 
«Екологічне краєзнавство» Полтавсько-
го обласного центру туризму і краєзнав-
ства учнівської молоді
Керівник: Копилець Євгеній Вікторович, 
керівник гуртків ПОЦТКУМ

під час вивчення географії у школі та на заняттях 
туристсько-краєзнавчих гуртків учні набувають знань про 
способи визначення сторін горизонту за місцевими ознаками. 
зокрема, в літературі наводиться досить багато способів орі-
єнтування за так званими «живими компасами» – організмами, 
переважно рослинами. чи не найґрунтовніше описав орієнту-
вання за ними професор і.п. заянчковський, який зауважив: 
«…в лісі… повнісінько різноманітних компасів… серед них 
– дерева, пні, трави, лишайники, ягоди, мурашники, пташині 
гнізда і багато-багато іншого» [3, с. 158].

уміння визначити сторони горизонту за місцевими озна-
ками сприяє розумінню взаємозв’язків у природі та має прак-
тичне значення. тож дані щодо цього у літературі, особливо в 
навчальних виданнях, повинні бути достовірними. але коли 
ми на заняттях гуртків екологічного та географічного краєз-
навства почали детальніше вивчати способи орієнтування за 
місцевими ознаками, то звернули увагу на неузгодженості та 
неповноту відповідної інформації у шкільних підручниках із 
загальної географії. скажімо, в одному з них стверджується, 
що «з північної сторони кора дерев і великі камені покриті мо-
хом» [1, с. 45], у іншому – що «напрямок на північ допоможе 
визначити мох, що завжди росте на стовбурі дерева з північно-
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го боку» [9, с. 45], за третім «у поодиноких дерев кора з пів-
нічного боку товстіша, покрита мохом» [8, с. 51]. із сукупності 
наведених цитат незрозуміло, чи мох росте з північного боку 
на всіх деревах, чи лише на поодиноких, і чи завжди це від-
бувається саме так.

аналогічні запитання виникають і стосовно визначення 
сторін горизонту за мурашником. в одному підручнику чита-
ємо, що «на південь від найближчого дерева розміщуються 
мурашники» [1, с. 45], у іншому – «мурашники майже завжди 
розташовані з південного боку дерева, пня чи куща» [8, с. 51].

від інформації, що «деякі сосни з 20-річного віку завжди 
нахиляються на південь» [8, с. 51] узагалі немає практичної 
користі, адже незрозуміло, як визначити, чи сосни, які трапи-
лися нам на шляху, належать до цих «деяких», що «завжди» 
нахиляються саме в південному напрямку.

ми здійснили побіжну перевірку достовірності тверджен-
ня підручників із географії, що напрям на північ можна легко 
визначити за розташуванням моху на деревах. на території 
новоселівської загальноосвітньої школи і – ііі ступенів пол-
тавської районної ради полтавської області та на прилеглій 
до школи території руднянського лісництва Дп «полтавський 
лісгосп» нами були вибірково оглянуті дерева різних видів – 
берези, сосни та дуби, що зростають як поодиноко, так і гру-
пами, а також окремі плодові дерева – абрикоси та вишні. Для 
визначення сторін горизонту використовувався планшетний 
рідинний компас «азимут-3», магнітне схилення не врахову-
валося. 

виявилося, що: 1) мох росте не на всіх деревах; 2) дерева 
нашої місцевості більше, ніж мохом, порослі лишайниками, 
про які у підручниках не йдеться, хоча вони, за свідченням 
інших літературних джерел, також є «живими компасами» [3, 
с. 158–159]; 3) і мохи, й лишайники далеко не завжди ростуть 
винятково чи переважно з північного боку дерев, оскільки 
чинники, які впливають на їхні поширення і розвиток (насам-
перед, зволоження та освітлення), залежать не лише від сто-
рони горизонту; 4) вищезазначене стосується усіх обстежених 
дерев, як поодиноких, так і тих, що ростуть групами, проте 
слід враховувати, що в густому лісі спостереження нами не 
проводилися. звичайно, одержані нами результати не є сен-
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саційними, але вони достовірніші та повніші, ніж інформація 
підручників із загальної географії. 

у туристській літературі наводиться більше способів орі-
єнтування за «живими компасами», вони, як правило, описа-
ні детальніше. так, якщо у підручнику з загальної географії 
лише зазначено, що широкі річні кільця на пеньку вказують 
південний напрямок [9, с. 45], то в посібнику для організаторів 
туристько-краєзнавчої роботи пояснюється, що більша шири-
на річних кілець зумовлена швидшим нарощуванням деревини 
з боку, де дерево краще освітлюється, та звертається увага на 
можливі відхилення від «правильного» розташування кілець, 
які можуть бути зумовлені вітрами [5, с. 140–141].

проте на інформацію із видань для туристів також не 
можна беззастережно покладатися. наприклад, с.п. мацюць-
кий радить використовувати для орієнтування на місцевості 
рух квітів соняшника та череди за сонцем, зауваживши, що 
«коли небо закрите хмарами, соняшник залишається нерухо-
мим упродовж усього дня» [6, с. 14]. на противагу соняшни-
ку, «навіть коли сонце заховалося за хмару, череда незмінно 
звернена до невидимого для нас світила» [6, с. 15]. а в по-
сібнику м.Ю. костриці та в.в. обозного написано, що квіти і 
соняшника, і череди протягом дня повертаються за сонцем та 
дають змогу орієнтуватися навіть у похмурий день [5, с. 142]. 
Доктор географічних наук в.м. пащенко узагалі стверджує: 
«…усупереч поширеним чуткам, соняшник не повертається за 
сонцем щодня, а постійно «дивиться» туди – найчастіше відра-
зу всім полем, – куди те поле «причесали» переважаючі вітри 
(в україні – здебільшого на схід)» [7]. 

проблема надійності соняшника як «живого компаса» по-
стала перед нами восени, тому ми ще не мали змоги виконати 
відповідні польові спостереження. та опрацювання додатко-
вих джерел інформації дає підстави припускати, що геліотро-
пізм (властивість набувати певного положення під впливом 
сонячного світла) виявляється у соняшника лише у певний пе-
ріод розвитку рослини.

таким чином, попри те, що орієнтування за «живими ком-
пасами» належить до загальновідомих способів визначення 
сторін горизонту, говорити про його високу ефективність не-
має підстав. один із найдосвідченіших вітчизняних туристів-
спортсменів о.Я. булашев засвідчує: «сонце, місяць, полярна 
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зірка, за умови, що небо безхмарне і крізь крони дерев можна 
бачити ці світила, допоможуть туристу лише визначити сторо-
ни горизонту, і то приблизно, з точністю порядку 15–20 граду-
сів. … Ще меншу точність визначення сторін горизонту дасть 
використання так званих «місцевих ознак» – пнів спиляних 
дерев (річні кільця), розміщення і форми мурашників, густоти 
крони дерева… і т.п. у всіх цих способах багато романтики, 
але мало пуття» [2, с. 159]. відомий російський мандрівник 
а.о. ільїчов (ільїн), який здійснив низку екстремальних по-
дорожей, рекомендує для орієнтування за надзвичайних об-
ставин скористатися саморобним компасом, а якщо його не-
можливо виготовити – звернутися до астрономічних способів 
визначення сторін горизонту; про «живі компаси» в його «ен-
циклопедії виживання» не згадується взагалі [4].

але чи означає це, що не варто звертати увагу на «живі 
компаси»? зовсім ні, адже зацікавлення надійністю орієнту-
вання за місцевими ознаками спонукає до краєзнавчих спо-
стережень, націлює на пізнання зв’язків живих організмів із 
умовами їхнього існування та сприяє розвитку критичного 
мислення. зрештою, природничі науки беруть початок саме зі 
спостережень за об’єктами і явищами природи, а відрив від 
цієї першооснови, як ми переконалися на прикладі «живих 
компасів», сприяє поширенню недостовірних знань.

імовірно, низька ефективність використання організмів у 
орієнтуванні значною мірою якраз і обумовлена тим, що для 
правильного тлумачення даних, одержаних від них, необхідні 
ґрунтовні знання про особливості їхнього життя та взаємодії з 
середовищем, а цими знаннями володіє мало людей.
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аналІз ГІДРоГеолоГІЧниХ Умов 
ЄРистІвсьКоГо РоДовища залІзистиХ 

КваРцитІв

Сідько Михайло, учень 9-В класу Ком-
сомольського НВК ім. Л.І. Бугаєвської 
Керівник: Портяний Богдан Васильо-
вич, учитель географії Комсомольсько-
го НВК ім. Л.І. Бугаєвської

першоосновою будь-якого гірничовидобувного підпри-
ємства, що розробляє родовища корисних копалин відкритим 
способом, є кар’єр. він являє собою велику лійку, у яку спря-
мовуються потоки як поверхневих, так і підземних вод. із зрос-
танням експлуатації збільшуються кар’єр і, відповідно, притік 
води до «лійки». Гідрогеологічні процеси, що відбуваються в 
кар’єрі при видобутку залізної руди, істотно впливають на змі-
ну рівноваги між поверхневими та підземними водами, при-
чому не тільки в кар’єрі, а й на прилеглих територіях.

наша пошуково-дослідницька робота присвячена вивчен-
ню гідрогеологічних процесів, що відбуваються на окремій 
території (район м. комсомольська), на прикладі змін гідро-
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геологічного режиму кар’єру єристівського Гзк і прилеглих 
територій унаслідок виробничої діяльності людини. тема ро-
боти дуже актуальна, оскільки з включеннням у розробку тре-
тього з дев’яти родовищ кременчуцького залізорудного райо-
ну – єристівського постає проблема використання кар’єрних 
вод і водовідведення.

мета роботи – дослідження гідрогеологічних умов єрис-
тівського родовища залізистих кварцитів і пошук оптимальних 
шляхів вирішення проблеми розміщення кар’єрних вод.

завдання дослідження:
визначити передумови розвитку досліджуваної тери-•	

торії;
 оцінити природно-геологічні особливості розміщення •	

єристівського родовища;
проаналізувати гідрогеологічний режим на досліджу-•	

ваній території;
виконати якісну характеристику поверхневих і підзем-•	

них вод;
сформулювати проблеми та перспективи розвитку да-•	

ної території.
основні методи дослідження: класифікації і групування, 

системного аналізу, порівняльний і математичний методи.
у географічному відношенні єристівське родовище роз-

ташоване в лівобережній частині середнього придніпров’я. 
воно займає площу близько 3 км2, межуючи на півдні з лаври-
ківським, а на півночі з бєланівським родовищами залізистих 
кварцитів.

Гідрографічна мережа району належить до басейну Дніпра 
(Дніпро протікає за 6 км на південь від родовища) і представ-
лена насамперед його лівою притокою, річкою псел (за 3 км на 
захід від родовища). крім того, існує низка тимчасових водо-
токів – дрібних стариць із нечітко вираженими долинами.

район кременчуцької магнітної аномалії належить до 
області північно-східного схилу українського кристалічного 
щита, з чітко вираженим зануренням його поверхні у північно-
східному напрямку, в бік Дніпровсько-Донецької западини, у 
межах східного крила Горішнєплавнівської синкліналі.

у геологічній будові району представлені докембрійські 
метаморфічні та вивержені породи кристалічного фундаменту, 
перекриті суцільним чохлом осадових відкладів [4, с. 27].
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у гідрогеологічному відношенні район дослідження зна-
ходиться в межах Дніпровського артезіанського басейну під-
земних вод – полтавський район, полтавсько-орільський під-
район.

у межах досліджуваного району поширені наступні водо-
носні горизонти:

• водоносний горизонт тріщинуватої зони, кори вивітрю-
вання і пермо-тріасу;

• водоносний горизонт бучацьких відкладів;
• водоносний горизонт харківських відкладів;
• водоносний горизонт четвертинних алювіальних відкла-

дів.
водоносний горизонт четвертинних відкладів знахо-

диться у різнозернистих пісках, залягає першим від поверх-
ні і являє собою ґрунтові води. режим фільтрації горизонту в 
основному безнапірний. Глибина сталих рівнів води змінюєть-
ся від 0,7 до 9,2 м, абсолютні позначки – від 65 до 67,5 м, зни-
жуючись у бік діючого кар’єру і річки псла.

по контуру розтину першої черги єристівського кар’єру 
глибина залягання водоносних пісків змінюється від 1,5 м до 
5,4 м, що відповідає абсолютним відміткам від 63,65 до 66,3 
м. потужність водоносного горизонту становить 14–27 метрів 
[9, с. 2].

Харківський водоносний горизонт приурочений до від-
кладів харківської свити. водомісткими породами є прошарок 
дрібнозернистих і тонкозернистих ущільнених пісків та серед-
ньої міцності пісковиків, місцями кавернозних, що залягають 
серед глинистих алевритів. сумарна потужність водоносних 
порід змінюється в межах від 2,0 до 10,0 м, складаючи в серед-
ньому 5 м. Глибина сталих рівнів змінюється від 1,8 до 15,0 м, 
абсолютні відмітки рівнів (50,7–66,6 м) знижуються у напрям-
ку річки псла та діючого кар’єру [10, с. 11].

