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УКРАЇНОЗНАВСТВО: 
теорія, методологія, практика 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Кононенко П.П. (Київ) 
 

ЩЕ РАЗ ПРО УКРАЇНОЗНАВСТВО –  
НАУКУ ПРО УКРАЇНУ Й УКРАЇНСТВО,  

ЇХ ПІЗНАННЯ, САМОПІЗНАННЯ,  
САМОТВОРЕННЯ 

 
Автором на широкому джерельному матеріалі шляхом вивчення та 

узагальнення досвіду попередніх епох зроблений глибокий аналіз процесів 
становлення і розвитку українознавства як усвідомлено структурованої, 
цілісної наукової системи знання та самопізнання, філософії, 
патріотизму, боротьби за свободу і етики, життєтворення та, що 
особливо важливо, комплексного, універсалістського бачення та 
дослідження світу, народу, людини в усіх часо-просторових сферах їхнього 
Буття і перспектив розвитку, долі в Грядущому. Осмислено теоретичні і 
методологічні засади українознавства у світлі наукової методології. 
Утверджується думка, що ідея-концепція визначальної ролі 
українознавства як «політики і філософії держави» привела до створення 
українознавчих інституцій, якою є НДІУ МОНУ.  

 
У посібнику «Нариси історії українознавства», підготованому 

колективом Національного науково-дослідного інституту українознавства, 
здійснена спроба у найбільш загальному підході розкрити історію, теорію, 
методологію сутності, значення та, відповідно, проблем розвитку науки 
самопізнання українського народу. Ця парадигма носить універсальний 
характер, і тому її осмислення має бути приматом не лише творців даного 
посібника, а й стати основою оволодіння базовими знаннями для кожного 
громадянина України, щоб піднести рівень його індивідуального мислення. 
Виходячи саме з цих принципових позицій, автори посібника й 
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досліджували особливості творення науки самопізнання та самовираження 
на кожному із етапів розвитку України й українства в усіх його 
часопросторових вимірах. При цьому в основі їх досліджень завжди був 
спільний орієнтир: українознавство – наука про Україну й світове 
українство, їх пізнання, самопізнання й самотворення, починаючи з 
найдавніших часів і праць дослідників – на засадах українознавства як 
єдиної системи наукових інтегративних знань. 

Такий підхід дає можливість побачити, що творцями універсальної 
системи постають вітчизняні і зарубіжні дослідники від Австралії до 
Японії, – а разом з тим засвідчує: для частини навіть інтелігентів-науковців 
українознавство ще не стало осмисленою і прийнятою науковою системою, 
могутнім чинником виховання поколінь, – хоча саме завдяки 
українознавству зберегли й розвинули свою етно-національну 
самосвідомість та самоідентифікацію мільйони етнічних українців і в 
Україні, і за рубежем. Одягаємось в чужий одяг і навіть душу нерідко 
плекаємо чужу, бо все ще лякаємося звинувачення в хуторянстві, а то й в 
«буржуазному націоналізмі».  

Знайомлячись з матеріалом дослідження, кожен помітить, що 
першооснови українознавства – ще в праглибинах матеріальної і духовної 
культури та мови народу, з часу, коли наші літописці ставили за мету 
пізнати й розкрити шлях до відповіді: «звідки пішла руська земля, хто в ній 
першим почав урядувати, як руська земля постала є», – а всебічно розкрив 
зміст феномену українства та методу пізнання його історії й долі наш 
перший, за визнанням П.Куліша, історик Тарас Шевченко. 

Отож і почнемо з нього.   
І 

Тарас Шевченко 
І мертвим, і живим, і ненарожденним землякам моїм 

в Україні і не в Україні моє дружнєє посланіє 
 

… І все спочиває. 
Тілько я, мов окаянний, 
І день, і ніч плачу 
На розпуттях велелюдних, 
І ніхто не бачить, 
І не бачить, і не знає, 
Оглухли, не чують; 
Кайданами міняються, 
Правдою торгують. 
І господа зневажають, –  
Людей запрягають 
В тяжкі ярма. Орють лихо, 
Лихом засівають. 
А що вродить? Побачите, 
Які будуть жнива! 
Схаменіться, недолюди, 
Діти юродиві! 
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Подивіться на рай тихий, 
На свою країну, 
Полюбіте щирим серцем 
Велику руїну, 
Розкуйтеся, братайтеся! 
У чужому краю 
Не питайте, не шукайте 
Того, що немає 
І на небі,  а не тілько 
На чужому полі. 
В своїй хаті своя й правда, 
І сила, і воля. 
Нема на світі України, 
Немає другого Дніпра, 
А ви претеся на чужину 
Шукати доброго добра… 
… Якби ви вчились так, як треба, 
То й мудрость би була своя… 
… «Немає й Бога,  тілько я! 
Та куций німець вузлуватий, 
А більш нікого!..» Добре, брате,  
Що ж ти такеє?»  
«Нехай скаже 
Німець, ми не знаєм» 
… «А історія!.. поема 
Вольного народа» 
… Подивіться лишень добре, 
Прочитайте знову 
Тую славу. Та читайте 
Од слова до слова, 
Не минайте ані титли, 
Ніже тії коми, 
Все розберіть… Та й спитайте 
Тоді себе: що ми? 
Чиї сини? Яких батьків? 
Ким? За що закуті?.. 
… Розпадеться луда 
На очах ваших неситих, 
Побачите славу, 
Живу славу дідів своїх 
І батьків лукавих. 
Не дуріте самі себе, 
Учітесь, читайте, 
І чужому научайтесь, 
Й свого не цурайтесь. 
… Доборолась Україна 
До самого краю, 
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Гірше ляха свої діти  
Її розпинають. 
Замість пива праведную 
Кров із ребер точать. 
Просвітити, кажуть, хочуть 
Материні очі… 
… Не дуріте самі себе… 
… Бо хто матір забуває, 
Того Бог карає, 
Того діти цураються, 
В хату не пускають… 
… Отака-то наша слава, 
Слава України 
… Нехай мати усміхнеться, 
Заплакана мати. 
Благословить дітей своїх 
Твердими руками 
І діточок поцілує 
Вольними устами. 
І забудеться срамотня 
Давняя година, 
І оживе добра слава, 
Слава України, 
І світ ясний, невечірній 
Тихо засіяє… 
Обніміться ж, брати мої, 
Молю вас, благаю!1. 
                          14. ХІІ. 1845 
… Та ще й Гонту зневажає 
Ледаче ледащо! 
«Гайдамаки не воины, – 
Разбойники, воры. 
Пятно в нашей истории…» 
Брешеш, людоморе! 
За святую правду-волю 
Розбойник не стане, 
Не розкує закований 
У ваші кайдани 
Народ темний… 
… Ви – розбійники неситі… 
                          (« Холодний Яр».  17. ХІІ. 1845). 
… Жить тяжко в оковах? 
Встань же, Боже, поможи нам 

                                           
1 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6-ти томах. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – Т. 1. – 

С. 329-335. 
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Встать на ката знову… 
                          («Псалми Давидові». 19. ХІІ. 1845). 
… Страшно впасти у кайдани, 
Умирать в неволі, 
А ще гірше – спати, спати, 
І спати на волі… 
                           («Минають дні…». 21. ХІІ. 1845). 
… Нащо нас мати привела? 
Чи для добра, чи то для зла? 
Нащо живем? 
… Мені однаково, чи буде 
Той син молитися, чи ні. 
Чи хто згадає, чи забуде 
Мене в снігу на чужині… 
Та не однаково мені, 
Як Україну злії люде 
Присплять лукаві, і в огні 
Її окраденую збудять! 
Ох, не однаково мені!.. 
                           («Мені однаково». 1847). 
… Поховайте та вставайте, 
Кайдани порвіте 
І вражою злою кров’ю 
Волю окропіте. 
                            («Заповіт». 25. ХІІ. 1845). 
… Без малодушной укоризны 
Пройти мытарства трудной жизни, 
Измерять пропасти страстей, 
Познать на деле жизнь людей, 
Прочесть все черные страницы, 
Все беззаконные дела… 
И сохранить полет орла 
И сердце чистой голубицы. 
Се человек! 
… Людей изведать – и любить! 
                                («Тризна». 11.ХІ.1843). 

ІІ 
Воістину: Великий Кобзар – то великий не лише поет, прозаїк, 

драматург, мислитель, естетик, педагог, громадсько-політичний діяч, 
могутній аналітик і Пророк, а й Учитель нації ще й тому, що на всю 
Планету постав і як історик та теоретик науки пізнання й самопізнання, 
самотворення й життєтворення, етики, правди, істини і любові, 
всеперемагаючої енергії боротьби за людяність, справедливість, свободу і 
демократію, яку він виразив і науково-аналітично, і політично. 

Закономірно, що інший гігант мислі, творчості, боротьби І. Франко 
написав: «Він був сином мужика – і став володарем в царстві духа. Він був 
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кріпаком – і став велетнем у царстві людської культури. Він був самоуком 
– і вказав нові світлі і вільні шляхи професорам і книжним ученим…»1 

Він вказав нам дорогу і до українознавства, допоміг розгледіти його 
еволюцію, метод пізнання, зміст, мету і форми того, чому і як треба 
вчитись.  

І справді: коли ми звернемося навіть до творчості Т. Шевченка, то 
побачимо великий і цілісний, неперервний світ не лише України, а й Греції 
і Рима, Європи, Азії і Америки, багатотисячного шляху розвитку їх народів, 
і все те – постійно у співвіднесенні з Україною і світовим українством на 
рівні історичних уроків, критеріїв правди і об’єктивного знання, мрії й 
любові, історичної правди й ідеалів, етики людяності й справедливості, 
пам’яті повсякчасної життєтворчості поколінь і пророцтва грядущого. 

І не дивно, що нам западають у душу його слова: «Коли б ми вчились 
так, як треба, то й мудрость би була своя…». А мудрість – це глибина 
почуттів і мислення, світобачення через призму родових, етнонаціональних 
традицій, людяності, природовідповідності, ідеалів правди, етики, краси, 
справедливості в світлі синтезуючої української національної ідеї. Це 
відчуття своєї і національної свідомості, гідності й честі, душевної 
причетності до етнонаціональної культури і мови; розуміння своєї 
органічної злитості з усім світом як єдністю Макросвіту (Природи), 
Мікросвіту (Людини) і Слова… Це жага пам’яті Буття, Свідомості, 
Грядущого, незнищенності народу в його органічних зв’язках із Світом. Це 
– форми повсякчасної життєдіяльності; реальних помислів і вчинків («ми 
просто йшли: у нас нема зерна неправди за собою»). Великим, історично 
розвинутим Слово стане деміургом Відродження, – й  

Умруть ще незачатає царята… 
І на оновленій землі 
Врага не буде, супостата, 
А буде син, і буде мати, 
І будуть люде на землі… 
                 («І Архімед, і Галілей…»). 

В ім’я цієї високої ідеї має розвиватися й українознавство – наука 
українотворення. 

Значущим є український народ. Його ввергли «кати лукаві» в Руїну, – 
але він воскресне. А щоб це сталося, і я –  

Воскресну нині! 
Ради їх,  
Людей закованих моїх, убогих, нищих…  
Возвеличу, малих отих рабів німих! 
Я на сторожі коло їх 
Поставлю слово… 
                  («Подражаніє 11 псалму»). 

                                           
1 Франко І. Присвята. – Світова велич Шевченка // Зб. матеріалів…: У 3-х томах. – К.: 

ДВХЛ, 1964. – Т. 1. – С. 479. 
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А чому нас учили? Принципам класовості й комуністичної партійності, 
«інтернаціоналізму» як науці любові до абстрактного вселюдства, 
батьківщини «світового пролетаріату» з його столицею – Москвою і її 
особливою «загальнолюдською місією», а тим самим – зневаги, а то й 
ненависті до питомо національного як «відсталого», а то й «ворожого» 
самому народові, байдужості навіть до батька-матері, зненависті до 
«ворогів народу» – світочів і боротьби за українську долю, і правдивої 
науки про минуле, сучасне й майбутнє. 

Рушіями поступу декларувались офіціозна любов до чужинських 
фетишів і зневага та зненависть до рідного й того, що відкривало правду-
істину та піднімало душу і розум до вічного, гуманістичного, дійсно 
прогресивного. Навіть до свого народу, що трактувався і не як народ, а 
лише як плем’я (не випадково до Тихого океану емігрували сотні тисяч 
«малоросів», а до Америки – «малополяків», «маломадяр», 
«малоавстрійців»), а те плем’я – і недержавне, й малосамодостатнє, як і 
його мова та культура – похідні то від поляків, то від московців або й 
турків чи німців, австроугорців… 

У 30-ті роки ХХ ст. жорстоким політично-імперським терором було 
знищено українську державність, а з нею – і науку українознавства: їхня 
доля і ворогами бачилася у визначеній самою історією ідентичності та 
нерозривності. 

Навіть постать Т. Шевченка підганялася під мірки московських 
«інтернаціоналістів» та, відповідно, фальсифікувалася його творчість і 
особливо – українознавчий та українотворчий пафос Поета. 

Болісно мучило душу: яка мета і місія освіти й науки? що робити? 
Обдумувались численні варіанти. Аналіз досвіду поколінь і українського, і 
європейських держав ХVІІ ст. упродовж століть підказав: шлях – це 
Відродження України як нації і соборної держави, – а її дух відродження – 
у відродженні наукового у к р а ї н о з н а в с т в а. «Опануйте правдою і 
вона визволить вас!..» Необхідно, щоб учитися «так, як треба», почали всі 
батьки і діти, а роль учителів узяли на себе професори та вчені академій і 
вищих навчальних закладів. А основою того навчання мала стати нового 
типу Концепція системи освіти – модель, яка й була запропонована ще 
наприкінці 80-х років ХХ ст.1 

Необхідна була принципова реформа як державної системи, так і систем 
науки, освіти, виховання, – а це потребувало принципово інших 
концепційних засад їхньої ролі, структури, ідеологічної наснаженості. 

У 1988 р. у Москві проводився Всесоюзний з’їзд освітян, на якому й 
була запропонована концепція перебудови освіти, а визначальною ідеєю 
мало стати: українська школа на сучасному етапі повинна бути 
демократичною, правовою, гуманістичною і – національною! 

Делегати не лише прибалтійських республік, Грузії, Азербайджану, 
Молдови, а й Росії відгукуються схвальними оплесками. Українські 

                                           
1 Кононенко П. Концепція національної системи освіти // Історія української школи і 

педагогіки: Хрестоматія / Упор. О.О. Любар; За ред. В. Кременя. – К.: Знання, 2003. – C. 721-
734. 
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делегати – шоковані: що ж це буде? І подана П. Кононенком стаття «З’їзд 
відбувся – проблеми залишаються»1 з’являється лише через… 2 роки! 
Тільки гіпотезою залишається й ідея реформи існуючої системи освіти в 
дусі національної школи та її фундаментальних засад. 

Проте парадигма набувала все гострішої актуальності у плані: вчити 
дітей і готувати кадри й далі на засадах імперсько-комуністичної (так 
званої інтернаціоналістської) ідеології чи – дійсно наукової методології? 

Отже: проблема і того, які вчити предмети (Державний стандарт), і – як 
(за якими принципами: ідеолого-догматичного чи – наукового методу)?  

Нагадаємо: навіть для дитячих садків виховні програми в Україну 
присилались з Москви! Тож зрозуміло, що не тільки українознавства як 
предмета, а й українознавчої домінанти (зміст, ідеали, пафос, форми) в 
Державному стандарті і не могло бути. Бо історико-філософську 
об’єктивність усе більше витісняв догматичний фідеїзм марксизму-
ленінізму та імперського сталінізму. Те, до чого з маніакальною 
настирністю навертають нас і сучасні імперсько-російські ідеологи. 

Але метод наукового пізнання стукав у двері! Інакше і далі 
виховувались би не люди, а «гвинтики загальнодержавного механізму»; і 
не національно-патріотична інтелігенція, народна (культурно-моральна, а 
не класово-партійна) еліта, – а маса бездумних і бездушних манкуртів. 
Народ (нація) ще більше деформувався б у масу «населення». 

Так і зародились положення Концепції: «1. Розірвавши ланцюги рабства 
і колоніальної залежності, виражаючи свою суверенну волю, здійснюючи 
належне усім народам право на самовизначення, прагнучи реально 
втілювати принципи свободи та відстоювати природно зумовлені права 
кожної людини і нації, жадаючи якнайвищого матеріального і духовного 
розквіту вітчизни, гармонійності соціальних, національних, конфесійних 
відносин, миру і злагоди між людьми, демократичних, гуманістичних основ 
розквіту своєї держави, її правового статусу, гідності і рівності серед інших 
народів, – український народ через багатовікову боротьбу з мільйонами 
жертв та через референдум 1 грудня 1991 р. визначив новий, самостійний, 
незалежний, демократичний, соборний шлях розвитку у грядущому. 

Тим самим народ визначив необхідність нового етапу і в розвитку 
освіти, науки, культури як цілісної системи – гуманістичної і національної, 
правової, демократичної, – заснованої на здобутках вітчизняної та 
зарубіжної педагогіки, інтелектуальної і морально-етичної та естетичної, 
гарантованої в її розвитку всіма конституційними засобами держави й 
суспільства. 

Фундаментом, методологічно-філософською основою, найважливішим 
засобом та джерелом формування громадян, органічним компонентом усіх 
ланок та всіх форм системи освіти, науки, культури є національне 
виховання в дусі української національної ідеї. 

                                           
1 Кононенко П. З’їзд відбувся – проблеми залишаються // Кононенко П. Українознавство – 

наука любові, етики, життєтворчості: Зб. наук. праць. – Львів: Сполом, 2006. – C. 10-18. 
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Національне виховання є аналогом державного…»1 
В дусі цієї ідеї були подані концепції української мови в системі 

українознавства проф. С. Єрмоленко та літератури: книжка П. Кононенка 
«Українська література: проблеми розвитку» (1994), а згодом – «Свою 
Україну любіть» (1996) та підручник «Українознавство» (1996 ). 

Європа жила передчуттям принципових інновацій. Японія і Німеччина в 
основу освіти й науки ставлять національні пріоритети та найновіші 
технології. І, переможені у війні, виходять переможцями в боротьбі за 
прогрес та роль у світовій конкуренції.  

В СРСР, навіть за умов «перестройки», понад усе славилась 
«найпередовіша у світі радянська школа». Коли вона базувалася на 
принципах науки, то справді сягала міжнародних вершин. Але в сфері 
суспільно-гуманітарній вона була ідеологічно реакційною. Не дивно, що ми 
й досі святкуємо перемогу хіба що у відзначенні наслідків Другої світової 
війни. Свого часу (1941 р.) В. Вернадський записував у «Щоденнику»: ми 
закономірно програємо гітлерівцям, бо інтелектуально-моральний рівень 
нашого керівництва державою нижчий за середній рівень мас. Світогляд 
суспільства, його провідних керманичів залишається (на жаль, і досі) у 
такій же пропорції. Як зазначалось на міжнародних конгресах з питань 
української мови (2005 р.) та освіти, науки, культури, державотворення 
(2006 р. і 2007 р.), проведених Інститутом українознавства МОН, вони 
опинилися в стані системної кризи. І в Україні, і в зарубіжжі. 

Тож закономірно, що на чільну позицію вийшла проблема нового 
мислення, а тим самим – нового типу кадрів педагогів, учених, політиків. 

Нова – суверенна, незалежна, демократична – Україна потребувала 
нового типу ідеології і в державі, і в науці2. 

На повен зріст постала потреба нової наукової парадигми і в філософії, і 
в педагогіці та в політиці, що є не менш актуальною і сучасною 
проблемою. 

Так виникла ідея-концепція визначальної ролі українознавства, яке 
В. Вернадський, М. Грушевський, С. Єфремов, І. Стешенко, І. Огієнко в час 
УНР трактували як «політику і філософію держави» та яке саме завдяки 
такій ролі у першій чверті ХХ ст. насправді відіграло у становленні молодої 
української республіки, її науки, мови, культури, освіти, а тим самим – 
суспільства вирішальну роль3.  

                                           
1 Кононенко П. Концепція національної системи освіти // Історія української школи і 

педагогіки: Хрестоматія. – К.: Знання, 2003. – С. 721. 
2 Кононенко Т.П. Народно-звичаєві обрії філософії Г.С.Сковороди. Вступ до методології 

українознавства. – К., 2008; Кононенко П.П. Українська національна ідея: проблема 
методології. – К., 2008. 