Бучацький водоносний горизонт приурочений до від-
кладів бучацької свити. водомісткими породами є піски різ-
ної зернистості – від дрібнозернистих до середньозернистих, 
а також пухкі дрібнозернисті пісковики. сумарна потужність 
водомістких порід змінюється від 12 до 25–30 м [9, с. 2].

водоносний горизонт кристалічних порід докемб-
рію. водорясність цього горизонту визначається ступенем 
тріщинуватості порід, станом тріщин, умовами живлення. по-
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тужність верхньої, найбільш водорясної зони активної тріщи-
нуватості становить 100–150 м, збільшуючись місцями до 200 
і більше метрів [9, с. 2].

Якість підземних вод усіх водоносних горизонтів родови-
ща зумовлена розташуванням їх в області розвантаження во-
доносних горизонтів Дніпровсько-Донецької западини.

хімічний склад вод четвертинного водоносного горизон-
ту досить різноманітний. за раніше виконаним дослідженням, 
проведеним кременчуцькою Дре в рамках роботи «оцінка та 
прогноз змін гідрогеологічних умов при скиданні солонуватих 
дренажних вод кар’єру пГзк у відкриті природні водойми – 
болота – стариці р. сікачки», в районі єристівського родови-
ща спостерігається строкатий склад ґрунтових вод із широким 
діапазоном мінералізації [10, с. 15].

у розподілі мінералізації підземних вод простежуються 
чіткі площинна і якісна закономірності. з півдня (з боку Дні-
продзержинського водосховища) на північ (до бєланівського 
родовища) спостерігається збільшення мінералізації підзем-
них вод від 0,5–0,7 г/л до 6,7–10 г/л і більше. зростання міне-
ралізації підземних вод пов’язане зі збільшенням вмісту ані-
она Cl .-.на сході родовища мінералізація підземних вод змен-
шується: у відкладах харківської і бучацької свит до 5,3–6,0 
г/л, у тріщинуватій зоні до 4,0 г/л (с. кобелячок).

підземні води всіх горизонтів в основному неагресивні 
щодо заліза і бетонів.тільки в окремих пробах води, відібра-
них зі свердловин харківського водоносного горизонту і трі-
щинуватої зони кристалічних порід, виявлена агресивна вугле-
кислота. однак при змішанні вод різних горизонтів агресив-
ність суміші зменшується до нормативного стану. сульфатною 
і магнезіальною агресивністю води не володіють.

Дані аналізів якісного складу показують, що ґрунтові і 
підземні води єристівського родовища не придатні для цілей 
господарсько-питного водопостачання і не можуть бути сиро-
виною для супутного промислового вилучення елементів.

води річок Дніпро і псел прісні, з мінералізацією 0,3–0,5 
г/л. за даними кременчуцької рсес, їх коли-титр 43–111, 
мікробне число 210–6410. реакція вод у більшості випадків 
нейтральна або слаболужна, агресивна вуглекислота відсутня, 
води неагресивні стосовно заліза і бетонів.
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Якість вод інших водойм – боліт, річок сухий кобелячок 
та крива руда –різко змінюється за сезонами року. у період 
повені сухий залишок поверхневих вод становить 0,2–0,3 г/л, а 
до кінця літа підвищується до 3,0–4,0 г/л. мінералізація води в 
обвідному каналі висока і за даними 2010 р. змінюється від 3,4 
г/л у верхній частині до 5,6–5,9 г/л в районі розкриття кар’єру 
та с. єристівки. мінералізація води в озері верхнє становить 
4,7 г/л [1, с. 17].

із початком гірничих робіт у кар’єрі єристівського Гзк 
порушився режим у водоносних горизонтах. Щорічно підви-
щуючи темпи видобутку гірської маси, розширюючи кар’єр, 
підприємство тим самим буде збільшувати порушення гідро-
геологічного режиму. основна проблема нового кар’єру – де 
розмістити кар’єрні води. вже почалося будівництво нового 
хвостосховища, але це дорогий і тривалий проект. 

проблема використання кар’єрних вод стоїть перед гірни-
чодобувними підприємствами давно і вирішувалася в кількох 
напрямках: використання кар’єрних вод для технічного водо-
постачання підприємства; використання вод і як мінераль-
них, і для центрального питного водопостачання; опріснення 
кар’єрних вод із одночасним витягом коштовних компонентів 
(солей); поховання кар’єрних вод в інші, більш глибокі гори-
зонти; розміщення кар’єрних вод в інші водойми, наприклад, 
у водойми висохлих боліт [6, с. 19]. 

на практиці працюють опріснювачі кар’єрної води, але 
процес опріснення дорогий і можливий тільки для солоних 
вод із мінералізацією, яка не менша за 15 г/л. кар’єрна вода 
бере участь в оборотному циклі підприємства. 

солоні води різних горизонтів кар’єру можуть використо-
вуватися як мінеральні з лікувальними цілями. були проведені 
роботи з визначення їхніх експлуатаційних запасів. результати 
проведеної роботи наступні:

• аналог води «обухівська», «арзні» – видобуток складає 
70 м3/добу;

• аналог води «євпаторійської», «кирилівської» – видобу-
ток 605 м3/добу;

• аналог води «бердянської» – видобуток 1286 м3/добу [7, 
с. 24].

через малу продуктивність видобуток кар’єрних міне-
ральних вод не становить промислового інтересу. кар’єрні 
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води цікаві і в бальнеологічному плані, але в цьому напрямку 
не вивчені.

Гідрогеологами кременчуцької геологічної експедиції 
було також запропоновано скинути частину кар’єрних вод у 
відкриті поверхневі водойми (болота) поруч із кар’єром, тобто 
здійснити гідрорекультивацію. на нашу думку, саме гідроре-
культивація – найбільш раціональний спосіб вирішити існую-
чу проблему з огляду на розташування кар’єру підприємства 
серед висохлих боліт. 

проведений аналіз при розкритті теми пошуково-
дослідницької роботи дає підставу зробити низку висновків.

1. Господарська діяльність гірничовидобувного підприєм-
ства на певній території завжди викличе порушення в системі 
рівноваги підземних і поверхневих вод, призведе до змін гід-
рогеологічного режиму з природного на штучний.

2. постійною проблемою на досліджуваній території є і 
буде прямий взаємозв’язок між поступовим освоєнням родо-
вищ кременчуцької магнітної аномалії та змінами гідрогеоло-
гічного режиму вод у гірничодобувних розробках та на при-
леглих територіях.

3. проведення підприємством гідрорекультивації на те-
риторіях, приляглих до кар’єру, використання географічного 
розміщення підприємства, дасть йому змогу привести гідро-
геологічний режим у рівновагу і ліквідує негаразди в системі 
рівноваги підземних та поверхневих вод.

науково-дослідницька робота дає додаткові знання для ви-
вчення гідрогеологічних процесів, які відбуваються на дослі-
джуваній території, і може служити пізнавально-навчальним 
матеріалом для учнів та широкої громадськості.
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фізико-географічних процесів. Географічна школа, очолювана 
професором санкт-петербурзького університету в.в. Докуча-
євим, має повне право називатися українською. значну частину 
своїх наукових праць він творив на території україни, зокрема, 
на полтавщині. крім численних наукових праць, автором яких 
був учений, полтавці повинні бути вдячні йому за сільськогос-
подарську дослідну станцію, краєзнавчий музей. 

із перших своїх досліджень в.в. Докучаєв намагався ви-
вчати не окремі науки, а реальні проблеми пізнання природи 
і діяльності людини, залучаючи для цього найрізноманітніші 
відомості. він цікавився динамічною геологією, формуванням 
рельєфу і новітніми відкладами у земній корі. в.в. Докучає-
вим було прочитано цикл лекцій із ґрунтознавства та проведе-
но екскурсії на полтавське дослідне поле для земських праців-
ників і місцевої інтелігенції. всього ним написано і відредаго-
вано 373 наукові праці.

більшість наукових робіт в.в. Докучаєва пов’язані із до-
слідженнями ґрунтів. він пробуджував почуття відповідаль-
ності за майбутнє землі, чи не першим з учених звернувся 
до духовних засад землеробства. наприкінці хіх ст. основна 
увага дослідників природи приділялася розв’язанню проблеми 
боротьби з посухами й курними бурями в степу й лісостепу. 
Дуже важливими для історії світової науки є результати експе-
диції з вивчення ґрунтів, рослинності і геологічних умов, яку 
очолював в.в. Докучаєв на території полтавської губернії. 

у 1877 і 1881 роках під час дослідження чорноземної зони 
країн він обстежував значну частину ґрунтів полтавщини по 
лінії прохорівка – золотоноша – лубни – хорол – полтава – 
кременчук, а також зіньків – Гадяч – – ромни. відомості про 
ґрунти полтавщини з описом веприцького лісу Гадяцького по-
віту увійшли до класичної праці в.в. Докучаєва «російський 
чорнозем», яка покладена в основу нової науки – генетичного 
ґрунтознавства [4, с. 28].

у 1888-1894 рр. на запрошення полтавського губернсько-
го земства він очолював експедицію, що фактично здійснила 
комплексне вивчення природних умов і ресурсів губернії. пол-
тавське губернське земство запропонувало ученому обстежити 
місцеві ґрунти для наступного «облагородження». результатом 
експедиції стали перша в росії десятиверстова карта ґрунтів 
полтавської губернії, зібрана колекція ґрунтів, гірських порід, 
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викопної фауни та гербарій рослин. під його керівництвом у 
1884 р. започатковано перше в україні Дослідне поле, а у 1909 
р. почала діяти полтавська сільськогосподарська дослідна 
станція [4; 5]. 

результати полтавської експедиції лягли в основу відомої 
книжки «наші степи колись і тепер», де в.в. Докучаєв розви-
нув своє вчення і вперше в історії науки застосував до ґрун-
тів еволюційні принципи, вважаючи, що одні ґрунти можуть 
походити від інших. вони народжуються, ростуть, досягають 
розквіту і, за несприятливих умов, гинуть. отже, вивчати й ви-
користовувати їх треба за законами життя, а не мертвої при-
роди. живі ґрунти, безперечно, мають свої періоди активності, 
свої хвороби. цю думку в.в.Докучаєв яскраво проілюстрував 
на одній із лекцій, прочитаній у полтаві: «Я не можу вигадати 
кращого порівняння для сучасного стану чорнозему, ніж те, 
до якого я вже вдавався у своїх статтях. він нагадує нам чи-
стокровного арабського коня, загнаного й затурканого. Дайте 
йому відпочити, відновіть його сили, і він знову буде скаку-
ном, якого нікому не обігнати» [5]. поетичні алегорії науковця 
допомогли широкому загалу землеробів прилучитися до на-
укового мислення, осягнути феномен утворення ґрунтів. вони 
стали справжнім викликом хижацькому ставленню до землі, з 
якої все, що тільки можна, вичавлювалося, але майже нічого їй 
не поверталося. образ втомленого скакуна не втрачає актуаль-
ності і сьогодні, коли знову гостро стоїть питання родючості. 
професор відкрив своїм слухачам приховані від неуважного 
ока таємниці життя ґрунту.

у 1892-1893 рр. в.в. Докучаєв, як начальник особливої 
експедиції лісового департаменту, керував геологічними та 
ґрунтовими дослідженнями на степових ділянках східної укра-
їни. учений, як не дивно, не особливо захоплювався уявними 
подорожами в давні геологічні епохи і глибини земної кори. 
почав він свої наукові дослідження з порівняно молодих від-
кладів льодовикової епохи. від них перейшов не до більш дав-
ніх, а, навпаки, до ще більш пізніх, щоб, врешті-решт, уважно 
придивитися до верхніх, значить, частіше за все і наймолод-
ших природних утворень – ґрунтів. ураховуючи матеріали до-
сліджень, в.в. Докучаєв розробив наукові основи ґрунтознав-
ства та вчення про взаємозв’язки в природі, тобто комплексний 
підхід у фізичній географії [1; 4; 5]. у 1899 р. ним був сформу-
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льований закон зональності, який відображав «найщільніший 
зв’язок клімату, ґрунтів, тваринних та рослинних організмів» 
і «співвідношення між зонами природи взагалі й усім життям, 
усією діяльністю людини».

частина зразків ґрунтів, зібрана на полтавщині експеди-
цією в.в. Докучаєва, увійшла до колекції, яку демонстрували 
у парижі на всесвітній виставці до 100-річчя великої фран-
цузької революції. там вона одержала золоту медаль з одно-
часним присудженням в.в. Докучаєву ордена «за заслуги з 
землеробства» і звання «заслужений кавалер землеробства» 
на всесвітній виставці у чикаго у 1893 р. за матеріалами екс-
педиції у 1890-1894 рр. було написано і видано під загальною 
редакцією в.в. Докучаєва 15 томів звітів по повітах та шіст-
надцятий том – загальний по губернії [3; 4; 5].

учена діяльність в.в. Докучаєва присвячена, головним чи-
ном, дослідженню ґрунтів, але його роботи з вивчення інших 
компонентів не втратили свого значення і у сучасний період. 
з 1871 по 1877 роки він  здійснив ряд екскурсій по північній і 
центральній росії та південній частині Фінляндії з метою ви-
вчення геологічної будови, способу і часу утворення річкових 
долин, діяльності річок. результатом цих досліджень стала 
праця «способи утворення річкових долин європейської ро-
сії» [5].