3 Кононенко П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості: Зб. наук. праць. – 
Львів, 2006. – 458 с.; Гомотюк О.Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті роки 
ХІХ – перша третина ХХ ст.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 552 с. 
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Тому й постали інтегральні завдання: створення українознавчої та 
українотворчої державної політики, українознавчих інституцій та 
формування  кадрів  українознавців. І не лише в Україні, а і в зарубіжжі1. 

ІІІ 
Першим кроком на цьому шляху стало створення П. Кононенком на 

філологічному факультеті КДУ ім. Т.Г. Шевченка нових кафедр: фольклору 
і етнографії, української філології, сходознавства, заходознавства, 
порівняльних досліджень та Українського національного ліцею. 

А на їх основі – створення спочатку Міжнародної асоціації «Інститут 
українознавства» (1990 р.), а згодом і Науково-дослідного інституту 
українознавства як окремого наукового закладу (почав працювати за 
наказом в.о. міністра освіти України Л. Каніщенка від 24 січня 1992 р., про 
що більш детально можна ознайомитися у 7-му розділі посібника 
«Українознавство в період побудови Української незалежної держави»). 

Природно, що для успіху роботи постали завдання: 1. Створення 
Концепції українознавства як науки; 2. Створення концепції, структури, 
програми діяльності Інституту українознавства; 3. Укомплектування 
Інституту кадрами професіоналів; 4. Налагодження координації із науково-
педагогічними центрами зарубіжних країн; 5. Включення НДІУ з метою 
поєднання теорії і практики українознавства в усі ланки системи освіти 
(виховання й навчання). 

Вирішення всіх питань було дуже непростим, оскільки створення 
Концепції потребувало глибокого знання історії розвитку українознавства в 
минулому, а в УРСР воно було практично під забороною. Ще в 30-ті роки 
ХХ ст. вийшла у світ «Українська енциклопедія» за ред. І. Раковського, у 
40–70-ті роки ХХ ст. творилася славнозвісна «Енциклопедія 
українознавства» за ред. В. Кубійовича та В. Кузелі, а в Гарвардському 
університеті США видатний вчений О. Пріцак розбудовував Інститут 
українознавства, – але все те або замовчувалося, або трактувалося як 
антинаукове, буржуазно-націоналістичне й вороже, а тому арriori 
заборонене для громадян СРСР. Тож до сутнісних глибин часто потрібно 
було йти навпомацки: де – шляхом аналізу праць заборонених 
попередників, де – засобами наукових розвідок, а де – навіть інтуїтивних 
здогадів, гіпотез та уявлень. З усвідомленням: необхідно починати з 
вивчення всієї історії українознавства, його джерельної бази та осмислення 
його теоретичних і методологічних засад, для чого необхідно було все 
вивчати наново – у світлі наукової методології. 

Так постало фундаментальне питання: який зміст охоплює і має 
виражати українознавство?  

Після розгрому більшовиками-ідеологами нової (радянської) імперії 
українознавчих інституцій і кадрів на початку 30-х років ХХ ст. сміливіші 
патріоти-ентузіасти хоч і з острахом, однак практикували ведення народо-, 
крає-, суспільствознавства… І це було корисно. Але ті напрямки знань 

                                           
1 Кононенко П., Кононенко Т. Великий предтеча (О.Й. Пріцак) // Українознавство. – 2009. 

– № 1. – С. 25-28. 
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давали уявлення лише про часткове в феномені України, бо не охоплювали 
універсального змісту понять і України – як Території, етнонації, мови, 
культури, держави, суб’єкта міжнародного процесу розвитку, і – світового 
українства як феномену з його історією, долею, роллю і місією. Поза 
увагою залишалися не просто понад 30 млн. етнічних українців у майже 
100 країнах планети, а цілісний світ унікального явища і як неповторної 
частки вселюдства, і як його органічної частки, без якої світ не був би ні 
цілісним, ні універсально багатогранним, як книга – відкритим і як життя – 
таємничим. 

Мала поставати та осягатися всебічно і повно досліджена картина 
еволюції, стану, грядущого і України як фізичного та духового Терену, і 
світового українства в усій їх часо-просторовій ретро- і перспективі. 

Розгорнулось студіювання фактів, подій, процесів, діяльності 
історичних осіб з найсивішої давнини – від Мезенської стоянки (18–20 тис. 
років до н.е.) до ХХ ст., і не лише в генетичному, а й міжнародному 
розвитку1. 

На ґрунті такого дослідження й розуміння України і українського світу 
й була сформульована Концепція українознавства як цілісної, системної 
науки, цілісність і системність якої  виражалась через єдність 
взаємозалежних концентрів: 

Україна – етнос; 
Україна – природа, екологія;  
Україна – мова;  
Україна – культура (матеріальна, духова, духовна);  
Україна – нація і держава; 
Україна у міжнародному світі; 
Україна – ментальність, доля;  
Україна, світове українство – історична місія. 
А визначались і розкривались феномени України та Українського світу 

на основі принципів наукового методу: щонайперше – історизму у вивченні 
та висвітленні всіх граней Українського  світу; обов’язково на ґрунті 
джерельної бази, зафіксованої і в артефактах матеріальної культури, і в 
здобутках всіх галузей наук: археології, етнології, антропології, географії, 
біології, фізики, математики, космології, лінгвістики, психології, філософії, 
логіки, релігієзнавства, фольклору, медицини, військової справи, 
правознавства, державотворення, мистецтвознавства й ін. наук; усі ті 
константи – і автономно (як і крає-, народознавство), але обов’язково в 
системі взаємозалежностей і взаємодій та взаємовпливів концентрів, як 
гілок стовбура дерева або частин одного організму (організму як живої 
системи, що розвивається і трансцендентно, і під дією закономірностей 
суспільно-родових формацій); по можливості абсолютної повноти й 
об’єктивності висвітлення подій, процесів, історичних осіб; зіставно-
порівняльного, культурно-історичного методів, сцієнтизму, герменевтики, 

                                           
1 Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-посібник: У 2-х книгах. – К.: Либідь, 

1996. 
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єдності аналізу і синтезу, вітчизняного і зарубіжного досвіду, теорії і 
практики; причиново-наслідкових підходів та хоч би елементів 
передбачення майбутнього. За І. Франком: досліджувати, як певна 
реальність (дія) виникла; з яких причин; які чинники зумовлюють її 
внутрішній і зовнішній розвиток (гармонію чи боротьбу); це явище в стані 
прогресу чи занепаду; з яких причин і з якими наслідками.  

Головними носіями феномену Українського світу на всіх етапах його 
еволюції бачити Народ (рід, етнос, націю) і Землю (місця життєдіяльності 
народу, його Терену). При цьому бачити народ: 1) у його еволюції від роду 
до племені (союзів племен), етносу, нації; 2) в органічних зв’язках з 
народами Європи, Азії, Америки, Австралії: зокрема Індії і Персії, 
Шумерії, Скіфії і Сарматії; синхронно і діахронно, в дихотомії: праукраїнці 
і – греки, етруски, римляни, варяги, візантійці, кельти, германці, хозари, 
болгари, поляки, угорці, французи, шведи, англійці, чехи, словаки, 
хорвати…1 на всіх етапах часопростору. 

І Природу: і як метафізичний, і як людино-, народо-, мово-, 
культуротворчий феномен, котрий визначає і спосіб життя, виробництво, 
світобачення та світорозуміння, внутрішню і зовнішню політику, 
геополітичне становище, долю, роль, перспективи народу, його характер 
(ментальність), мову, культуру, мистецтво, інтелектуальний і душевний 
розвиток…2 

Важливо: не лише краєзнавство, природознавство, фольклористика і 
етнографія, а й країно-, народознавство висвітлювали, по-перше, лише 
Україну; по-друге – лише якусь її окрему частину; подібно до того й 
археологія, етнологія, антропологія, історія, лінгвістика… розглядали 
Україну без зарубіжного світу, на рівні, сказати б, її анатомії або окремих її 
частин, від чого не було повноти зображення та з цієї причини не було й 
повноти пізнання сутності пізнаваного й зображуваного в його цілісності, в 
повноті змісту і форм існування, а тому не могло бути не лише повної 
правдивості, а й, зрозуміло, істинності нашого шляху, досвіду, долі, 
перспективи. 

Українознавство відкривало феномени України і світового українства на 
засадах інноваційності наукового методу: бачення України і світового 
українства в єдності, стереоскопічно й об’ємно, в тісній системі всіх 
якісних і специфічних рис, у формах координат розвитку, в кристалізації й 
видозмінах на шляху еволюції, в нерозривності часопросторової 
парадигмальності. 

Поглиблене вивчення джерел вітчизняного і зарубіжного 
українознавства засвідчило: наших далеких пращурів і всі наступні 
покоління досліджували Геродот («Історія в дев’яти книгах») і Гіпократ 
(«Про повітря, води й місцевості»), Д. Сіцілійський («Бібліотека») і П. Трог 
(«Філіппійські історії»), Страбон («Географія»), С. Візантійський («Етніка 
(опис племен)») і Ф. Самокатта («Історія»), К. Багрянородний («Про 

                                           
1 Науково-дослідний інститут українознавства. Довідник до 15-річчя діяльності. – К., 

2007. – С. 167-169. 
2 Кононенко П. Українознавство: Підручник. – К., 2006. – Розділ ІІІ, § 2. – С. 137-179. 
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управління імперією») і Євстафій («Коментарі до «Землепису» Діонісія»), 
сотні інших видатних істориків і природознавців, державних діячів і 
політиків, дипломатів, полководців і мандрівників багатьох століть, і при 
цьому вони бачили наших співвітчизників у всіх сферах їхнього буття, 
свідомості й життєдіяльності, – а Природу – через призму її не лише 
біофізичних розмірів, корисних копалин, клімату, а й життєтворчої енергії1. 

Так, ще в найдавніші часи, розповідаючи про племена, ріки, моря, 
клімат, фауну і флору, внутрішнє життя і взаємодію із зовнішнім світом, 
працю, культуру, віру, Геродот, Гіпократ, Страбон, К. Багрянородний, 
Є. Лясота, Боплан та інші показували органічний зв’язок способу життя 
наших пращурів і особливостей характеру, моралі, етики, психіки, навіть 
естетики, – не дивно ж на нашій землі народилися міфічні Аполлон і 
Геракл, Ахілл і Еней, а також винайдено колесо і приручено коня, створено 
шедеври культурних формацій часу індоаріки і шумерів, Мезені, Кам’яної 
Могили й Трипілля, пізніших культурних епох і формацій. 