у 1875 р. з’явився перший великий твір в.в. Докучаєва 
«До питання про осушення боліт взагалі і зокрема про осу-
шення полісся». в.в. Докучаєв заявляє, що розглядає болота 
з точки зору геолога, натураліста, як явище природи. відзна-
чивши особливості боліт і підкреслюючи їхню важливу роль у 
природі, він писав: «перш ніж витрачати мільйони на осушен-
ня боліт, необхідно довести, що річки, які беруть свій початок 
у болотах, можуть обійтися і без них. інакше нам доведеться 
ще більше затратити праці та коштів на обводнення осушених 
місць» [5].

у 1876 р. в.в. Докучаєв виступив з доповіддю «прогно-
зоване обміління рік європейської росії», публікує статтю про 
формування та значення ярів. успішно захистивши дисерта-
цію, василь васильович отримав можливість читати лекції з 
мінералогії та геології. зокрема, він чи не першим у світі про-
читав курс лекцій із четвертинної геології та геоморфології, 
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тобто про формування новітніх відкладів та походження су-
часного рельєфу [4; 5].

за ініціативою в.в. Докучаєва в 1891 р. у полтаві був за-
снований природничо-історичний музей полтавського губерн-
ського земства, нині краєзнавчий музей, в основу якого лягли 
колекції, зібрані експедицією в.в. Докучаєва у полтавській 
губернії (4202 зразки ґрунтів, 422 – гірських порід, 123 валу-
ни, колекція викопних молюсків (32 види) та гербарій рослин 
(862 види) [4]). також учений подарував музею колекцію зраз-
ків ґрунтів із різних природних зон і схем розподілу ґрунтових 
зон у північній півкулі. зв’язок із музеєм підтримував до кінця 
життя.

слід зазначити, що серед учнів в.в. Докучаєва було бага-
то науковців, які здійснили значний внесок у розвиток науки в 
україні. під впливом праць в.в. Докучаєва формувалися біо-
сферні погляди в.і. вернадського, який згодом здобув світове 
визнання як автор учення про біосферу, заснував нову науку – 
біогеохімію, а у 1918 році став першим президентом новона-
родженої української академії наук. професор петербурзь-
кого університету п.а. костичев розробив своєрідну теорію 
відновлення структури ґрунтів під покривом трав. академік 
в.р. вільямс, розглядаючи ґрунт як живе утворення, переко-
нався, що фізика ґрунту визначається його біологією. він роз-
винув вчення про травопільну сівозміну з науково обґрунто-
ваним розміщенням луків, ланів та захисних лісонасаджень. 
о.а. ізмаїльський разом із в.в. Докучаєвим переконував, що 
природу степів потрібно не перетворювати, а допомагати їй. 
особливо яскраво природоохоронні ідеї вчених проявляли-
ся у пропозиціях щодо влаштування водного господарства, в 
якому землі й води розглядалися як органічні складники єди-
ної живої природної системи. вони радили використовувати 
місцеві водотоки, влаштовуючи ставки саме у верхів’ях ви-
долинків і ярів, тобто на вододілах. великою групою видат-
них учених кінця хіх–першої половини хх ст. – в.і. вернад-
ським, о.п. виноградовим, в.р. вільямсом, к.п. Гедройцем, 
п.а. костичевим, Д.м. прянішніковим, п.а. власюком – було 
незаперечно доведено: внаслідок життєвих процесів збіль-
шуються запаси акумульованої сонячної енергії на землі, що 
виявляється у накопиченні в ґрунті органічних речовин і всіх 
біологічно важливих елементів живлення, створюються нові, 
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тільки сприятливі умови для росту і розвитку зелених рослин 
і мікроорганізмів [2, с. 15].

ім’я в.в. Докучаєва безпосередньо пов’язане із полтав-
щиною. його наукові праці є актуальними і сьогодні, а став-
лення цього видатного вченого до кожного компонента навко-
лишнього середовища можна розглядати як приклад уміння 
цінувати, любити і розуміти природу загалом. 
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місяців 2012 року та їх порівняння із аналогічними середніми 
багаторічними показниками по метеорологічній станції у місті 
полтава (співробітникам якої ми вдячні за надання матеріалів 
для обробки). основна суть аналізу полягала у виявленні за-
лежності вказаних показників від чинників кліматоутворення, 
головним чином – особливостей циркуляції повітряних мас у 
зазначений період.

температура повітря впливає на більшість сезонних про-
цесів, що відбуваються в природі. одним з найважливіших 
кліматичних показників є середня місячна температура пові-
тря. нами було проаналізована її динаміка за десять місяців 
2012 року, у порівнянні з даними попередніх років за періоди: 
а) з 1961-1991 роки; б) 1991-2011 роки [1]. 

середньомісячна температура січня 2012 року складала 
-4,5° с, що майже співпадає із середньомісячною температу-
рою за попередній 21 рік (−4,2° с), але вище на 2,1°с у порів-
нянні з періодом 1961- 1990 років. на нашу думку, посилення 
впливу морського повітря із атлантики й середземномор'я 
призвело до зростання середньої температури повітря в січні 
за останні 22 роки.

найнижча середньодобова температура (-17,4°с) була за-
фіксована 31 січня (що пов’язано із вторгненням сибірсько-
го антициклону), а найвища +4,7°с (7 січня), що пов’язано із 
проходженням циклону із ісландського мінімуму. 

найхолоднішим місяцем 2012 року був лютий, середня 
температура якого склала -10,2°с. за останні десять років це 
був найхолодніший зимовий місяць. причиною сильних моро-
зів було проходженням «осі воєйкова» - відрогу сибірського 
антициклону, що в останні роки буває не часто. за період з 
1961-1991рр. середньомісячна температура лютого склада-
ла -5,3°с (тобто у лютому 2012 року температура була на 5° 
нижча норми), а за період 1991-2011рр. вона підвищилася до 
-3,9°с (показник 2012 року на 6,3°с вище норми). 

мінімальна температура (–22,3°с) спостерігалася 2 люто-
го, а максимальна (+1°с) - 24 лютого.

середня температура березня 2012 року становила -0,1°с, 
і мало відрізнялася від багаторічних показників за періоди з 
1961-1991 роки (-0,1°с), та з 1991-2011 (-1,3°с) роки. міні-
мальна середньодобова температура (-8,7°с) була зафіксована 
в ніч із 8 на 9 березня, що пояснюється вторгненням холод-
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них арктичних повітряних мас (арктичний максимум); макси-
мальна середньодобова температура (+8,3°с) - 19 березня, яка 
пов’язана з надходженням тропічних повітряних мас із півден-
ного заходу.

середньомісячна температура квітня 2012 року стано-
вила +14,6°с, побивши рекорд усіх зафіксованих показників 
спостережень із 1848 року. середні показники температур за 
періоди з 1961-1991 роки та 1991-2011 роки становили відпо-
відно +8,8°с та +9,5°с (у квітні середньорічні показники були 
перевищені на 5°с). найвища середньомісячна температура 
спостерігалася у 1950 та 2000 роках і дорівнювала +13,4°с. 
найнижча середньодобова температура спостерігалася 1 квіт-
ня (+3,5°с). найвища - 30 квітня, і становила +23,5°с. така ви-
сока температура пов’язана з надходженням теплих тропічних 
повітряних мас, формуванням антициклонів над азорським 
максимумом.

травень 2012 року теж був дуже теплим, середня темпе-
ратура становила +19,4°с, майже досягла найбільшого показ-
ника, який був зафіксований у 2003 році і дорівнював +19,7°с. 
середній показник за період 1961-1991 років був +15,4°с, а 
в 1991-2011 роках +15,5°с. отже, у травні 2012 року на 4°с 
перевищено середні багаторічні показники. максимальна се-
редньодобова температура травня (+23,8°с) була зафіксована 
12 травня (зумовлена активністю азорського максимуму), мі-
німальна (+10,1°с) 25 травня (вторгненням континентального 
повітря із арктичного максимуму).

середньомісячна температура червня 2012 року стано-
вила +21,4°с, що перевищує норму на 3°с. середні багато-
річні показники періодів 1961-1991 роки та 1991-2011 роки, 
відповідно, +18,7°с та +18,3°с. найвища температура місяця 
(+27°с) була зафіксована 13 червня, що зумовлено антици-
клоном сформованим над азорським максимумом, найнижча 
(+14,7°с) 2 червня, пов’язана з дією пірнаючого північно-
західного арктичного антициклону.

липень 2012 року виявився найтеплішим місяцем року. 
його пересічна температура склала +24,3°с, що суттєво вище 
від середньомісячних температур за періоди з 1961-1991рр. 
(+20,1°с) та 1991-2011рр. (+21,6°с). максимальна середньо-
добова температура місяця (+27,8°с) спостерігалася 28 липня, 
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мінімальна (+18,2°с) 18 липня (атлантичний циклон із ісланд-
ського мінімуму)

серпень 2012 року був дещо тепліший за норму: показник 
середньомісячної температури складав +21,3°с. відповідно, в 
1961-1991 роках +19,4°с, і +20,6°с в 1991-2011 роках. макси-
мальна середньодобова температура спостерігалася 7 серпня 
(+29,7°с), що зумовленл вторгненням тропічних повітряних 
мас з азорського максимуму; мінімальна (+14,7°с) 30 серпня, 
обумовлена циклоном з ісландського мінімуму.

середньомісячна температура вересня 2012 року склала 
+16,6°с, тобто на 2°с вище від середньомісячних показни-
ків за період 1961-1991 років (+14,3°с) та за 1991-2011 роки 
(14,7°с). максимальна середньодобова температура вересня 
була зафіксована на метеорологічній станції 3 вересня і склала 
+21°с (азорський максимум), мінімальна – 10 вересня +12,1°с 
(ісландський мінімум).

середньомісячна температура жовтня 2012 року станови-
ла +10,9°с, що на 3°с вище в порівнянні з середніми багато-
річними показниками період 1961-1991 рр. (+7,6°с) та за 1991-
2011 роки (+8,2°с). найвища середньодобова температура 
+17,8°с спостерігалася 7 жовтня, пов’язана з антициклоном, 
сформованим над азорським максимумом («бабиним літом»). 
найнижча середньодобова температура (+2,4°с) спостерігала-
ся 31 жовтня, що пов’язано з циклональною діяльністю (зато-
ком морського арктичного повітря) 

кількість атмосферних опадів залежить від надходження 
північно-західних циклонів, які формуються над атлантикою і 
обумовлені активністю ісландського мінімуму. вивчення осо-
бливостей надходження опадів, зміни їх кількості за місяцями 
дасть можливість більш ефективно працювати працівникам в 
першу чергу сільського господарства, промисловості та кому-
нальним господарствам.

за січень 2012 року випало 67,3 мм, що в порівнянні з се-
редньорічними показниками за періоди з 1961-1991 роки (43 
мм) та з 1991-2011 (42 мм) суттєво більше. в цьому місяці па-
нували морські помірні повітряні маси.

у лютому кількість опадів становила 30 мм, що дещо ниж-
че від показників за періоди 1961-1991рр. (37 мм), та за 1991-
2011 роки (33 мм). саме континентальні повітряні маси пере-
важали над територією полтави в лютому.



284

березень 2012 роки виявився найсухішим місяцем за рік 
(кількість опадів становила 18 мм). майже вдвічі менше, якщо 
порівняти з середніми показниками за періоди 1961-1991 роки 
(35 мм), та 1991-2011 роки (41 мм).

у квітні 2012 року випало 53 мм опадів, що перевищує 
багаторічні показники, відповідно, за 1961-1991 роки (40 мм), 
та 1991-2011 роки (38 мм).

травень 2012 року не порадував опадами, їх кількість ста-
новила всього 22 мм, що значно менше в порівнянні з періо-
дами за 1961-1991 роки та за 1991-2011 роки відповідно 51 мм 
та 55 мм. адже саме на цей місяць припадає початок активної 
вегетації більшості сільськогосподарських культур.

у червні кількість опадів становила 52 мм, що знову мен-
ше ніж середньорічні показники за минулі роки, а саме 1961-
1991 роки – 60 мм, та 1991-2011 роки – 71 мм. 

липень не виявився, як звично, місяцем, у якому випало 
найбільше опадів (їх кількість становила всього 49 мм). у пе-
ріоди з 1961-1991 роки середня кількість становила 71 мм, а з 
1991-2011 роки – 69 мм.

у серпні 2012 року випало 94 мм опадів, що в двічі пере-
вищує середньомісячні показники за попередні періоди 1961-
1991 та 1991-2011 років (відповідно – 46 мм та 42 мм). саме 
активізація ісландського мінімуму спричиняє надходження 
морських помірних повітряних мас.

у вересні випало 34 мм, що менше ніж середньомісячна 
кількість опадів за період з 1961 по 1991 роки (44 мм), та пері-
од з 1991 по 2011 роки (56 мм).

у жовтні 2012 року випало 140 мм опадів, що набагато пе-
ревищує середні багаторічні показники за періоди 1961-1991 
(42 мм), та 1991-2011 років (43мм).

таким чином, у 2012 році спостерігалися аномальні кліма-
тичні показники по окремих місяцях. їх порівняльну характе-
ристику ми подаємо в таблицях 1-2:
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у межах норми погода не була в жодному місяці! осо-
бливо аномальними були квітень, серпень і жовтень (теплий 
і вологий), травень, червень, липень і вересень (теплі й сухі). 
лютий незвично холодний і сухий. 
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сьогодні екологія перетворилася на одну з найважливі-
ших міждисциплінарних синтетичних наук, а проблема вза-
ємодії людського суспільства та біосфери стала головною про-
блемою сучасності. у зв’язку з цим питання індикації забруд-
нення екосистем задля розробки заходів із їхнього збереження 
і використання, постає досить гостро. 

у системі моніторингу біосфери екологічний моніторинг 
водойм займає особливе місце, оскільки включає оцінку і про-
гнозування стану грандіозної екосистеми, що займає 2/3 по-
верхні планети. Доцільним є не тільки гідрохімічний аналіз 
води, але й оцінка її якості за станом вищої водної рослин-
ності, яка чутливо реагує на зміни довкілля, тобто проведення 
фітоіндикації. 

© Лозицький Б., 2012
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Фітоіндикація – складова частина розділу дисципліни біо-
індикації, яка є прикладним напрямком екології і розробляється 
для оцінки факторів середовища за рослинністю. основною фі-
тоіндикаційною одиницею виступає певний вид рослин. Як при-
сутність, так і відсутність виду може мати певне індикаційне зна-
чення і свідчити про рівень хімічного забруднення води. інколи 
як індикатори використовують навіть окремі роди чи родини [3].

останнім часом має місце значний антропогенний вплив 
на водойми. на території нашого району досліджень він зу-
мовлений побутовими викидами, випорожненнями сільсько-
господарських тварин, застосуванням отрутохімікатів які 
після дощу стоками потрапляють з полів. це призводить до 
порушення стійкості екосистем, накопичення хімічних токси-
кантів, зниження біологічної продуктивності водойм, мікро-
біологічного забруднення, що в кінцевому рахунку спричиняє 
не тільки скорочення популяції гідробіонтів, а й зумовлює не-
можливість використання такої водойми у якості рекреаційно-
го ресурсу. тема даної роботи є особливо актуальною для на-
шої місцевості у зв’язку з великою кількістю відпочиваючих і 
перспективою надання смт нові санжари статусу курортного 
містечка. До того ж, у 2010 р. ми проводили аналогічне до-
слідження і повторний збір даних є необхідним для виявлення 
змін, що відбулися з річкою за цей час.

метою нашої роботи стала оцінка рівня забруднення го-
ловної водної артерії району – р. ворскли за фітоіндикаційни-
ми даними і гідрохімічним аналізом та порівняння отриманих 
даних із даними виконаного раніше дослідження, щоб прослід-
кувати зміни, які відбулися з річкою за 2 роки. Для досягнення 
поставленої мети ми поставили перед собою такі завдання:

ознайомитися з фізико-географічною характеристикою −	
району дослідження, гідрологічним режимом р. ворскли;

опрацювати наукову та методичну літературу з питань −	
фітоіндикації та гідрохімічного аналізу водного середовища;

знайти і визначити рослини-біоіндикатори водного фі-−	
тоценозу р. ворскли;

провести аналіз основних показників якості води; −	
порівняти отримані дані з даними дослідження, вико-−	

наного у 2010 р., і виявити зміни, що відбулися за цей період.
район досліджень охоплював течію р. ворскли на ділянці 

від західних околиць смт нові санжари (район «маджари») до 
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урочища стінка, що знаходиться на відстані 1,5 км на південь 
від с. забрідки. 

ворскла – ліва притока Дніпра, бере початок із постійноді-
ючих джерел за 0,5 км на північний захід від с. велика маячка 
бєлгородської області російської Федерації. Довжина річки до 
впадіння в Дніпродзержинське водосховище складає 464 км, 
а на території новосанжарського району вона простягається 
на 51,7 км. заплава ворскли є двосторонньою, ділянками лі-
вобережна. Ширина її по довжині річки збільшується у меж-
ах полтавської області від 0,5 км до 2,5–3,5 км. переважаюча 
швидкість течії 0,1–0,4 м/с. Дно річки в межах району дослі-
джень нерівне, переважно піщане.

за інформацією, зібраною нами під час раніше виконано-
го дослідження, водойми класифікуються за зонами сапроб-
ності та класами чистоти: полісапробна (р) – IV клас, альфа-
мезосапробна (α-m) – III клас, бета-мезосапробна (β-m) – II 
клас, олігосапробна (o) – I клас.

вищі водні рослини розвиваються в основному в олігоса-
пробній і бета-мезосапробній зонах. До β-мезосапробів відно-
сять елодею канадську, ряску, рдест плаваючий, глечики жовті, 
кушир занурений, жовтець водяний. 

крім того, багато водних рослин є індикаторами вмісту 
неорганічних речовин. так, на підвищення рівня концентрації 
міді та нікелю, солей важких металів швидко реагують такі 
рослини як елодея канадська та різуха морська, у яких погано 
розвинені покривні тканини. рдесник пронизанолистий є чут-
ливим до підвищеної концентрації феруму, лепешняк великий 
– до хлору і плюмбуму [2; 6]. 

крім фітоіндикаційних даних, значну частину інформа-
ції про стан водойми можуть надати основні показники якос-
ті води, визначені в польових умовах (температура, рн, запах, 
прозорість, мутність, колір, наявність органіки). так, напри-
клад, підвищення температури сприяє дегазації води, збільшен-
ню токсичності деяких сполук, прискорює біохімічні процеси у 
водоймах. підвищена концентрація водневих йонів (кисле рн) 
шкідливо впливає на дихання та обмін речовин риб, що при-
зводить до неповного засвоєння поживних речовин, порушен-
ня азотистого (білкового) обміну, що відображається в уповіль-
ненні їхнього росту. запах та смак води також допомагають ви-
явити сторонні забруднення. наприклад, незначні концентрації 
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фенолу дають воді гострий запах карболової кислоти. непри-
ємний запах води, який викликається сірководнем або особли-
вими продуктами розкладу білкових речовин – меркаптанами, 
може вказувати на забруднення води фекальними скидами. ко-
лір води є важливим показником якості води, за яким можна на-
віть визначити речовину-забрудник (коричневий колір свідчить 
про наявність заліза, темно-жовтий – про надлишок органічних 
речовин). зниження прозорості води також може служити од-
ним з показників забруднення водойми [5].

матеріал, що ліг в основу даної роботи, був зібраний нами 
протягом травня-липня 2012 р. 

Для дослідження стану р. ворскли ми обрали 3 пункти 
спостереження, які використовувалися і під час дослідження 
2010 р. вони являли собою ділянки річки довжиною близько 
300–350 м за течією. на цих пунктах ми проводили пошук та 
визначення основних рослин-біоіндикаторів, а також відбира-
ли та аналізували основні показники якості води. обхід пунк-
тів спостереження здійснювався один раз на кожні 2 тижні. 

аналіз основних показників якості води проводився нами 
за методикою, запропонованою полтавським обласним цен-
тром туризму і краєзнавства учнівської молоді [1]. визначення 
водних рослин-індикаторів проводилося за допомогою «ви-
значника вищих рослин україни» [7]. 

усі результати, які стосувалися основних показників якос-
ті водойми, записувалися нами у польовий щоденник. 

за результатами фітоіндикації і даними польового аналі-
зу основних показників якості води нами не виявлено забруд-
нення неорганічними речовинами та солями важких металів. 
порівнявши одержані дані з показниками стану річки у 2010 
р., ми виявили, що основні показники і якісний та кількісний 
склад рослин-біоіндикаторів майже не змінилися, а значить, 
річка ворскла перебуває у стабільності. згідно з результата-
ми фітоіндикації, р. ворскла належить до бета-мезосапробних 
водойм із невеликою кількістю органічних речовин. таким чи-
ном, стан р. ворскла можна вважати задовільним.

отримані нами результати досліджень можна використову-
вати в школі на уроках біології при вивченні курсу ботаніки, на 
заняттях гуртків, факультативів та на екскурсіях до водних біо-
ценозів, де можна показати різноманіття видів вищої водної рос-
линності, довести необхідність охорони цих рослин школярами.
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результати дослідження, виконаного членами нашого 
гуртка, були презентовані у газеті «Шкільні вісті» та озвучені 
по місцевому радіо «Шкільна орбіта».
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Для території полтавщини, що належить до лівобереж-
ного придніпров’я – найбільш окультуреного регіону лісо-
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степової зони україни, проблеми збереження біорізноманіття, 
ландшафтів, стабілізації екологічної рівноваги, підвищення 
продуктивності екосистем, охорони здоров’я населення є над-
звичайно значущими.

місто комсомольськ розташоване у придніпровському ре-
гіоні, в місцевості, що лежить на перехресті двох екокоридорів 
– національного Дніпровського та регіонального псільського. 
з одного боку, навколо міста зосереджені важливі промисло-
ві комплекси, з іншого – різноманітні природні екосистеми. 
тому збереження останніх як основи природного середовища, 
необхідного для повноцінного існування місцевого населення, 
є на сьогодні досить актуальним. з цією метою навколо ком-
сомольська протягом останніх десятиліть створено два ланд-
шафтних заказники – «заплава псла» та «лісові озера», які 
мають соціально-екологічне, освітньо-виховне та рекреаційне 
значення.

мета науково-дослідницької роботи – обґрунтувати до-
цільність виділення ландшафтних заказників «заплава псла» 
та «лісові озера» як території з репрезентативними для при-
дніпровської акумулятивної низовини природними ландшаф-
тами.

об’єктом нашого дослідження виступає природно-
заповідний фонд околиць м. комсомольська. предметом ана-
лізу є географічні аспекти екологічної мережі околиць м. ком-
сомольська

під час виконання роботи нами широко використовували-
ся такі методи наукового дослідження як польовий, метод на-
укового пояснення та системного аналізу, картографічний та 
статистичний методи.

у ході географічних експедицій ми здійснювали опис 
досліджуваної території. методи наукового пояснення і сис-
темного аналізу застосовувалися для аналізу закономірностей 
формування різних природних комплексів, виділення їхніх 
складових частин та визначення характеру антропогенного 
впливу на ландшафти заказників. Для складання схем і карто-
схем став у нагоді метод моделювання, а для підрахунку рід-
кісних і зникаючих видів – статистичний.

наукова новизна полягає у краєзнавчій спрямованості до-
слідження. Дана проблема комплексно не розглядалася вітчиз-
няними науковцями, тому наша науково-дослідницька робота 
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є першим системним дослідженням в галузі збереження ланд-
шафтного різноманіття на зазначеній території.

ландшафтний заказник «лісові озера» оголошений за-
казником місцевого значення згідно рішення полтавської об-
ласної ради від 20.12.1993 р., розширений згідно рішення від 
4.09.1995 р. знаходиться у користуванні комсомольської місь-
кої ради (247,7 га) та кременчуцького держлісгоспу (467 га). 
загальна площа – 714,7 гектара. розташований в околицях 
м. комсомольська та в межах салівського лісництва [7, с. 27].

ландшафтний заказник «заплава псла» оголошений за-
казником місцевого значення згідно рішення полтавської 
обласної ради від 4.09.1995 р. знаходиться у користуванні 
кременчуцького держлісгоспу. розташований в околицях сіл 
кузьменки, кияшки та охоплює територію в межах комсо-
мольського лісництва. займає площу 885 га [7, с. 27].

заказники розташовані на східноєвропейській платфор-
мі в межах українського щита. молоді антропогенові тераси 
утворюють придніпровську акумулятивну низовину. за похо-
дженням рельєф переважно ерозійний, вироблений річками та 
тимчасовими водотоками [8, с. 6]. 

територія належить до помірного кліматичного по-
ясу, крайньої південної частини атлантико-континентальної, 
помірно-вологої, помірно-теплої кліматичної області. серед-
ня температура січня –5,6°с, липня +21,5°с, сума температур 
вище +10°с складає 3000°с, річна кількість опадів дорівнює 
486 мм. тривалість безморозного періоду 175 днів. коефіцієнт 
зволоження становить 0,6 (недостатнє).

заказники «заплава псла» і «лісові озера» розташовані 
поблизу головного вітророзділу євразії («вісь воєйкова»), що 
зумовлює приблизно однакову повторюваність вітрів західних 
і східних румбів, вітри північного і південного напрямків пе-
реважають лише у 25 % днів [1, с. 27]. 

переважають дернові оглеєні ґрунти, рідше супіщані, 
алювіальні та засолені (солонці та солончаки) ґрунти та лучно-
чорноземні [8, с. 7].

особливістю ландшафтів заказників є їх плавневий харак-
тер та наявність у гирловій частині р. псел різних за площею 
островів.

плавневий комплекс заказників представлений численни-
ми старицями, затоками з прибережно-водною та водною рос-
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линністю. на території заказників виявлені типові для регіону 
заплавні комплекси – ліси (діброви, тополівники, вербняки), 
фрагменти притерасних вільшняків, луки (справжні, заболо-
чені, засолені, псамофітні, остепнені), болота (осокові та висо-
котравні), прибережно-водні та водні угрупування [5].