Ще 433 р. каган (король, імператор) Кий, керуючи 36-тисячною армією і 
флотом, оволодів столицею наймогутнішої імперії – Візантії – 
Константинополем, був там у шані тривалий час, а після його відходу 
Візантія стала на шлях розвитку феодалізму. 

860 р. князі Аскольд і Дир, керуючи 60-тисячним військом і флотом із 
380 кораблів знову взяли Константинополь й уклали надзвичайно вигідну 
для своєї держави угоду, одержали контрибуцію на Київ, Чернігів, 
Переяслав, а Аскольд сам прийняв християнство і хрестив киян. Тоді ж, 860 
р., до Києва прибув з Константинополя єпископ, чим було покладено 
початок офіційного статусу православної церкви (кафедри) у Східній 
Європі. 

Потім видатний стратег Святослав, бачачи, як роль міжнародного 
шляху «із варяг у греки» по Дніпру стала переходити до магістралі Каспій 
– Середземномор’я – Прибалтика, ходив на хозар, візантійців, болгар і 
хотів збудувати ще одну столицю – Києвець на Дунаї… 

Світ бачив нас, досліджував і описував як могутню світову державу, що 
завдяки діяльності Володимира Великого, Ярослава Мудрого, Володимира 
Мономаха, Романа і Данила Галицьких підносилася як державний, 
військовий, культурний центр всієї Європи. Світовий феномен. 

Таким і постає тоді зарубіжне українознавство (або – Києво – 
русознавство).  

В Київській державі добре знали тогочасну зарубіжну оригінальну й 
перекладну літературу. 

Природно, що процес самопізнання розгортається і в Київській Україні-
Русі.  

Не можуть не приваблювати як жанри, так і методи того пізнання й 
самопізнання. 

                                           
1 Українська земля і люди. Українці у світовій цивілізації і культурі. – К., 2008. 
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Саме так! – бо більшість історіософських праць про племена Київської 
держави зазвичай починалися з міфологічної оповіді про розселення 
племен всієї планети після потопу. 

У тому числі і в «Літописі Аскольда» про події 860–867 років, і в 
«Київському літописі»… 

Не менш прикметним є те, що в зачині визначалась мета літописів: 
розповісти, «звідки пішла Руська земля, і хто в ній першим почав княжити 
(урядувати), і як Руська земля стала є»1. 

І тоді поставали оповіді про племена Київської держави, про Київ і 
Дніпро, землі Чернігова і Тмутаракані (Передкавказзя, Крим) до Києва і 
Карпат; про родоводи і діяння князів та героїв; життя міщан і смердів… 

Не може не вражати багатство жанрів: найперше – це літописи; 
стародавні написи на Кам’яній Могилі, – а паралельно – етно-національний 
історіософський міф «Велесова книга»; релігієзнавчий «Києво-Печерський 
патерик»; історико-лінгвістичний «Ізборник Святослава»; літературно-
героїчний епос – билини київського циклу; хроніки, притчі (про обрів); 
житія святих; збірник законів «Руська правда»; «Поучення дітям» В. 
Мономаха і «Слово про закон, благодать та істину» – філософсько-
релігійний трактат митрополита Іларіона; «Слово про погибель руської 
землі» й проповіді єпископа Туровського, «Галицько-Волинський 
літопис»… А також – синкретична народна творчість язичницького 
періоду. 

Багатство жанрів яскраво передає багатство форм і життя, і творчості. 
М. Грушевський зазначав: про рівень культури кожного суспільства 

свідчить і стан перекладацької справи2. Київська держава славилася 
багатством різножанрової перекладної літератури, насиченої інформацією і 
про вітчизняну життєтворчість. 

Аналогічно багатою постає творчість і в методах пізнання: написи на 
Кам’яній Могилі зберігають важливу інформацію та свідчення 
багатогранних зв’язків нашого краю з давніми цивілізаціями, зокрема із 
шумерською. «Велесова книга» відзначається методом синтезу міфології та 
історіографії, вираженої в документах істини й мистецької обробки історії 
буття та свідомості племені, котре 15 віків ниділо в рабстві, але 
усвідомило, що воно – не греки, не варяги, а – руси, повстало й відвоювало 
свою землю та волю, повернуло пам’ять державного буття, славу і віру 
батьків. Багатством інформації, змісту, пафосу, досвідно-емоційного 
зображення пережитого, передуманого, екстрапольованого на віки 
«Велесова книга» закономірно посідає почесне місце серед таких шедеврів, 
як «Шахнаме», «Авеста», «Пісня про Нібелунгів», «Калевала». 

Застовплені на міфологічній «істині» про творення Землі Богом, 
всесвітній потоп і розселення племен синами Ноя, вітчизняні літописи 
(починаючи з «Літописа Аскольда» і «Повісті минулих літ») далі виразно 
тяжіють до історичної документалістики і, як показує автор талановитого, 

                                           
1 Літопис Руський. – К.: Дніпро, 1989. – С. 1. 
2 Грушевський М. Історія української літератури: В 6 томах, 9 книгах. – К.: Либідь, 1993. – 

Т. 1. – Розділ 1. 
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фундаментально-новаторського дослідження «Історичні засади 
українознавства» Я. Калакура, тим стають фундаментом історіософського 
українознавства1. На агіографічній, християнізованій основі будуються 
твори з церковного життя (зокрема «Києво-Печерський патерик»). Вражає 
міфологічно-реальним підґрунтям героїчний епос (билини). 

Синтезом філософської, релігійної, літературно-педагогічної, 
документально-історіософської методології відзначаються праці 
В. Мономаха та Іларіона. В «Руській правді» Володимира Великого, 
Ярослава Мудрого, Володимира Мономаха домінує синтез логіки 
звичаєвого і державного права. 

А вся пізнавальна зазначена творчість – синтезом вітчизняної та 
зарубіжної (зокрема грецько-еллінської і римської та візантійської і 
англійської) традиції. Зокрема, й щодо характеристики племен: не лише 
соціально-політичної та «географічної», а й етно-культурної та психічної і 
морально-етичної, – що добре видно з відомого опису в «Руському 
літописі»: «усі племена мали ж свої обичаї, і закони предків своїх, і 
заповіти, кожне – свій норов. Так, поляни мали звичай своїх предків тихий і 
лагідний, і поштивість до невісток своїх, і до сестер, і до матерів своїх, а 
невістки до свекрів своїх і до діверів велику шану мали. І весільний звичай 
мали вони: не ходив жених по молоду, а приводили її ввечері; а назавтра 
приносили для її родини те, що за неї дадуть. А деревляни жили подібно до 
звірів, жили по-скотськи: і вбивали вони один одного, і їли все нечисте, і 
весіль у них не було, а умикали вони дівчат коло води. А радимичі, і 
в’ятичі, і сіверяни один обичай мали і жили вони в лісі, як ото всякий звір, 
їли все нечисте, і срамослів’я (було) в них перед батьками і перед 
невістками… Так само оце й нині, при нас, половці держать закон предків 
своїх: кров проливати і хваляться цим…»2 

Вся зазначена джерельна база й розповідає, як у державному котлі з цих 
племен «варився» етнос. 

ІV 
Зрозуміло, що пізнанню історичного процесу найбільше покликаний 

слугувати метод документальної оповіді, спертої на реальні факти (події, 
вчинки людей). І в цьому плані найбільш адекватним жанром були 
літописи. 

Але історичне пізнання – це лише один зріз пізнання сутності таких 
феноменів, як Україна і світове українство; до того ж – пізнання 
зовнішнього існування, сутність же виражає внутрішнє буття (мислення і 
настрій, дух, душа). 

І не випадково Володимир Мономах у «Поученні дітям» ставив й інші 
питання – 1) чи знаєш ти, як створено світ? 2) чи знаєш ти, що є – людина? 
– та нахиляв до людяності не лише в почуттях, вірі, а й у практичних 
вчинках. 

                                           
1 Калакура Я. Історичні засади українознавства. – К., 2007. 
2 Літопис Руський. – К.: Дніпро, 1989. – С. 8, 10. 
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А відповіді на питання знаходимо в усіх жанрах різних епох, до того ж – 
у кожному по-своєму.  

І найперше – в народній творчості, що адекватно відбиває народний 
світогляд. 

Зазначимо: є науковці, котрі вважають, що про українознавство можна 
говорити хіба що з ХVІІІ, а то й ХІХ ст., бо лише тоді почали вживати цей 
термін. Але вони не беруть до уваги генетики розвитку. Скажімо, пишуть: 
людина народилася тоді-то (рік, число). Отже, немовби правильно. Але – 
тільки з формального боку. Бо певного числа на світ з’явився перед 
людьми: 1) тільки біологічний організм; і 2) ще до того він як цілісний 
організм уже формувався у лоні матері (вже був!) та мав свою внутрішню 
сутність. І лише після народження одержував ім’я (яке, до того ж, міг 
згодом і змінювати на інше, не деформуючи природної сутності). 

Подібне маємо і з визначенням поняття «Україна»: воно кілька разів 
з’являється в «Літописі Руському» в 1187 р., – але ж та держава (етнос, 
Терен) існувала сотні років до того! Отже: була сутність, яку означили і 
поняттям. 

У ХІХ ст. з’явилося не українознавство, а формула його як 
самодостатнього предмета, поняття українознавства як цілісного організму 
(системи), що має і внутрішній зміст, і відповідну йому форму. Тож і в 
генезисі українознавства маємо бачити спочатку елементи ядра системи, 
тобто – ті первні, з яких виросло колосся пізнання й самопізнання, і шляхи 
та етапи того зростання. 

А коли здійснимо аналіз, то побачимо, що первнями українознавства 
були різні жанри поезії й казки – форми, що відзначаються не в описово-
логічних, а в образно-виражальних формах та категоріях. І постають вони 
то як форми, то як предмет пізнання народного Буття, Свідомості, 
Творчості. 