на території заказників можна зустріти близько 200 видів 
наземних хребетних тварин із 25 рядів 60 родин та 123 родів. 
усі ці тварини об’єднуються у чотири фауністичні комплекси: 
лісовий, прибережно-водний, лучно-степовий та синантроп-
ний, із яких перші два є найбагатшими [3, с. 127].

показник ботанічної унікальності заказників складають 
18 рідкісних видів рослин, з яких 2 види занесено до європей-
ського червоного списку, 7 видів – до червоної книги україни, 
9 регіонально рідкісних, що охороняються у полтавській об-
ласті, 6 малопоширених видів рослин, які не підлягають охо-
роні.

серед хребетних тварин на території заказника виявлено 
12 видів, занесених до червоної книги україни, 3 види з євро-
пейського червоного списку, 21 регіонально рідкісний вид [4].

антропогенний вплив на територію представлений:
– впливом рослинних і тваринних господарств мешканців 

населених пунктів, що знаходяться поруч (с. низи, с. піддуб-
не, с. золотнище);

– браконьєрством;
– регулярним зриванням червонокнижних та регіонально 

рідкісних видів рослин;
– суцільними вирубками, які призводять до зміни умов 

екотипу;
– забрудненням сміттям;
– нерегульованим сінокосінням;
– застосуванням технічних і транспортних засобів, що по-

гіршує лісовідновлення.
внаслідок змін у навколишньому природному середовищі 

відбуваються значні зміни в рослинних угрупованнях, що є на-
слідком утворення нових комбінацій видів. утворення нового 
сполучення видів, як прообразу нового рослинного угрупо-
вання, відбувається також за умови диференціації екологічних 
ніш, зміни в в співвідношенні яких і викликають глобальні 
зміни в рослинних угрупованнях. 
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Як приклад такого негативного явища можна навести по-
ширення злісного бур’яну – амброзії полинолистої, який ін-
тенсивно поширюється в трав’янистих угрупованнях заказни-
ків. позитивним наслідком впливу людини є інтродукція на 
схилах та прибережних ділянках робінії несправжньої, чим 
вирішилося екологічне питання збереження цілісності прибе-
режної зони озер та захисту їх від розмивання.

у результаті дії зовнішніх факторів (зокрема, підсихання 
боліт внаслідок підвищення сухості повітря, яке спостеріга-
ється в останні десятиліття) замість гідрофільних болотних 
угруповань з’явилися мезофільні злаково-осокові та злаково-
різнотравні фітоценози.

важливу роль у сукцесійних змінах належить і природно-
антропогенним чинникам, які мають тенденцію до деградації 
фітоценозу і спричинюються техногенними чинниками. такі 
зміни можна спостерігати на лісових згарищах, де відбувають-
ся лісовідновні процеси. в результаті відновлюються лучні, 
інколи лісові, угруповання, але флористичний склад, як пра-
вило, відмінний від попереднього.

оскільки в сучасній природно-заповідній мережі області 
відсутні заповідники та національні парки, досить актуальним 
є питання створення регіональних ландшафтних парків (рлп) 
– об’єктів поліфункціонального призначення, що спрямовані 
на охорону ландшафту і придатні для рекреації.

у пониззі р. псел можливо створити регіональний ланд-
шафтний парк шляхом об’єднання двох існуючих ландшаф-
тних заказників за рахунок приєднання всієї гирлової частини 
р. псел та частини заплави вздовж долини річки (з обох бере-
гів). обґрунтування доцільності створення рлп в цій місце-
вості потребує детальних комплексних досліджень.
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всеУКРаїнсьКа еКсПеДицІя УЧнІвсьКої 
молоДІ «ІстоРІя мІст І сІл УКРаїни»: 

ГеоГРаФІЧний асПеКт

Русин Олександр, вихованець гурт-
ка «Географічне краєзнавство» Пол-
тавського обласного центру туриз-
му і краєзнавства учнівської молоді
керівник: Копилець Євгеній Вікто-
рович, керівник гуртків ПОЦТКУМ

одним із різновидів масових форм краєзнавчої дослід-
ницької роботи учнівської молоді є всеукраїнська експедиція 
«історія міст і сіл україни». започаткована у 2006 р., вона що-
року об’єднує тисячі пошуковців, які розшукують та система-
тизують маловідомі факти про минуле населених пунктів своєї 

© Русин О., 2012



296

місцевості. однак за відповідним положенням експедиція є не 
суто історичною, а історико-географічною. тому зацікавила 
вона і нас, вихованців гуртка географічного краєзнавства пол-
тавського обласного центру туризму і краєзнавства учнівської 
молоді. ми змогли віднайти такий аспект експедиції, який був 
споріднений із основним напрямом діяльності гуртка і дав 
змогу взяти у ній результативну участь. можливо, викладені 
у цій статті міркування допоможуть долучитися до експедиції 
«історія міст і сіл україни» і іншим географам-краєзнавцям. 

положенням про експедицію передбачена можливість 
здійснювати пошук за низкою напрямів. чимало з них є част-
ково або повністю географічними, зокрема, походження назви 
міста чи села, місцезнаходження населеного пункту, місцеві 
природно-рекреаційні ресурси як чинники матеріального ви-
робництва, значення і роль населеного пункту у економічному 
розвитку території. результати пошуку оформляються у вигля-
ді нарису-опису [5]. однак при оцінюванні роботи за крите-
ріями, прийнятими українським державним центром туризму 
і краєзнавства учнівської молоді, власне дослідницька час-
тина нарису-опису важить менше, ніж довідка про об’єкт, де 
міститься формалізована загальна інформація про населений 
пункт (відповідно 20 і 35 балів). таким чином, географічна до-
слідницька складова у цьому напрямі експедиції відіграє під-
порядковану роль.

іншим напрямом, у якому може здійснюватися експеди-
ційний пошук, є розробка туристсько-краєзнавчих або екскур-
сійних маршрутів. на нашу думку, саме вона дає змогу якнай-
краще реалізуватися географам-краєзнавцям. підставою для 
цього твердження є кваліфікування фахівцями туризму і екс-
курсій як рекреаційної діяльності [2, с. 105–106; 4, с. 37–38]. 
і. а. арсененко прямо вказує, що туристсько-екскурсійна ді-
яльність належить до сфери вивчення рекреаційної географії 
[1, с. 17]. отже, саме з позицій рекреаційної географії доціль-
но підходити до розробки туристсько-краєзнавчого чи екскур-
сійного маршруту.

ось конкретні аргументи на користь вищенаведеного твер-
дження. екскурсійні об’єкти, які залучаються до маршруту, є 
специфічними рекреаційними ресурсами [4, с. 60]. під час оці-
нювання маршрутів членами журі враховуються повнота до-
відкових даних про маршрут: тематика, на який вік учасників 
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розрахований маршрут, сезонність, вид транспорту чи способу 
пересування, відстань тощо. перелічені параметри суголосні 
ознакам, за якими здійснюється класифікація рекреаційної ді-
яльності: основний мотив, вікова категорія, сезонність, спосіб 
пересування, територіальне охоплення [4, с. 35]. розробляючи 
маршрут у рамках експедиції «історія міст і сіл україни», необ-
хідно надати довідкову інформацію про місця ночівель, заклади 
харчування, розклад руху транспорту. відповідно, рекреаційна 
географія бере до уваги і соціально-економічні ресурси рекреа-
ції (заклади, які надають послуги з розміщення, заклади ресто-
ранного господарства, мережа шляхів сполучення і транспорт 
тощо) [2, с. 78; 4, с. 136]. зрештою, цілісний маршрут прокла-
дається у межах певної територіальної рекреаційної системи.

Для полтавської області пізнавальний туризм є перспек-
тивним [2, с. 308]; зокрема, фахівцями визнано слушність ви-
сновку в. і. стафійчука, який за насиченістю, різноманітністю 
історико-культурних ресурсів і перспективами їхнього залу-
чення до рекреаційної сфери відніс область до тих, які мають 
середній потенціал [4, с. 133]. значним рекреаційним центром 
із привабливими історико-культурними ресурсами є сама пол-
тава. біля стін цього 1100-літнього міста не раз відбувалися 
події, що визначали долю україни, впливали на європейську 
історію, а то й перекроювали карту європи. та найбільш зна-
чущими подіями з-поміж тих, зі свідками яких досі можна по-
спілкуватися, безперечно, є події великої вітчизняної війни. 
наявність відповідних рекреаційних ресурсів – відображення 
тогочасних подій в архітектурі міста, монументах та мемо-
ріальних дошках – спонукала нас до розробки відповідного 
туристсько-краєзнавчого екскурсійного маршруту. 

опрацювавши краєзнавчу літературу, ми з’ясували, що об-
рана нами тематика екскурсії упродовж тривалого часу не на-
лежала до найбільш популярних [6, с. 288–289]. До аналогів 
пропонованого маршруту можна віднести хіба що маршрут 
«священні місця полтави», розроблений у 1970-х рр. п. м. 
пустовітом [7, с. 8–24]. однак він передбачав і відвідування 
с. кротенки за 15 км від полтави, ми ж прагнули послідовно 
поєднати найбільш репрезентативні, зручні для доступу та ком-
пактно розташовані об’єкти обласного центру, ознайомлення з 
якими дасть гостям полтави змогу за один день скласти вираз-
не уявлення про головні аспекти життя міста у воєнні роки. 
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ми склали перелік наявних найбільш значущих історико-
культурних рекреаційних ресурсів за обраною темою «полтава 
у роки великої вітчизняної війни» та спробували оптимально 
збалансувати їх із необхідними соціально-економічними ре-
сурсами рекреації. Для цього була використана картографічна 
основа (туристична картографія є основним методологічним 
засобом туристичного краєзнавства – наукового напрямку, 
який має в основі рекреаційну географію, збагачену низкою 
міждисциплінарних методичних підходів [3]). 

у підсумку нитка маршруту набула такого вигляду: за-
лізнична станція полтава-південна – пам’ятник нескореним 
полтавчанам – Державний архів полтавської області – кіно-
театр «колос» – полтавський краєзнавчий музей – петров-
ський парк – вул. жовтнева – кругла площа і корпусний сад 
– пам’ятник о. і. зигіну – братська могила жертв фашизму 
1941–1943 рр. – меморіальний комплекс солдатської слави 
(у переліку наведені основні об’єкти). До полтави екскурсан-
ти прибувають потягом, власне маршрут поєднує пішохідну 
частину та пересування громадським транспортом (автобус / 
тролейбус). з огляду на властиві полтаві погодно-кліматичні 
умови, оптимальним для екскурсії є період із кінця весни до 
початку осені. за змістом маршрут розрахований на школярів 
середнього і старшого віку та дорослу аудиторію.

Щоб уникнути перенасичення інформацією, маршрут 
розбито на 2 частини. Годинну перерву ми рекомендували ви-
користати для обіду (у розробці маршруту подано довідкову 
інформацію щодо замовлення харчування в їдальні, яка зна-
ходиться на шляху екскурсантів) та перепочинку. передбачи-
ли також можливість розміщення екскурсантів на туристській 
базі, якщо вони не повертатимуться додому того ж дня.

завдяки тому, що ми спиралися на доробок рекреаційної 
географії, розроблений нами маршрут вийшов досить вдалим: 
про це свідчить перемога у всеукраїнській експедиції «історія 
міст і сіл україни». символічно, що за перемогу нас відзна-
чено грамотою українського географічного товариства за під-
писом його президента п. Г. Шищенка.
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заГальна ХаРаКтеРистиКа РеГІональноГо 
ланДШаФтноГо ПаРКУ 

«КРеменЧУцьКІ ПлавнІ»

Капліна Ольга, учениця 11-Б кла-
су Кременчуцької гімназії № 5 імені  
Т.Г. Шевченка
Керівник: Лазоренко Марія Степа-
нівна, учитель географії Кременчуць-
кої гімназії № 5 імені Т.Г. Шевченка

регіональний ландшафтний парк «кременчуцькі плавні» 
розташований у дивовижному місці – між двома частинами 
міста кременчука у середньому подніпров’ї. це унікальний 
парк, де лісостеп межує зі степом, де ще трапляються тварини, 
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які жили у заплаві Дніпра до зарегулювання ріки, і де просто 
можна знайти відпочинок для душі.

історія створення регіонального ландшафтного парку 
«кременчуцькі плавні» починається в 90-х рр. хх ст. так, іще 
у 1994 р. був створений ландшафтний заказник загальнодер-
жавного значення «білецьківські плавні». на його основі у 
2001 р. з метою збереження первинного вигляду Дніпра і ство-
рено рлп «кременчуцькі плавні». 

площа парку складає 5080 га. водні ділянки плавнів за-
ймають майже 40 % його території. заповідна зона складає 
60 % (3346 га). зона регульованої рекреації – 277,6 га. Госпо-
дарська зона найменша.

територія парку має різноманітний рослинний покрив, у 
якому поєднуються залишки заплавних лісів, сухі, піщані та 
болотисті луки. водна рослинність займає майже 40 % аквато-
рії парку. Дуже цінними є занесені до зеленої книги україни 
угруповання сальвінії плаваючої, водяного горіха дніпровсько-
го, латаття білого та глечиків жовтих. 

Досить різноманітна та чисельна водна фауна. з хребет-
них тварин домінують риби – на мілководді склалися сприят-
ливі умови для нересту та нагулу молоді. з водних безхребет-
них  за видовим багатством переважають комахи, ракоподібні, 
черевоногі та двостулкові молюски. 

прибережно-водні рослинні угрупування утворюють по 
всій території парку смуги вздовж заток і проток, де перева-
жають рогіз вузьколистий та широколистий, очерет. із ссавців 
найбільш характерними є ондатра, полівка водяна, видра річ-
кова. серед птахів за чисельністю домінують мартини озерний 
та жовтоносий, крячки світлокрилий та білолобий, крижень, 
лиска, курочка водяна, очеретянки. на гніздуванні тут зосе-
реджена майже десята частина дніпровської популяції кулика-
сороки, зустрічається чапля сіра. 

ліси фрагментарно розсіяні по всьому парку і займають 
близько 30 % його території. трапляються ділянки з доміну-
ванням тополі чорної та білої, верби білої, з переважанням 
дуба. серед хребетних тут найбільш поширеними є птахи (со-
колоподібні, дятлоподібні, голубоподібні, совоподібні, гороб-
цеподібні). зустрічаються також мишоподібні гризуни (миші 
лісова та жовтогорла), хижаки (лисиця, норка американська, 
куниця лісова), копитні (свиня дика, козуля), трапляються 
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їжак, заєць, білка. серед земноводних часто зустрічаються 
жаба озерна та квакша.

на вирівняних та плескатих  зниженнях поширені луки: 
болотисті з домінуванням осоки гострої та лепешняку велико-
го, справжні з угрупуванням тонконогу лучного й пирію се-
реднього, сухі піщані луки, що прикрашають великі острови 
й півострови келерією сизою і псамофітними видами: житом 
диким, осокою колхідською, гвоздикою борбаша. 

пануючою групою безхребетних на луках є прямокрилі: 
коникові, саранові, цвіркунові, з якими співіснують жорстко-
крилі, напівжорсткокрилі, перетинчастокрилі, двокрилі та лус-
кокрилі. серед ссавців зустрічаються миші, полівки, ласка, за-
єць та собака єнотовидний. 

мешкає тут і понад 20 видів птахів. чисельними серед 
плазунів є ящірка прудка, трапляється гадюка звичайна та 
східна, степова, мідянка.

окремої уваги заслуговує природа островів, що знахо-
дяться на території парку. зокрема, на острові Гатки розташу-
валася долина півників. тут зростають півники сибірські, які 
на території парку знаходиться на південній межі свого ареалу. 
на островах уступ і Гряда є зарості ліан винограду лісового. 
тут, вік деяких рослин сягає понад 50 років, а діаметр лоз іноді 
перевищує 15 см. на о. стрелечний зростає реліктовий мало-
поширений вид папороті – вужачка звичайна. це багаторічна, 
маленька за розміром трав’яниста папороть, яка дуже рідко 
зустрічається на заболочених луках та торфових болотах пол-
тавської області.

на території території  регіонального  ландшафтного  пар-
ку виділяються такі функціональні зони:

– заповідна зона – призначена  для  збереження та від-
новлення найбільш  цінних,  насамперед корінних, природних 
комплексів відповідно до режиму, визначеного законом   для  
природних заповідників;

– зона регульованої рекреації – територія, в межах якої 
створюються умови для короткострокового перебування, від-
починку та оздоровлення відвідувачів парку;

– зона стаціонарної  рекреації, яка призначена  для роз-
міщення готелів, мотелів, кемпінгів, інших об’єктів обслуго-
вування відвідувачів парку;
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– господарська зона (до неї належать населені пункти, 
землі, на яких здійснюється господарська діяльність із додер-
жанням загальних вимог щодо охорони навколишнього при-
родного середовища).

парком прокладено три туристичні маршрути. Дуже ці-
кавим є маршрут «знайомство з кременчуцькими плавнями». 
рухаючись ним, туристи зможуть перетнути усю територію 
парку із заходу на схід (довжина близько 40 км). це водно-
пішохідний маршрут, і тому є можливість не лише прогуляти-
ся парком, але й покататися на катері.

на маршруті «архейські гранодіорити острова Шеламай» 
більша частина шляху пролягає по воді. цей острів цікавий 
тим, що на ньому знаходяться гранодіорити і гранітогнейси 
– породи архейського та протерозойського періодів. тут же 
зростає ендемічний реліктовий вид – очиток борисової, зане-
сений до світового червоного списку.

на особливу увагу заслуговує туристичний маршрут 
«стежками кантаревого річища», що створений для ознайом-
лення відвідувачів із природою однойменного півострова. тут 
є можливість здійснити як пішохідну, так і велосипедну екс-
курсію.
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ШиРоКолистяно-лІсовІ ланДШаФти 
Полтавщини: стан І ПоШиРення 

По теРитоРІї оБластІ

Кушніренко Марина, учениця 
9 класу Полтавської гімназії № 28
Керівник: Федій Лариса Віталіївна, 
учитель географії та основ еконо-
міки Полтавської гімназії № 28

в сучасних умовах всебічного посилення антропогенного 
впливу на природні екосистеми особливого значення набуває 
проблема збереження біорізноманітності, в тому числі, гено-
фонду рідкісних видів рослин.

основними природними рослинними угрупованнями на 
території полтавщини є ліси, луки і болота, степи, а також 
водна рослинність. сучасний рослинний покрив області зна-
чно відрізняється від природного і є наслідком інтенсивної 
господарської діяльності: ліси на значних площах були виру-
бані, степи майже повсюди розорані. цим обумовлені зміни 
видового складу та поширення рослин і тварин. Домінуючими 
стали угрупування агрокультурної рослинності та польових 
бур’янів, штучних деревних насаджень [3, с. 186].

відомо, що першооснова життя людини знаходиться у 
природі. одним із наймогутніших факторів природи є ліс як 
жива саморегульована система співжиття дерев, трав’янистих 
рослин, тварин, птахів, комах, грибів, мохів і мікроорганізмів, 
які впливають один на одного, взаємодіють між собою і зо-
внішнім середовищем.

ліс – це найбільш могутній тип рослинного покриву і го-
ловний компонент біосфери. саме він, в основному, забезпе-
чує екологічну безпеку і збереження біосфери нашої планети. 
ліс виконує неоціненні і найголовніші водоохоронні, водоре-
гулюючі, ланшафтно- і кліматотвірні, ґрунтозахисні, санітар-
но- гігієнічні, рекреаційні і естетично-виховні функції. ліс є 
природною аптекою. в наших лісах росте багато вітамінних, 
фітонцидних, алкалоїдних рослин. полтавщина з давнини ві-
дома як один із головних районів заготівлі лікарських рослин.

© Кушніренко М., 2012
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із лісом пов’язана доля багатьох видів рослин і тварин. 
Якщо зникають лісові масиви, то це призводить до зникнення і 
деяких представників рослинного і тваринного світу [2, с. 69].

ліси полтавщини несуть на собі величезне рекреаційне 
антропогенне навантаження. До рекреаційних лісонасаджень 
належить більше половини лісового фонду області. сюди ж на-
лежить заповідний фонд загальною площею 3763 га, або 2,5 % 
площі держлісфонду, при нормі 6–7%. це унікальні пам’ятки 
природи загальнодержавного і місцевого значення; пам’ятки 
археології, культури, історії тощо [7, с. 58].

у зв’язку з цим виконана в рамках дослідження робота з 
вивчення широколистяних лісів полтавщини та проблеми їх-
нього винищення є актуальною і життєво необхідною для збе-
реження унікальних біоценозів широколистяно-лісових ланд-
шафтів.

Широколистяно-лісові ландшафти полтавщини сформу-
валися в умовах помірно континентального клімату україн-
ського лісостепу. температурний режим відзначається посту-
повим наростанням температур від холодного до теплого пері-
оду і спаданням від теплого періоду до холодного. залежно від 
місцевих фізико-географічних умов максимальні і мінімальні 
температури в окремих пунктах помітно відхиляються від се-
редніх показників.

ландшафти у цілому одержують достатню кількість опа-
дів за рік, що створює оптимальні умови для розвитку природ-
ної рослинності, вирощування різноманітних сільськогоспо-
дарських культур, плодових і декоративних дерев. однак їхня 
південна окраїна лежить у зоні дещо зниженого зволоження, 
де в окремі роки воно буває досить відчутне, особливо в пері-
од вегетації. 

ріки широколистяно-лісових ландшафтів належать до ба-
сейну ворскли, сули, псла. територія дренується їхніми при-
токами [5].

Широколистяно-лісові ландшафти розташовані на при-
дніпровській низовині і полтавській рівнині, які сформува-
лися в межах Дніпровсько-Донецької западини. основними 
фрагментами рельєфу виступають річкові долини і міжрічкові 
плато. 

полтавщина належить до малолісних і лісо-дефіцитних 
областей. лісистість її території разом із чагарниками і лісо-
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смугами на початку XXI ст. становить 9,55 % (274,6 тис. га). 
уцілілі ділянки цілинних широколистяно-лісових ландшафтів 
є зараз невеликими ізольованим один від одного «островами», 
оточеними агроландшафтами. найбільші масиви кленово-
липово-дубових та грабово-дубових лісів пов’язані з крутим 
і найбільш розчленованим правобережжям річок сули, псла, 
ворскли та їхніх приток. незначні площі займають. заплавні 
ліси, які мають надзвичайно важливе водоохоронне значення. 
Дубово-соснові ліси займають більш родючі ґрунти борових 
терас – глинисті піски із суглинковими прошарками або легкі 
супіски. 

у зв’язку зі значним впливом діяльності людини велика 
кількість представників флори широколистяно-лісових ланд-
шафтів занесені до червоної книги україни (див. таблицю). 

Рідкісні види рослин широколистяних лісів Полтавщини, 
що занесені до Червоної книги України (1) та охороняють-

ся за рішенням Полтавської обласної ради (2) [3, с.111]
Рослинні 

угруповання Приклади видів рослин, що охороняються

Ш
ир

ок
ол

ис
тя

ні
 л

іс
и-

ді
бр

ов
и

1 2
зозулині черевички 
справжні, лілія лісова, 
гніздівка звичайна, 
любка дволиста, тюльпан 
дібровний, підсніжник 
білосніжний, цибуля 
ведмежа, лунарія 
оживаюча, рябчик руський, 
глід український, булатка 
великоквіткова

плаун булавовидний, 
ряст порожнистий і 
маршалла, зубниця 
бульбиста, дзвоники 
персиколисті, проліски 
дволиста та сибірська, 
конвалія звичайна, 
осока кореневищна

з-поміж тварин у лісах полтавщини найчастіше зустрі-
чаються лисиця, куниця лісова, заєць-русак, їжак звичайний, 
білка звичайна, кріт звичайний, миша лісова, дрізд, горлиця 
звичайна, зозуля, дятел, жайворонок лісовий, зяблик, одуд, 
яструб великий, вуж звичайний, гадюка звичайна, ящірка 
прудка, ропуха, жаба трав’яна [4, ст. 9]. 

протягом багатьох століть господарська діяльність людей, 
спрямована на розширення сільськогосподарських угідь, зву-
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жувала природні стації для багатьох цінних промислових зві-
рів і птахів [6].

Щоб об’єктивно оцінити сучасний стан ландшафтно-
го та біологічного розмаїття полтавського регіону, одного з 
найбільш окультурених регіонів лісостепової зони україни, 
потрібно враховувати високий ступінь розораності території 
(65–85 %) та найменшу залісненість (7,5 %). екосистеми, що 
мають напівприродний характер, збереглися нерівномірно в 
різних частинах регіону на площі від 5 до 14 %, проте біль-
шість із них характеризується повноцінним складом і струк-
турою рослинного і тваринного світу, грибів, мікроорганізмів. 
вони і складають найважливіший природний ресурс – біоло-
гічне розмаїття [1, с. 142].

рослинність цілинних широколистяно-лісових ландшаф-
тів змінювалась у результаті розорювання, пожеж, надмірного 
випасання, сінокосіння.

людина створила і поширила цінні сорти рослин, які у 
багатьох місцях зайняли місце природної рослинності. одно-
часно зі змінами рослинного покриву людина активно зміню-
вала тваринний світ. частина звірів і птахів, які водилися на 
цілинних ділянках лучних степів, була зовсім винищена, інші 
змінили спосіб життя і пристосувалися до умов ріллі.

з метою захисту широколистяно-лісових ландшафтів в 
полтавській області створюються природоохоронні території, 
проте їхня кількість є мізерною. необхідно займатися просвіт-
ницькою діяльністю серед населення, щоб люди розуміли зна-
чення лісу в природі і своєму житті.