Поезія в усі віки і в усіх народів передувала логічно доказовому знанню. 
І це закономірно: як правило, і тепер нерідко людина бачить, які зміни, але 
ще не знає, і чому щось відбувається (з якої причини), й що буде, – але 
відчуває певний якісний рух, якісь протиборства й конфлікти, радісні 
порухи чи загрозливі тенденції, – і відбиває їх в категоріях мовлення. 
Відчуття, передчуття, уявлення, інтуїція, свідомість чи підсвідомість 
збурюється духом, енергією душі й так самовиражаються. Часом у дуже 
складних, малозрозумілих для іншого, навіть химерних, але в дійсності 
абсолютно реальних, внутрішньо дійсних формах. Фіксується мить чи 
процес буття – існування, яке адекватно піддається не так досвідному 
пізнанню, як напруженому самопізнанню через самовираження, – і завдяки 
цьому ми можемо доторкнутися до колись існуючих сутностей навіть через 
тисячі років! 

Марксизм-ленінізм визнавав лише дію матеріалістичних компонентів 
мислення і тим самим усував з поля зору духово-душевні начала. Світ 
(людина) поставав одномірним і однозначним, а пізнання – однолінійним, 
механічно-догматичним, позасистемним. Навіть людина бачилася лише як 
вираз «суспільних відносин» й тим ігнорувалася як природний (біолого-
етно-психічний) індивід. 
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Поезія виражала стан душі, який зумовлювався тисячами сув’язів і 
причин. Окремий факт міг набирати масштабів всепланетарних і 
космологічних. Народжувалася творчість у категоріях міфології: коли світ 
бачився од початку його заснування (саме – заснування, створення) до 
форм майбутнього, а його співтворцями та дієвими особами були боги 
(теогонія) і люди (космогонічні міфи). 

Поезія ставала і суб’єктом (формою, джерелом), і об’єктом пізнання 
через внутрішню енергію самовираження. 

У вітчизняній протоісторії генеза пізнання-самовираження яскраво 
відбита ще в народній феєрії про те, як посеред безмежного океану на 
світовому дереві збиралися птахи й роздумували, «як світ сновати». У 
світовій космогонії все символічне. І тут птахи також були праобразом 
боголюдей, їхні уявлення й дії поставали трансцендентними, але й 
спрямованими на конструктивну діяльність. 

Закономірно, що згодом постануть на тому ж Дереві в Океані Бог і 
Сатанаїл: Бог звелить Сатанаїлу дістати з дна Океану жовтого і синього 
піску, той дістає, і Бог з того піску творить Твердь – Землю. Так – було, бо 
так реально мислили і відчували та уявляли наші прапредки. 

В єдиній всесвітній сутності – Океані (Воді) як сфері життя з’являються 
енергія (Вогонь) і Земля. На ній – Людина: і також не одномірна, а 
гармонійно-дисгармонійна: як сутність Всесвіту виражає співіснування 
Бога і Сатанаїла, так сутність людини виражає постійне протистояння в ній 
Білобога і Чорнобога (добра і зла). 

Цей вираз народної свідомості та етимологію понять, зокрема 
пов’язаних з образом Води (як всеоб’ємної сутності та прояву її не лише у 
річках та морях, а й у системі людського організму), прекрасно показаний 
дослідниками-аналітиками Іваном та Ярославом Зеленчуками1, – а 
найперше – у геніальній драмі-феєрії Лесі Українки «Лісова пісня». 

Фундаментальні сутності життя і смерті, вічності і конечності буття, 
правди і кривди, справедливості і сваволі, досконалості і потворності 
символізуються різноманітними образами і явищами Природи. Людина й 
Природа постають як дитина і мати, при цьому небесні світила, ріки й 
моря, дерева і звірі постають і як таємничі, і як реально домашні, 
споріднені душевно. Таку природу шанують і люблять, а тому поетизують: 
Вода, Вогонь, Повітря, Небо й Земля стають символами, цілком реальними 
категоріальними образами, які заполоняють сфери почуттів і мислення, 
світосприйняття та світорозуміння, – і, зрештою, деміургом релігії, 
філософії, мистецтва. Сонце стає символом світового розуму, а Земля – 
материнського (жіночого) начала, родючості й джерела крові, духу життя. 
Отже, феноменом сакральним2. 

                                           
1 Зеленчук І., Зеленчук Я. Карпатська річка Чорний Черемош // Українознавство. – 2009. – 

№ 1. – С. 210-217. 
2 Кононенко П. Село в українській літературі. – К.: Рад. письменник, 1984; Афанасьев А. 

Поэтические воззрения славян на природу. – 1865. – Т. 1; Сніжко В. Брама. – К.: Міленіум, 
2005. – 386 с.; Сніжко В. Шлях. – К.: НДІУ, 2006. – 448 с. 
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І закономірно, що в українстві Серце стає символом єдності Сонця і 
Слова. В. Мономах саме серце трактує як енергію життя не лише 
біофізичного, а й психічно-духовного, морально-етичного, навіть 
державно-політичного, а тому заповідає: жити потрібно за велінням серця! 
Навіть коли маєш приймати ухвали державної ваги, підписувати важливі 
угоди, у тому числі з братами (князями), спочатку спитай поради (згоди) у 
свого серця. 

Філософія серця структурує головні концепти життя і в «Слові про 
закон, благодать та істину» Іларіона, бо великий мислитель вважає: всі 
прагнуть доброї долі, але чи всі усвідомлюють, що основа щастя – вірність 
Закону?; шлях до нього – пізнання істини, а вершиною людської благодаті 
є свобода! 

Свобода думки і уявлення, життєдіяльності в межах свого 
світорозуміння та ідеалу, сформованого природою. 

Іншим архіважливим жанром пізнання постає казка. Її в Україні давно 
люблять. Але чи добре знають? Старший науковий співробітник Інституту 
українознавства, народний учитель Микола Зінчук після випробувань 
голодомором та терором в СРСР, фронтових страждань та концтабірних 
тортур у гітлерівській Німеччині вирішив зібрати і видати до 25 томів 
українських народних казок. І то було феноменальне, гігантське завдання. 
Але Микола Антонович обійшов усі області й записав тисячі казок з 
народних уст і вже зібрав матеріал на 40 томів та організував видання 22! І 
не за державний кошт, а за виплачену компенсацію за муки у концтаборах. 
І за муки душевні: деякі працівники управлінь освіти (як у Житомирі, у 
Львові…), ухиляючись від допомоги у зборі казок, невдоволено 
відпекувались: ви, мовляв, захоплюєтесь власними забаганками, а у нас он 
скільки роботи!.. 

Цим «народним» і «заслуженим» працівникам виховної і навчальної 
сфер сутність «філософії серця» виявилася неприступною і, певне, чужою. 
Звіти ще сусловського формату здаються їм значно важливішими за 
феномен казки і феномен видання – єдиного такого на планеті! 
Дивовижний феномен історії життєдіяльності та душевної величі 
українського народу досі для них є знаком «хуторянства» (а то й 
націоналізму, про який у них уявлення, як і про казку), який має цілковито 
поступитися якщо не антигуманістичному й антипатріотичному 
«інтернаціоналізму» (бо дещо здискредитованому), то вже точно модному 
інтерглобалізму. Бо так легше жити відомим: «і я не я, і ми не ми»; а хто? – 
«моголи», «золотого Тамерлана онучата голі…». А теперішні – «здрібнілі 
мікромалороси» (Є. Маланюк), що стали носіями малоросійства як 
душевного каліцтва. 

Вони чи й думають, яким багатим і великим постає наш народ з 
геніальної творчості казкарів, що українські казки несуть на собі печать і 
світової культури: через мігруючі сюжети, конфлікти (проблеми), образи, 
ідеї. При цьому казки, як кожне із небесних світил, є винятково 
оригінальні, насичені багатющими спостереженнями і мудрими 
сентенціями, багатозначною символікою. Тож читаємо про діда і бабу чи 
про лихоносну Змію, про лицарів-богатирів і про підступних напасників на 



 
Українознавство – теорія, методологія, практика 

 

 25

Батьківщину та солов’їв-розбійників; про незрадливе побратимство й 
живильну воду, про літаючий корабель і київські Золоті ворота – і 
уявляємо, як життєдіяв народ упродовж тисячоліть; як сприймав і розумів 
світ; у що вірив і як виражав ту віру в родинно-побутових і весільних, 
обрядових та героїчних піснях і думах; як від казки «Літаючий корабель» 
ми, українці, прийшли до створення кібернетичної й космічної цивілізацій; 
чому, зрештою, маємо як світові перемоги, так і поразки та катастрофи… 

Логічно, що постійно формується процес переходу лірики й казки в 
епічну і драматичну творчість, а тим самим і у вищого рівня науково-
пізнавальну сферу. 

Процес пізнання й самопізнання розкривається з наростаючою силою, 
закладеною в синкретизмі релігії, філософії (науки) та мистецтва, – і ця 
форма закономірно вливається в мови, літописи, в інші форми кристалізації 
теорії і практики пізнавального та самопізнавального українознавства, 
згодом об’єктивованого і в самовиражальному мистецтві, і в науково-
логічних методах та формах. 

V 
Поза реальною історією не може бути й реальної теорії, методології та 

практики українознавства. 
Нові епохи позначені й новими соціально-політичними формаціями, але 

не випадково у повісті «Близнецы» Т. Шевченко для всієї Росії писав: «Да 
и в самом деле, если хорошенько рассудить, если из-за презренного 
сребреника надругаемся над священными преданиями старины, что же 
тогда из них будет? А выйдет какой-нибудь француз или, чего боже 
сохрани, куцый немец, а о типе, или так сказать, о физиономии 
национальной, и помину не будет. А по-моему, нация без своей 
собственной, ей только принадлежащей, характеризующей черты похожа 
просто на кисель, и самый безвкусный кисель»1. І ще й через байдужість до 
золотої скарбівні – народної творчості – ми і живемо не по-людськи, і 
думаємо та почуваємо примітивно. Дивимось на москалів, а вони самі 
«натовкмачать якихсь індивідуалізмів тощо, так що аж язик терпне, поки 
вимовиш. Кричать о братстві, а гризуться, мов скажені собаки. Кричать о 
єдиной славянской культуре, а не хотять і заглянуть, що робиться у 
слов’ян!». На той лад нагинають і нас. «Воно то й правда, що і ми самі тут 
трохи винні. Бо ми не бачили нашого народу – так, як його бог сотворив (і 
як показав себе сам народ! – П.К.). У шинку і наш, і москаль, і навіть 
німець – всі похожі на свиню, а на [па]нщині, то ще поганше… 

Прочитали собі по складах (а не на рівні змісту і пафосу! – П.К.) 
«Енеїду» та потинялись коло шинку, та й думають, що от коли ми вже 
розпізнали своїх мужиків. Е, ні, братики, прочитайте ви думи, пісні, 
послухайте, як вони співають, як вони говорять меж собою шапок не 
скидаючи, або на дружньому бенкеті як вони згадують старовину, і як вони 
плачуть, наче справді в турецькій неволі або у польського магнатства 

                                           
1 Шевченко Т. Повне зібрання творів: У 6 томах. – К.: Вид-во АН УРСР, 1963. – Т. 4. – 

С. 7. 
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кайдани волочать», – тоді й пізнаєте свій народ справжнім. «А на москалів 
(будь-кого іншого. – П.К.) не вважайте. Нехай вони собі пишуть по-своєму, 
а ми по-своєму. У їх народ і слово, і у нас народ і слово»1. 