підсумовуючи результати вивчення даної теми, наголоси-
мо: широколистяно-лісові ландшафти – це унікальні природні 
території з притаманним їм набором компонентів – ґрунтами, 
рослинністю, тваринним світом. лісистість полтавщини ниж-
ча, ніж в середньому по україні, – 7,5 %. Широколистяні ліси 
полтавщини збереглися в природному стані лише невеликими 
угрупованнями і потребують ретельної охорони. на території 
області створюються заповідні території задля охорони лісів, 
проте, на нашу думку, необхідно проводити і активну еколо-
гічну пропаганду серед населення.
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неБезПеЧнІ стиХІйнІ явища 
метеоРолоГІЧноГо ПоХоДЖення та їХ ПРояв 

на теРитоРІї Полтавщини 

Рак Артем, учень 11 класу 
Мачухівського НВК Полтавської 
районної ради 
Керівник: Білокінь Валентина 
Валеріївна, методист районного ме-
тодичного кабінету відділу освіти 
Полтавської райдержадміністрації, 
учитель географії Мачухівського 
навчально-виховного комплексу

вже стало аксіомою твердження про глобальні зміни клі-
мату, швидкість яких росте у геометричній прогресії. пробле-
мами змін клімату сьогодні стурбоване все суспільство. відбу-
ваються численні форуми, наради, конференції, на яких вчені 
дискутують щодо причин, які спричинили зміни клімату, шу-
кають шляхи попередження негативних наслідків таких змін. 
у 2007 р. було оприлюднено звіт міжурядової асамблеї зі змін 

© Рак А., 2012
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клімату, одним із положень якого є висновок про збільшення 
кількості стихійних метеорологічних явищ внаслідок антропо-
генно спричинених змін клімату [2].

мета нашого дослідження – вивчити прояв небезпечних 
стихійних явищ метеорологічного походження на території 
полтавщини та встановити закономірності їхньої повторюва-
ності.

стихійні метеорологічні явища – це атмосферні явища, 
які за інтенсивністю, періодами виникнення, тривалістю та 
площею поширення можуть завдавати збитків господарству 
та населенню. в україні ці явища спостерігаються майже що-
року у будь-якому регіоні. найпоширеніші з них такі: посухи, 
суховії, курні та чорні бурі, сильні вітри, шквали, сильні хур-
товини, сильні тумани, сильна ожеледь, грози, сильний град, 
заморозки, сильна спека. прояв цих явищ характерний і для 
території полтавської області. 

Географічне положення полтавської області зумовлює 
її розташування в межах помірного кліматичного поясу, пів-
денної частини атлантико-континентальної помірно-вологої 
помірно-теплої кліматичної області [1]. особливості кліма-
тичних умов, зокрема, чинника циркуляції атмосфери, спри-
чиняють доволі часті виникнення несприятливих стихійних 
метеорологічних явищ. розташування області поблизу «осі 
воєйкова”» зумовлює чергування вологих і сухих, холодних і 
теплих сезонів.

розглянемо періодичність виникнення несприятливих сти-
хійних метеорологічних явищ в залежності від сезону року. 

зливові дощі та грози – випадання понад 50 мм опадів 
упродовж 12 год, яке може супроводжуватися блискавкою. в 
середньому протягом року на полтавщині спостерігається від 
27 до 33 днів з грозами. найраніше гроза відмічена у лютому. 
найбільш грозовими місяцями є червень і липень: в середньо-
му за місяць спостерігається 7–10 днів. часто грози супрово-
джуються шквальним вітром, а одна з 10 гроз – градом.[4]

Град – округлі або неправильної форми частинки льоду, 
що випадають здебільшого у теплий період року з потужних 
купчасто-дощових хмар зі значним вертикальним рухом і ви-
соким вмістом вологи. Град завдає значних збитків сільському 
господарству: пошкоджує посіви, виноградники, плодові дере-
ва на великих площах. величина збитків залежить від розміру 
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градин, їх щільності й інтенсивності випадання. на полтав-
щині переважає випадання дрібного інтенсивного граду. 

від 13 до 28 днів на рік бувають сильні вітри – вітри, 
швидкість яких перевищує 15 м/с, 2–3 рази на рік трапляються 
вітри із швидкістю понад 40 м/с [4]. найчастіше це явище ви-
никає у перехідні сезони [1].

Гарячі і сухі вітри зі швидкістю понад 5 м/с при темпера-
турі повітря понад 25 градусів і відносній вологості повітря 
менше 30 % називають суховіями. суховії виникають на пе-
риферії антициклонів. протягом року суховії трапляються від 
10 до 30 днів. 

при низькій вологості повітря і сильному вітрі можуть 
виникати пилові бурі. це явище, що спричинюється шляхом 
перенесення великої кількості пилу або піску сильним вітром і 
супроводжується погіршенням видимості. пилова буря вини-
кає за посушливої погоди та під час посилення швидкості вітру 
до значень, за яких відбувається видування з підстильної по-
верхні часток пилу або піску. не дивлячись на те, що це явище 
може тривати всього декілька годин, воно завдає великої шко-
ди сільському господарству. найчастіше пилові бурі бувають з 
березня по вересень, але 1–2 рази на 10 років вини проявляють 
себе взимку. таке явище отримало назву «чорні бурі». 

при високій температурі і низькій відносній вологості 
повітря настає засуха – комплекс агрометеорологічних умов, 
який створює невідповідність між потребою рослин у воді і 
надходженням її з ґрунту. засуха спостерігається 1 раз на 2–3 
роки. 

в холодну пору року в області часто спостерігаються ту-
мани – накопичення завислих у приземному шарі атмосфери 
крапель води або кристалів льоду, що погіршують горизон-
тальну видимість на відстань до 1000 м. в середньому днів з 
туманами протягом року можна нарахувати від 35 до 70. 1 раз 
на 2–3 роки трапляються тумани з горизонтальною видимістю 
до 100 м.

сильні хуртовини – випадання снігу із сильним вітром. 
середнє число днів із хуртовинами в області становить 10–30, 
а в окремі роки – до 50 днів [4].

сильна ожеледь спостерігається при надходження тепло-
го вологого повітря на охолоджену поверхню, тому частіше зу-
стрічається на півдні області 1 раз на 5 років. 



310

заморозки – зниження температури повітря біля поверхні 
ґрунту до 0˚ та нижче протягом вегетаційного періоду. зумов-
люються антициклонами та надходженням холодних арктич-
них повітряних мас. Фіксуються щороку восени і навесні . 

сильна спека обумовлюється встановленням антицикло-
нальної погоди влітку, при якій температура повітря сягає 35˚. 
на полтавщині вона фіксується 1 раз на 2–3 роки.

такий тип погоди взимку приводить до сильних морозів, 
коли стовпчик термометра не піднімається вище –25˚ (1 раз на 
2 роки) [2].

більшість небезпечних стихійних явищ метеорологічного 
походження відбувається у теплий період (квітень–жовтень). 
це можна пояснити більшою тривалістю зазначеного періоду 
та активною конвективною діяльністю і пов’язаними з нею 
явищами (сильна злива, сильний вітер). аналіз повторюванос-
ті небезпечних метеорологічних явищ дає підстави говорити, 
що саме ці явища трапляються найчастіше. найрідше в нашій 
області трапляються смерчі та чорні бурі [3].

у порівнянні з іншими регіонами україни на полтавську 
область припадає лише 1 % усієї кількості небезпечних сти-
хійних явищ, що фіксуються на території україни протягом 
року [3].

виникнення небезпечних стихійних явищ метеорологіч-
ного походження можна віднести на рахунок неконтрольова-
них процесів. проте помітні явища та процеси антропогенно-
го походження, які провокують їх виникнення та підсилюють 
відповідні наслідки. До таких процесів ми відносимо посилен-
ня техногенного тиску на природне середовище, зміни окре-
мих параметрів атмосфери, незадовільну діяльність служби 
прогнозування [6]. 

на основі викладеного можна зробити висновок:
небезпечні стихійні явища метеорологічного походження 

залежать від процесів циркуляції атмосфери; 
прослідковується періодичність у виникненні небезпеч-

них стихійних явищ; 
зміни у циркуляції атмосфери призведуть до змін у періо-

дичності виникнення небезпечних стихійних явищ; 
у порівнянні з іншими регіонами україни метеорологічні 

умови полтавської області є більш сприятливими для життя і 
господарської діяльності. 
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еКотУРизм: сПосІБ ФоРмУвання 
еКолоГІЧноГо свІтосПРийняття Чи смеРть 

Для заПовІДної ПРиРоДи? 

Дячук Вікторія, вихованка гуртка 
«Географічне краєзнавство» Пол-
тавського обласного центру туриз-
му і краєзнавства учнівської молоді
Керівник: Копилець Євгеній Вікто-
рович, керівник гуртків ПОЦТКУМ

наприкінці 1970-х – у середині 1980-х рр. в індустрії ту-
ризму виник та закріпився термін «екотуризм». у подальші де-
сятиліття феномен екотуризму швидко набував популярності; 
нині цим терміном широко оперують не лише у сфері приклад-
ного маркетингу туристських послуг, а й у наукових колах.

© Дячук В., 2012
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вітчизняні фахівці о.Ю. Дмитрук та с.в. Дмитрук кон-
статують, що дати єдине визначення екотуризму проблематич-
но, оскільки, з одного боку, цим терміном послуговуються для 
позначення вельми неоднорідних явищ, а з іншого, існує низка 
схожих за змістом термінів. проте у найзагальнішому розу-
мінні екотуризм є формою активного відпочинку з екологічно 
значущим наповненням; це особливий інтегруючий напрямок 
рекреаційної діяльності людей, які будують свої взаємовідно-
сини з природою та іншими людьми на основі взаємної ви-
годи, взаємоповаги та взаєморозуміння [4, с. 7–10]. основну 
мету екологічного туризму, його місію вбачають у турботі про 
збереження навколишнього природного та соціокультурно-
го середовища, що використовується в туристських цілях [4, 
с. 16].

зростання зацікавленості екотуризмом пов’язується з тим, 
що прагнення до спілкування з природою дедалі частіше ви-
ступає провідним мотивом туристських подорожей: у мешкан-
ців урбанізованих територій зростає потреба таким чином зня-
ти з нервової системи накопичені навантаження. відповідно, 
об’єктом екотуризму є території з неспотвореними, естетично 
привабливими ландшафтами. особливо популярні серед еко-
туристів місця з незміненим або мало зміненим природним се-
редовищем. тому фахівці з рекреаційної географії називають 
основою розвитку екологічного туризму в україні території та 
об’єкти природно-заповідного фонду [6, с. 142].

екотуризм розвивається і на полтавщині. показовою є 
його організація у регіональному ландшафтному парку «ниж-
ньоворсклянський» (кобеляцький район), адже там цією спра-
вою опікуються фахівці кафедри екології та охорони довкіл-
ля полтавського національного педагогічного університету 
ім. в.Г. короленка. переважання на території рлп відносно 
незмінених та природно відновлених ландшафтів із багатим 
рослинним і тваринним світом, мальовничі пейзажі пониззя 
та гирла ворскли, відсутність у безпосередній близькості до 
цієї місцевості потужних промислових джерел забруднення 
навколишнього середовища створюють сприятливі умови для 
екологічного туризму.

Щосезону для відвідувачів рлп організовується понад 
100 екскурсій суходолом та акваторією («серед степового 
різнотрав’я», «рослинний і тваринний світ дібров», «водойми 
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пониззя р. ворскли», «острови зелених робінзонів», «ботаніч-
ні раритети лучківського заказника», «у світі птахів», «у тре-
тьому царстві» (про гриби) та ін.), які ознайомлюють туристів 
із особливостями місцевих природних об’єктів, явищ, процесів 
та з екологічними проблемами регіону. рекреанти мають мож-
ливість відвідати музей природи в адміністративно-науковому 
центрі рлп (с. лучки) – з екскурсоводом чи без нього, здійсни-
ти прогулянку на човні, проживати у будиночках або наметах, 
готувати їжу з використанням газу чи дрів тощо [9].

притаманні території рлп найвищі показники ландшаф-
тного та біологічного розмаїття, в тому числі унікальності 
рослинного і тваринного світу, характерного для лівобереж-
ного придніпров’я, цілісність природних екосистем, наявність 
ландшафтного та історико-культурного іміджу для регламен-
тованої рекреації, функціонуючий адміністративно-науковий 
центр стали підставою для розробки проекту надання цьому 
об’єктові статусу національного природного парку. це мало 
активізувати і розвиток екологічного туризму на базі парку, 
зокрема, надодачу до існуючих пішохідних та водних марш-
рутів, за перспективну вважалася розробка велосипедних, кін-
них, лижних, яхтових маршрутів тощо [1].

але чи можна беззастережно вважати екологічний туризм 
позитивним явищем? зацікавившись екологічним туризмом та 
перспективами його розвитку на полтавщині, ми натрапили і 
на різко негативні відгуки про відвідування туристами об’єктів 
природно-заповідного фонду. зокрема, в.є. борейко порівнює 
екотуризм із троянським конем, який несе смерть заповідній 
природі [2]. цей фахівець має неабиякий авторитет (в.є. бо-
рейко – заслужений природоохоронець україни, директор ки-
ївського еколого-культурного центру, член усесвітньої комісї 
з охоронюваних територій міжнародного союзу охорони при-
роди), тож ми ретельно вивчили його позицію.

природоохоронець навів 11 вагомих аргументів проти 
екотуризму в заповідниках, підкріпивши кожен із них числен-
ними фактами. його висновок – яким би не був туризм, він 
неминуче призводить до шкоди природі. відзначимо, що з цим 
положенням погоджуються навіть фахівці з рекреаційної гео-
графії, які популяризують екологічний туризм. так, м.м. по-
колодна визнає, що і за дуже помірного дозування рекреація 
призводить до суттєвих змін видового складу та чисельнос-
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ті рослин і тварин; постійний вплив цього чинника спрощує 
структуру фітоценозу і біоценозу в цілому [7, с. 241–242]. 

із 2010 р. туризм у природних заповідниках заборонений 
[5]; у них дозволена лише екскурсійна діяльність (природоохо-
ронне законодавство розрізняє ці поняття [8], тоді як фахівці з 
екотуризму та рекреаційної географії нерідко їх об’єднують). 
екологічний туризм продовжує розвиватися у біосферних за-
повідниках, національних природних парках та регіональних 
ландшафтних парках. проте невтішну картину впливу інтен-
сивного екотуризму на природу біосферних заповідників зма-
льовують навіть ті дослідники, які шукають шляхи його подаль-
шого розвитку [3], в літературі наводяться і факти негативного 
впливу екотуризму на національні природні парки [2].

з огляду на вищезазначене, вважаємо за доречне ретельно 
прогнозувати можливі наслідки інтенсифікації екологічного 
туризму в національних природних парках та регіональних 
ландшафтних парках, які знаходяться на території полтавської 
області. хоча туризмознавці і вбачають сутнісну рису еколо-
гічного туризму у тому, що він не може обмежуватися вико-
ристанням довкілля і обов’язково має містити елементи усві-
домленого позитивного ставлення людини до навколишнього 
природного середовища [4, с. 6], на практиці більшість екоту-
ристів, схоже, солідаризується з м.м. поколодною: «охорона 
природи здійснюється, насамперед, для того, щоб можна було 
її використовувати. …природа охороняється не від людей, а 
для людей і різних галузей промисловості, сільського госпо-
дарства, транспорту, рекреації» [7, с. 239]. 
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село Горошине, що на полтавщині, сьогодні звичайне 
помешкання багатьох відданих землі і хліборобській справі 
людей. життя тут плине тихо, як і річка сула, спокійно. До 
залізниці звідси далеко, до найближчого міста ще далі, та й га-
ласливі автотраси обминули село на багато кілометрів. скіль-
ки ж віків мешкають тут люди, скільки поколінь змінилось на 
цій богом даній і ним же забутій землі?

а допоможе відповісти нам на це питання топоніміка рід-
ного краю. робота із вивчення географічних назв с. Горошине 
проводилась у два етапи. на першому з них виявлялася інфор-
мація у літературних джерелах та було вивчено архіви район-
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ного краєзнавчого музею, на другому було складено перелік 
географічних назв та зроблено певні висновки. 

Як свідчать дослідження, топонімічна номенклатура Горо-
шиного формувалася впродовж тривалого часу, а розпочалася 
вона з будівництва посульської оборонної лінії. 

перші поселенці цього благодатного краю вміло оцінили 
красу і вигідне розташування великого острова в межиріччі 
літописної сули і маловідомої річки борис ще тисячу років 
тому. наші далекі предки заклали тут місто-фортецю, яку на-
звали Горошин. 

містечко Горошин з усіма хуторами, а їх тоді було понад 
вісім десят, завжди було вільним козацьким краєм. межі ко-
зацьких земель простяглись вниз по сулі до урочища оманчі, 
а вгору – до урочища пришиб. звідти на роблену могилу та 
бакунів стан. потім завертають на Гостру могилу та на масла-
чиху, на ромоданівський шлях, на чуйків хрест, Голі могили, 
на жостір та до старого горошинського перево зу. простіше, це 
на десятки кілометрів навколо Горошиного.

за переписом 1859 року на горошинських землях було по-
над 80 хуторів. сьогодні навіть важко встановити, де розмі-
щався той чи інший хутір, але назви тих маленьких козачих 
поселень історія зберегла для нас. ось вони – знайомі, рідкісні 
й загадкові наймення: баганців, балів, барташівка, безсалого, 
білого, величків, вовків, вовнин, ворони, Гармашівщина, 
Головків, Гриценків, Данильців, Дзюманів, Драчки, Дяченків, 
журавлів, запорожченків, замостя – 1, замостя – 2, захаренків, 
зікранців, кайдунів, старий калкаїв, новий калкаїв, караси-
рів, кибин, кондратченків, кривошиїн, кукобин, лавринівка, 
ленів, ліпського, лишенків, липняги, лихопоїв, маленка, мі-
щенків, миронів, микитченків, наріжже, нагайників, один-
ців, олексіївка, орівщина, погребняків, паромський, перців, 
переходин, паліїв, пийчин, побідин, пустовойтів, пилипен-
ків, прокопенків, приліпчин, радчин, романенків, роєвих, ря-
бусірка, сербенів – 1, сербенів – 2, сердюків – 1, сердюків – 
2, стоянів, сьомаків, теслин – 1, теслин – 2, третяків, тукалів, 
хуглів, цисів, Шамбурів, Шерстюків, Шершнюків, Шостачин, 
Шулікин, Яцинин.

є багато різних версій про походження назв хуторів Го-
рошинської волості. але найбільш вірогідним можна назвати 
дві: «від прізвищ старих січовиків, які поселились на посуллі і 
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доживали тут свого віку, а також від прізвищ відомих старшин 
козацького війська, які мали не один пота ємний хутір – схо-
ванку на островах Дніпра і на численних його затоках» [2. с. 
6 – 7].

у ті далекі часи глухі островки ставали пристанищем 
різних людей. тут можна було заховатись і перечекати якесь 
лихоліття, спокійно залі кувати рани, чи й просто відпочити 
від галасливого і неспокійного жит тя. про ці потаємні місця 
дізнавалась і козацька старшина. вона правдою і неправдою 
підкоряла собі ці глухі, загублені в болотах остро ви. Господарі 
таких островів вигулювали на них добрих коней, утриму вали 
череди худоби і пасіку. сюди звозили і тимчасово переховува-
ли на грабоване чи здобуте в битві багатство. знатний господар 
хутора не мешкав на ньому постійно, а його вірні люди порали 
та стерегли острів-хутір від будь-якого зазіхання. коли хуто ри 
міняли своїх господарів, змінювалась і їх назва.

Горошинська фортеця довгий час мала особливе стра-
тегічне значе ння в житті українського козацтва в цьому по-
сульському краї. в межиріч чі сули і бориса природа створила 
чимало великих і малих островів. Ще й сьогодні є такі, що не 
кожен знайде до них стежку серед глухих і важкопрохідних 
боліт. на таких островах можна було таємно утримувати сотні, 
а то й пол ки козачого війська. а оскільки на переправі відбу-
вались часті сути чки, і, навіть, великі битви із загарбниками 
українських земель, то тут, безумовно, перебували і відомі ко-
зацькі ватажки.

підтвердження такої думки знаходимо у Д. Яворницького. 
він пи ше, що кошовий отаман іван мартинович брюховець-
кий мав в Горошиному свої власні млини. у листі до полков-
ника Григорія косагова, нача льника московських ратних лю-
дей, брюховецький пише: «...а как я словесно просил о моих 
Горошинских мельницах, так и теперь через настоящее пись-
мо прошу, будь милостив, когда приедет, бо рошно отсылай 
хотя на кодак, потому что, кончая своє, мы имеем в нем на-
добность» [3. с. 335 – 337].

знайомлячись із численними історичними документами, 
що зберегли ся до нашого часу та поєднуючи багату місцеву 
топоніміку, можна зробити цілком вірогідне припущення і на-
віть твердження про перебування відо мих в історії людей у на-
шому, не менш історичному краї.
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назви хуторів запорожченків, Гармашівщина і сердюки 
пояснень не потребують. лише про сердюки можна додати, 
що назва цього хутора походить від особливого роду піших ко-
заків, які в народі прозивали сер дюками.

часи польського панування в нашому краї закріпилося на 
цій зем лі кількома назвами. хутори замостя – 1, замостя – 2 
та карасири відно сяться саме до того часу. відомо, що деякі 
польські землі на україні називалися замостям, а окремий рід 
польсько-панського війська мав наз ву – кірасири. 

Шлях на москву чи в слобожанщину проходив тоді і че-
рез Горошине. у містечку за надійною фортецею можна було 
заночувати чи й помі няти коней, отримати вартових козаків. 
свого часу тут проїздом пере бували царські посли р. страш-
нев та м. бридихін. а вже гетьманським послам і сам бог велів 
побувати в Горошиному і не один раз, – в коза цьких справах 
чи проїздом.

відомий козацький старшина і посол гетьмана сагайдач-
ного петро одинець обов’язково міг бути в Горошиному. тож 
можна припустити, що цей запорозький ватажок міг мати і на 
посуллі свій затишний куто чок, який причаївся на одному з 
островів і мав назву одинців хутір.

був колись на острові і величків хутір. з цією назвою чи 
прізвищем людини, яка дала назву хутору, пов’язано багато іс-
торичної дійс ності. самійло васильович величко (1670 – 1728 
рр.) був українським козацько-старшинським літописцем-
істориком, канцеляристом Генераль ної військової канцелярії. 
запорозьке військо поділялось на курені по селення і околиці. 
постійне число куренів було 38. вони мали різні на зви від 
своїх отаманів, міст, метрополій чи від відомих козаків. серед 
отої кількості куренів був і величківський курінь війська запо-
різького. так що можна припустити, що назва величкового ху-
тора тісно пов'язана із згаданими дійсними подіями того часу 
і людьми.

чисто козацьких наймень хуторам тоді намагались не да-
вати, бо то були дуже колоритні і не завжди пристойні прізви-
ща. півторакожуха, задерихвіст, нетудихата та інші прізвища 
присвоювали козакам на січі, щоб приховати їх минуле і не 
наражати рідних на небезпеку. а ось прізвища старшини і ва-
тажків майже завжди зберігались, такими, які їх ро дини мали 
протягом багатьох років, хоча і тут були винятки.
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хутори паліїв, тукалів, Головків, білого та сербіна, 
найвірогідні ше мали причетність до козацьких ватажків. пол-
ковник палій – учасник полтавської битви. Головко, теж пол-
ковник, відзначився тим, що бу дував мости через невеликі 
річки у придніпров’ї і брав з людей за пере хід по цих мостах 
відкупну. навколо Горошиного було десятка півтора великих 
і малих мостів. лише через сулу було два мости на дубових 
палях. так що, можливо, полковник-мостобудівник і тут забив 
не одну палю для горошинських мостів.

Яків тукало – колишній отаман. був убитий козаками на 
кримській стороні Дніпра за зраду. полковник білий був по-
стійний посол січі до москви. активним учасником боротьби 
проти польсько – шляхетського панування був полковник іван 
сербін. старшини третяк та рудь, мабуть, теж залишили по 
собі в нашому посуллі назви власних хуторів: третяків і ру-
дівщииа.

серед багатьох мешканців Горошиного і сьогодні ще час-
то зустріча ються прізвища: величко, Головко, запорожченко, 
палій, рудь, сердюченко, тукало та інші. ці наймення вони 
отримали різними шляхами, в тому числі і від назв колишніх 
хуторів, у яких мешкали їх далекі пра щури. а завдячувати 
вони повинні першому перепису українського на селення. тоді, 
щоб позбавити людей від отих красномовних прізвищ (непий-
пиво, Держихвіст, задерикоза та ін.) під час перепису давали 
прізвища від наймення того хутора, де вони мешкали, чи від 
пріз вища власника хутора.

можна стверджувати, що прізвища колишніх полковників 
і стар шин є просто приємним збігом із прізвищами сьогодніш-
ніх мешканців Горо шиного. але ж погодьтесь, що тут спосте-
рігається занадто частий збіг.

чи можна припустити, що сьогоднішні однофамільці, які 
мешкають у Горошиному, мають якийсь родинний зв’язок із 
«тими історичними особами»? так, таке припущення не ви-
ключається. Детальний аналіз багатої тутешньої топоніміки 
проливає світло до лабіринтів далекого минулого, допомагає 
нам знайти нерозривний зв'язок часів.

проте, усе висловлене ще потребує глибокого досліджен-
ня у кожному окремому випадку. але доведено головне, що 
Горошине – це козацьке село, а більшість його мешканців – 
козацького роду, підтвердженням цього є українське народне 
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прислів’я: «козацькому роду нема переводу». отже, головною 
метою роботи було знайомство юних краєзнавців із наукою то-
понімією на прикладі топоніміки села Горошине, що на семе-
нівщині. Для юних пошуковців робота стала поштовхом до ви-
вчення географічних назв, місцевих топонімів і мікротопонімів 
(у тому числі походження назв дрібних географічних об’єктів 
чи їх частин). участь у пошуковій роботі сприяла встановлен-
ню і зміцненню міжпредметних зв’язків географії, історії, мо-
вознавства, етнографії, картографії. пошуково-дослідницька 
робота підвищила інтерес вихованців туристсько-краєзнавчого 
гуртка до картографії, зруйнувала стереотип її «сухості». під 
час виконання поставлених завдань ми суттєво поглибили 
власні знання про рідний край, що сприяло зростанню нашої 
допитливості, патріотизму та національної гордості.
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