Тому-то у греків був Гомер, а в українців – сотні кобзарів і лірників, 
бандуристів, котрі силою народного слова підносили історичну пам’ять, а з 
нею і волю до праці та боротьби, до людяності і етнонаціональної 
самосвідомості, до висот морально-етичного й естетичного ідеалу. 

Після ХІV ст. умови життя різко змінилися. Але однаково панувала 
контамінація народного пізнання й самопізнання. Пісні, приказки, 
прислів’я, афоризми, притчі, билини минулих століть еволюціонували в 
історичні пісні та думи – воістину тогочасні енциклопедії історичного 
народного буття. Набув популярності жанр народного театру. Дух народу 
втілився в мистецькі форми національного мистецтва бароко.  

Разом з тим почали розкорінюватися колишні міжнародні зв’язки, тепер 
уже – переважно з Європою. 

Земля і Небо запахли національно-визвольними ідеями та війнами, що 
спричинять утворення трьох найперших національно-демократичних 
держав – Англії, Нідерландів, України. Україна дасть Європі новий тип 
Конституції (до речі, на 77 років раніше американської) – республіканської, 
правової, демократичної. 

І все те органічно пов’язане з формуванням і утвердженням нового типу 
мислення, світобачення, ідеалів, що органічно відіб’ється і на методах 
пізнання та самопізнання й методології та формах відображення того 
процесу.  

Ще раз нагадаємо: це час, коли покоління українців ідуть в Європу і 
стають в університетах Італії, Франції, Німеччини, Угорщини, Польщі не 
тільки студентами, а й професорами, ректорами, вчителями європейських 
корифеїв науки. Нові ідеї вони приносять і в Україну2. 

При цьому новочасні європейські ідеї приходять в Україну не на заміну, 
як то було в час нещадного руйнування основ української Рун-віри 
візантійсько-римськими християнами3, а на оновлення й збагачення 
питомої української дійсності. Тому набувають, як уже говорилося, 
оновлення і народно-традиційні форми самопізнання та самовираження. А 
водночас іде процес взаємозбагачення синкретично народного та наукового 
методів пізнання. 

Яскравий приклад – могутній розквіт історичного й мистецького 
жанрів: життя породжує національно-визвольну революцію та – історичні 
пісні і народні думи, і в надрах Гетьманщини все більшої ваги набуває 
літописна література – від «Густинського літопису» про події ХІІ–ХVІ ст. 

                                           
1 Там само. – Т. 6. – С. 312, 314. 
2 Терещенко Ю.І. Україна і європейський світ: Нарис історії від утворення Старокиївської 

держави до кінця XVI ст.: Навч. посібник. – К.: Перун, 1996. – 496 с. 
3 Шевченко В.І. Дружба з мудрістю, або Ключові проблеми української філософії 

(Теоретико методологічний коментар до курсу філософії у ВНЗ). – К., 2007; Шевченко В.І. 
Українознавство в структурі наук в Україні // Українознавство. – 2005. – № 4; Шевченко В.І. 
Українознавство як філософія // Українознавство. – 2006. – № 1; Патріарх Філарет. Твори 
(проповіді, статті…). – Т. 1. – VII. 
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до літописів Самовидця, Грабянки, Величка, обласних літописних зводів, 
що акумулюється в епохальній «Історії русів» з її синтезом міфологічного, 
ідеологічного й документально-історичного начал. 

Природно, що вершиною цього процесу стають релігійно-філософська 
академія архієпископа Лазаря Барановича в Чернігові, Острозька і Київська 
академії, творчість І. Котляревського та Г.  Сковороди1. 

А найголовнішим підсумком їхньої творчості та життєдіяльності стають 
наукові принципи «філософії серця», теорії пізнання й самопізнання, 
започаткованої великим князем В. Мономахом і митрополитом Іларіоном 
та піднесеної в ранг критеріальної концепції К. Транквіліоном-
Ставровецьким і народним філософом та поетом Г. Сковородою. 

Принципово важливим стає те, що літописна література до ХІV ст. була 
переважно історією князів і держави. Нові літописи продовжують і цю 
традицію (розповідають про гетьманів і держави), але тепер на перший 
план виходить історія народу. І якщо раніше ядром держави були племена 
та етнос, то тепер – нація2. 

До певної міри це й загальносвітова, але й винятково українська 
методологічна засада. Подібне було зі Старим і Новим заповітами: 
спочатку функціонувала книга пророків з орієнтацією на одного Бога і 
одного обраного народу з його волею і мовою (ідеологія й методологія 
іудейського месіанізму). Потім з’явилася книга апостолів з орієнтацією на 
рівність народів і мов. Як була «Шахнаме» (книга шахів), а згодом – 
«Калевала». 

Були літописи Київського великого князівства, й настали часи 
«Степенной книги» в Московському князівстві, в якій на зміну ідеї вічевої 
держави з її «Руською правдою» прийшла самодержавна структура з ідеями 
месіанізму імперсько-римської, а тепер московської закваски: «О, 
римлянин! Доля судилась тобі керувати вселюдством, встановлювать 
норми й закони, суворо карать непокірних» – у Вергілієвій «Енеїді». Місія 
Москви – «собирать» спадщину Київської Русі, самодержавно-тоталітарно 
править в державі й «захищати» інтереси всюди і всіх православних (тепер 
«руськоязичних»). Москва – не народ, не територія, Москва – феномен, 
призначений керувати світом, спираючись на принцип навіть на 
індивідуальному рівні: «де я – там і Росія», – твердили старець Філофей та 
Спиридон-Савва. 

Енейці І. Котляревського також знають Рим і всесвіт, готові 
співпрацювати з усіма, але їхній головний девіз – «де общеє добро в упадку 
– забудь отця, забудь і матку, спіши повинність ісправлять…». 

Пізнання колективного феномену через індивідуальний методом 
науковим і образно мистецьким й зумовлює нове в методі теорії пізнання: 
від індивідуального до загальнонародного, кладучи в фундамент 
українську національну ідею та філософію серця з її акцентами: 1. На ролі 
серця (людини й народу) як світового Розуму та виразника божої волі; 

                                           
1 Див.: Кононенко П. Українознавство: проблеми методології. – К., 2008. 
2 Див.: Кононенко П. Національна ідея, нація, націоналізм. – К., 2005. 
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2. На концепцію природної обдарованості кожної людини та її 
спроможності самореалізуватися лише на шляху пізнання світу і 
самопізнання («пізнай себе самого» і ти пізнаєш, як найкраще 
прислужитися і собі, і людям); 3. На постулат, споріднений з народною 
традицією бачити в одній людині єдність двох начал – Білобога і Чорнобога 
як носіїв добра і зла, правди і кривди, краси й потворності, – а тепер, згідно 
з Г. Сковородою, бачити в кожному індивідуумові тіло й душу (серце) як 
сутності тимчасового і вічного, причину життя і смерті (безсмертя), 
розумового й підсвідомого, морально-етичного й соціального, аморального 
та бридкого. 

«Світ ловив мене, але не спіймав!» – тішився Г. Сковорода, бо й для 
нього найвищим ідеалом життя були душевність, людяність, Свобода – 
внутрішня та, зумовлена нею, зовнішня, та, що була пов’язана з 
революцією Б. Хмельницького. 

VІ 
Імперська політика Польщі, Туреччини, Росії спричинила в Україні 

Руїну, – але  й прикликала могутню хвилю відпорності, волі до 
суверенного, незалежного розвитку. 

Українську національно-державницьку еліту на початок ХІХ ст. було 
або зломлено, або знищено, або перекуплено. Спотворювала свідомість і 
волю імперська ідеологія та психологія накопичення. 

І знову на історичну арену виходить українознавство – тепер уже як 
усвідомлено структурована, цілісна наукова система знання та 
самопізнання, філософії, патріотизму, боротьби за свободу і етики, любові, 
життєтворення та, що особливо важливо, – комплексного, 
універсалістського бачення та дослідження світу, народу, людини в усіх 
часо-просторових сферах їхнього Буття і перспектив розвитку, долі в 
Грядущому. 

Наголосимо: на певних етапах Україна втратила свою державність, а 
разом з тим і свою еліту, зокрема наукову.  

Але ріка народного життя, звужуючись до невеликого потічка, однаково 
ніколи не пересихала. І тією вогненною енергією самозбереження 
упродовж віків була художня словесність: саме вона, коли народу було 
найважче, вибухала вогнем життя і духового поступу, ядром української 
національної ідеї. 

Ну що б, здавалося, слова? 
Слова та голос, більш нічого. 
А серце б’ється – ожива,  
Як їх почує. 
  Знать, од Бога 
І голос той, і ті слова  
Ідуть меж люде, 

– писав Великий Кобзар, відчуваючи стан озоріння: доки є Слово-Мова 
– доти живий і народ! 

Тому він своєю творчістю і воскресив націю, і натхнув її на боротьбу та 
дав віру у перемогу. 
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При цьому творчістю універсалістською і змістом, і формами, методами 
й жанрами. 

Т. Шевченко вважав первнем Слова енергію космічно-трансцендентну, 
а творцем її – народ. 

Наука також належала до мистецтва логіки й інтуїції, а тому і до 
мистецтва слова (формою вираження). Не випадково ж і сам він писав у 
формах і літературних, і естетико-філософських, вимислових і 
категоріальних, а для гармонійного виховання поколінь створив не лише 
«Кобзар», а й «Буквар», і готував посібник з арифметики і географії 
(природознавства та космології) та «історії моєї знедоленої 
Батьківщини»… 

Світобудову Т. Шевченко бачив цілісною у її гармонійності і 
дисгармонійності, матерії й духу, вічного і тимчасового, – а тому і людину, 
націю – у нескінченній багатогранності їхньої сутності (індивідуальної і 
загальнолюдської). Тому й вимагав «прочитати тую славу од титла до 
коми…» та й спитати тоді себе: хто ми?; яких батьків?; ким, за що закуті?; 
«за що ми билися з ляхами, за що ми різались з ордами, за що скородили 
списами московські ребра?» і, зрештою, «нащо нас мати привела? Чи для 
добра, чи то для зла? Нащо живем, чого жадаєм?..». 

То ж під його впливом М. Костомаров пише «Книгу буття українського 
народу», в якій бачить його в минулому, сучасному і майбутньому та 
пророкує щасливу долю у здійсненні благородної загальнолюдської місії. 

За Т. Шевченком приходять П. Куліш й І. Франко, М. Драгоманов і Леся 
Українка, І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний і М. Коцюбинський, велетні 
«театру корифеїв» І. Карпенко-Карий і М. Заньковецька, М. Лисенко і 
С. Рудницький, П. Юркевич і О. Потебня, П. Житецький і Б. Грінченко, 
зрештою – прозаїк і драматург М. Грушевський. 

Цей парнас визнають вершиною українського творчого генія: вони 
синтезують пізнання та самовираження саме «Книги буття» української 
Землі, історії, людини і етнонації. 

Але ж буття – категорія вічна і універсально-різнорідна своїми 
сутностями. Тому до пізнання Словом долучається пізнання науковим 
методом. Те пізнання тепер представлене, як побачить читач синтезуючої 
праці «Нариси історії українознавства», цілими сузір’ями вчених: 
етнографів, антропологів, природознавців, археологів, релігіє- і 
землезнавців, правознавців, фізиків, математиків, зрештою – 
джерелознавців, у тому числі – на ниві українознавства. 

Більше того: М. Максимович, біолог за освітою, натурфілософ за 
складом мислення, автор підручників, за якими вчились у Польщі, 
Німеччині, Франції, виступає і як історіософ («Киевъ явился градом 
великимъ»), лінгвіст, дослідник фольклору й писемної літератури 
(починаючи зі «Слова о полку Ігоревім»), культуролог і – поет. 

Тут неодномірність і в житті, і в науці, творчій практиці стає нормою, а 
універсалізм – даром природи, якістю характеру і, відповідно, мислення та 
творчого методу. Не менш яскравою ознакою нового етапу стає 
системність у підході до вивчення і висвітлення життєвих і наукових явищ. 
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 Концепцію цілісно-системного методу застосовує передусім 
Т. Шевченко, і не тільки у прагненні виховувати світогляд поколінь на 
синтезі «Букваря», арифметики, космології (географії), історії, – а й у 
творчій практиці: він поєднує поезію, прозу і драматургію; педагогічні і 
філософсько-етичні та естетичні принципи й критерії; первні народної і 
академічної виховної системи. А його мистецька творчість стає символом 
єдності естетичних правил, багатогранного життєвого досвіду (і 
кріпацького, солдатського, у сферах зв’язків з творчою та чиновницькою 
інтелігенцією, зокрема – майстрами Академії художеств) та самостійної 
дослідної праці на ниві археології і археографії. Наслідок – і унікальний 
творчий доробок – «Живописна Україна», що відбиває життя народу різних 
суспільних шарів (від кріпаків, солдатів, козацтва до гетьманів і зарубіжних 
послів) та історичних епох, і вся поетична творчість Великого Кобзаря. 

Не може не вражати метод символічного зображення цілісності 
народного буття у всій його часо-просторовій ретроспективі: «Кобзар», 
«Гайдамаки», «Причинна», «Катерина», «Марія», «Наймичка», «Плач 
Ярославни»; І. Котляревський, Г. Сковорода і Г. Квітка-Основ’яненко, 
М. Гоголь; Наливайко, Тарас Трясило, Б. Хмельницький, Гамалія, Чигирин, 
«Розрита могила»; «Єретик», «Кавказ», «Москалева криниця», «Неофіти», 
«Пророк», «Тризна», «Псалми Давидові», «Перебендя»; «І мертвим, і 
живим, і ненарожденним…», «Чи діждемося Вашингтона», «Мені 
однаково». 

Сьогодні немало людей з України буває в усіх країнах планети. 
Т. Шевченка замість відрядження в Італію відправили в каземат. Але перші 
повертаються нерідко з порожніми душами й позавчорашніми уявленнями 
про світ та ждуть не Вашингтона, а Івана Грозного, Петра І чи Й. Сталіна, – 
а Т. Шевченко охоплював своїм духовним зором не лише рідний 
український терен від часу великокняжої держави («Плач Ярославни») до 
революційної Хмельниччини, героїчної Гайдамаччини, великої Руїни 
XVIII–XIX ст., а й часи Іудеї, еллінської Греції та імперського Рима, країн 
Європи та Азії («Єретик», «Кавказ»), США і всю «Сибір несходиму» 
російської «тюрми народів». І не в жанрі поверхового опису, а за методою, 
спорідненою з поглядом Й. Гете: як би далеко не йшла людина – вона 
понесе з собою найперше враження свого дитинства і свої ідеали. 

Дивуватися не доводиться: Т. Шевченко душею сприймав великих 
Данте і Шекспіра, Байрона і Міцкевича, М. Лермонтова, В. Скотта і 
Р. Бернса, славетних пророків і митців Іудеї, Греції, Рима… 

Його інтереси були інтернаціональними, – але духом і душею, ідеалами 
він був воістину великим національним митцем, мислителем і борцем. 
Тому в його серці синтезувалася любов і ненависть всіх поколінь та віків, а 
головне – аналітично осмислений досвід минулого та могутня сила 
пророчого пафосу, заплідненого високим народним ідеалом свободи, 
демократії, непідробної людяності, яка, як і для В. Мономаха, 
орієнтувалася не на байдужих споглядальників, самітників і втікачів від 
житейських бур, а на героїчних борців за волю і щастя народу (як 
гайдамаки, козацькі лицарі, як Гус, як Прометей, що символізував 
нескорену Грузію, як Вашингтон – поборник норм «святого і праведного 
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закону», як Марія – незламна захисниця правди свого сина: реформатора 
старого способу життя та мислення, але розіп’ятого як… розбійника! Сина, 
від якого відрікалися навіть деякі апостоли…). 

Бачити минуле, сучасне й майбутнє в цілісності найголовніших 
тенденцій і сил, а людей – у їх почуттях, помислах, діях – ось кредо 
Т. Шевченка. 

І бачити події, процеси, людей – не одномірно, а всебічно, – а тому й 
народи без тенденційної або хули, або романтичної поетизації. 

Подиву гідна позиція великого українця: знати інвективу 
М. Лермонтова: «Прощай, немытая Россия, страна рабов, страна господ, и 
вы, мундиры голубые, и ты, им преданный народ!», на собі відчути весь 
морок злочинних діянь антиукраїнських сил у Польщі, Московії, 
Туреччині, – але ніколи не закликати до ненависті чи зневаги ні тих 
народів, ні їхніх справжніх достойників. 

І позиція щодо рідного українства: усвідомлювати його велику 
історичну роль, його місію у грядущому, – але не впадати в ідеалізацію 
всієї його історії, бо досвід засвідчує, що вона періодами трагічна й 
печальна, а все те з вини і власних юродивих, тих, що «гірше ляха 
розпинали свою Україну». 

І так – не лише в Україні. Десятиліттями в СРСР (а перед тим 
століттями в російській державі) населення імперії переконували, що воно 
живе в найдемократичнішій країні, де остаточно найбільш справедливо 
розв’язане національне питання, а коли й є порушення політики КПРС у 
ставленні до прав та свобод людей і націй, то хіба що з вини окремих 
працівників, маси ж народу, передусім російського, є втіленням 
братерської солідарності1. Як та солідарність щодо України проявлялася в 
ХІХ ст., ми вже знаємо: суверенна й найосвіченіша в Європі республіка під 
кінець ХІХ ст. виявилася найбільш пригнобленою та «темною» в освітньо-
науковому, мовно-культурному плані. Пояснення було: то – наслідок 
політики царської влади. А от народ – він же відповідальний за політику 
реакційного уряду. Виявився він «не відповідальним» і за голодомор, 
нищення української інтелігенції, культури, мови, науки, самої нації і 
держави. А тим часом у США існує триста українознавчих шкіл, інститути 
й кафедри українознавства, газети, видавництва, а в Росії – жодної 
української школи, радіо чи телепрограми, кафедри у ВНЗ. Імперську 
політику веде церква Московського патріархату, навіть в Україні. І мовчить 
російська інтелігенція. Бо вона досі живе синдромом «вищості» та права 
судити й рядити, визначати долю інших народів. 

То хто ж винен у нагнітанні напруженості між двома лозунгово 
«братніми» державами та націями за те, що маси росіян досі живуть 
переконанням: Москва (і московство) – не нація і територія, а феномен, 
покликаний панувати над іншими та керуватися правилом: «Де я, там і 
Росія». 

                                           
1 Дзюба І. Інтернаціоналізм чи русифікація. – К., 1998. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 32

Ця позиція особливо актуальна й сьогодні, коли немало псевдопатріотів 
живе лише своїм примітивним, а то й злочинним, інтересом і тому 
диктатом своєї групи, партії чи фракції та лицемірно, лише надривно гучно 
патякає про свою турботу про народ і Україну. 

Не готове до історичних випробувань і все суспільство: часом усе ще 
отруєне чадом імперської покірливості, розумової ледачості та сонливості, 
занадто довірливе й примирливе до облудників-авантюристів, тих хижаків-
баришників, які подібні до губителів долі й держави в минулому: і за 
великих князів, коли ми втратили державу, «бо не було у нас єдності»; і за 
Гетьманщини, коли Україну терзали зрадники, чинодрали, користолюбці, 
пихаті претенденти в дворяни та в ідеологи чужої віри; фарисеї-
христопродавці, котрі продавали «за шмат гнилої ковбаси» і суверенітет, і 
совість та гідність, навіть – Батьківщину. 

Характерним щодо цього є вірш Т. Шевченка «Перебендя»: старий і 
сліпий кобзар розважає гурти людей; відтворюючи героїчну козаччину чи 
гайдамаччину, він намагається піднести людську і національну свідомість 
та гідність мас, – але перебуває постійно в душевному сум’ятті. І не так 
тому, що його можуть убити можновладці (як те вчинили сталіністи в 30-ті 
роки ХХ ст., котрі, зібравши сотні кобзарів у Харкові, спочатку «гаряче» 
вітали їх, понагороджували, а потім… розстріляли як «ворогів народу»), – а 
ще більше тому, що його героїчний патріотизм може бути не оцінений 
належним чином навіть цими представниками народу, схильними більше 
до розваг, аніж до інтелектуальних роздумів. 

І Перебендя самотньо йде від людей: 
     Старий заховавсь 
    В степу на могилі, щоб ніхто не бачив, 
    Щоб вітер по полю слова розмахав, 
    Щоб люде не чули, бо то Боже слово, 
    То серце по волі з Богом розмовля… 
І безтурботні люди могли б здивуватися подвижництву Перебенді: 
    На божеє слово вони б насміялись, 
     Дурним би назвали, од себе б прогнали… 
                                                     (1839, С.-Петербург). 
Як «проганяли» від себе самого Т. Шевченка, І. Франка, О. Довженка, 

О. Гончара, В. Симоненка, В. Стуса, М. Руденка, В. Марченка, 
В. Чорновола. 

Т. Шевченко вважав, що не лише окремих людей необхідно виховувати, 
а й усе суспільство, і то не принагідно, а постійно, – і найкращою формою 
виховання є розкриття правди історії як правди народження і буття людей 
(роду, етносу, нації), буття тілесного і духового та духовного, соціального 
й етнонаціонального, мовно-культурного і державно-політичного. На 
засадах правдивої, гуманістично-патріотичної науки, науково 
усвідомлюваної національної ідеї. 

А такою наукою є українознавство. 
Закономірно, що шляхом творення такої науки пішов ректор Київського 

університету М. Максимович, а за ним – П. Куліш і О. Бодянський, 
О. Потебня і П. Житецький, – а також, що українознавством, як і спадщина 
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Великого Кобзаря, стала наукова й мистецька творчість найталановитіших 
світочів на грані ХІХ–ХХ ст. 

Нелегко було їм множити досвід Т. Шевченка. Але символічно, що його 
естафету підхопили не лише М. Максимович, М. Костомаров, М. Гулак, 
О. Бодянський – вчені за характером мислення і діяльності, а й П. Куліш – 
поети та письменники – І. Нечуй-Левицький, Панас Мирний, І. Франко, 
Леся Українка, П. Грабовський, М. Коцюбинський, В. Стефаник, 
В. Винниченко, О. Олесь, Б. Лепкий, велика плеяда творців «театру 
корифеїв»: І. Карпенко-Карий, М. Старицький, М. Садовський, 
М. Заньковецька; корифеї музики М. Лисенко та С. Гулак-Артемовський, 
С. Крушельницька, І. Мажуга, художники й хорові академічні та народні 
колективи. 

На жаль, навіть частина авторів підручників (зокрема з історії, 
літератури, мови) досі час із середини ХІХ ст. трактують лише як 
маловрожайний, загублений імперською реакцією. 

Було й це. Однак головним стало інше: стиснута до краю пружина 
почала розпрямлятися. Подібно, як у період XV–XVII ст., почало 
проростати зерно історичної пам’яті та національно-державницької 
самосвідомості. Сталося за Г. Сковородою: навіть смерть Т. Шевченка 
(стебла) стала початком нового життя суспільства – проростання посіяного 
ним зерна свободи й національної самосвідомості. 

Сам Т. Шевченко не діждався падіння кріпацтва. В Росії лютував терор. 
Не справдилися сподівання й на Угорську революцію 1848 р., в якій 
українці були вагомою переможною силою, однак угорська реакція 
позбавила українців навіть тих прав, що вони мали в Австро-Угорському 
цісарстві. 

1853 р. П. Куліш з гіркотою записував: «Я ледве живу від моральної 
втоми»; М. Білозерському: «Що робити, коли [я] безсилий боротися з 
егоїстичним духом часу», коли суспільство не усвідомлює: в містах 
запановує катастрофізм; ідеологія нагромадження деформує суспільство; 
стає нормою ігнорування природи, а зрозуміло, що, «відрікшись від простої 
природи, витіснивши її абсолютно задушливою цивілізацією, людина 
ніколи не здобуде відрадного відчуття через тягар різних емоцій, 
налягаючих на її серце».  

Росію давить абсолютизм. Гостроту кризи посилює поразка у 
Севастопольській війні, яка сприймалася як поразка азійської імперії від 
Європи. 

Над П. Кулішем нависали загрози і особистої долі: переслідування за 
причетність до Кирило-Мефодіївського братства не припинялись. Коли 
дискримінований навіть відсутністю зарплати П. Куліш звернувся з 
проханням надати йому службовий чин, цар особисто наклав резолюцію: 
«у задоволенні прохання відмовити»… 

Всій Україні відмовлялося у задоволенні її навіть найелементарніших 
прав і потреб. 

І все ж навіть усе те якщо одних зневолювало і знесилювало, то інших 
збурювало до активного протесту, а також до пошуків найефективніших 
форм протидії. 
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П. Куліш розгортає великомасштабну аналітичну працю «Опыт 
биографии Гоголя». Його заворожує духовний максималізм великого 
письменника-мислителя, зачаровує любов до душевності, совісті, щирості, 
– а водночас – нахил до поетизації та романтизації героїки «Тараса Бульби» 
і викриття фальші та гнилі властителів «мертвих душ» та чиновників-
авантюристів, носіїв психології мертвого міщанського спокою й сну. 

«Чуден Днепр при тихой погоде!» – писав М. Гоголь, бо й для нього, як 
для Т. Шевченка, Дніпро був символом краси і сили, вічності, божественної 
природи і місії України. 

«Днепр  для меня кажется чем-то священным и возбуждает во мне 
чувство, близкое к фетишизму», – записує і П. Куліш. Бо знає: цей Дніпро, 
як образ українства, «чуден при тихой погоде», але «реве та стогне» в час 
непогоди (як і Т. Шевченко М. Гоголю: «ти смієшся, а я плачу…»). А в 
російському царстві панує розлам земно-космічної злагоди. Особливо в 
душах людей. І вимагає шукати шляхів до ідеалу гармонії. 

І П. Куліш починає глибоко й широко студіювати історію України на 
рівні не лише літописів, а й археографії та етнології (у чому йому сприяє 
великий ерудит О. Бодянський), історії, народної творчості й архівних 
документів, а паралельно – вивчає історію сусідніх народів, 
взаємовідносини гетьманських урядів, Запорожжя і «чорних рад» та 
джерела й мотиви творчості Тіка, Новаліса й Шіллера, Шекспіра і 
В. Скотта, Г. Гейне, Ж. Руссо і Жорж Санд, багатьох російських істориків 
та письменників, журналістів, розпочинає переклад Біблії (завершений 
видатним фізиком І. Пулюєм). 

Наслідок – вглиблення в історіософську тематику й проблематику, у дух 
творчості Т. Шевченка й поява роману «Чорна рада». І непереборне 
бажання: «Не щадити ні своїх сил, ні своїх достатків, аби посіяти серед 
народної темноти і бідності таких проповідників науки, котрі при нагоді 
могли із приниженої до землі маси викликати до свого гурту природних, 
рукою Божою засіяних «велетів премудрості» і вкупі з ними утворити 
націю  самочуйну, саморозуміючу, на своїй дорозі видючу; про свою 
будущину дбайливу». 

Заради цього видаються не лише наукові журнали та дослідження, а й 
«Буквар» та знаменита «Кулішівка» – граматика української мови. 

Як і народна творчість, українознавством стає й художня словесність 
відомих майстрів – і як образ життя народу, і як предмет наукового 
дослідження та пізнання, самопізнання і розвитку. 

«Як син українського селянина, вигодуваний чорним селянським 
хлібом, працею твердих селянських рук, почуваю обов’язок панщиною 
всього життя відробити ті шеляги, які видала селянська рука на те, щоб я 
міг видряпатися на висоту, де видно світло, де пахне воля, де ясніють 
вселюдські ідеали», – проголосив І. Франко. І відробляв: роман «Захар 
Беркут», бориславські оповідання та повісті, «Перехресні стежки», «Задля 
родинного вогнища», «Лель і Полель», поеми «Смерть Каїна», «Мойсей», 
збірники поезій «Зів’яле листя», «Із днів журби», його «веснянки» стали, як 
і твори Т. Шевченка, символами доби в студіюванні й зображенні життя 
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народу з позицій і мистецьких «секретів поетичної творчості», і наукового 
системного методу. 

І мистецтво, наполягав Великий Каменяр, потребує знання та науки, 
єдності об’єктивного та аналітичного дослідження діянь людей і мас, 
аналізу й синтезу в зображенні дійсності. 

Всебічність (універсалізм) бачення – ось орієнтир Франкових 
досліджень «Література, її завдання і найважніші ціхи» (1878), «Із секретів 
поетичної творчості» (1878), «Інтернаціоналізм та націоналізм у сучасних 
літературах» (1998), «Що таке поступ» (2004). І то було не тільки 
побажання: автор 100 томів (понад 4,5 тисячі творів художніх, суспільно-
економічних, філософсько-естетичних, політичних, історіософських, 
правничих…) власних творів (50 томів із яких видано), І. Франко бачив 
усю Україну протягом тисячоліть (недаремно його роман «Захар Беркут» 
закорінювався в події ще часу монголо-татарської навали) у найскладніших 
внутрішніх та міжнародних зв’язках, через призму найголовніших етапів та 
проблем розвитку, зокрема й процесу масової еміграції українців до 
Бразилії, США і Канади, та відображення долі українства в різнорідних 
жанрах фольклору. Тому побачив її в образі селянина, який заблукав на 
власній ниві, «не можучи натрапити на свій шлях… між минулим і 
будущим, між широким, свобідним розвоєм і нещасним видінням, і не знає, 
куди йому йти, не має сили, ані надії дійти до цілі».  

Бачив він і весь світ, що засвідчено і його перекладами творів митців 
усіх континентів, і дослідженнями минулих епох та цивілізацій. 

А тому великий митець і мислитель, громадсько-політичний діяч 
І. Франко утверджував своє кредо: «Кожний чільний сучасний списатель 
(педагог, вчений, політичний діяч. – П.К.) – чи він слов’янин, чи німець, чи 
француз, чи скандинавець, – являється наче дерево, що своїм корінням 
впивається якомога глибше і міцніше в свій рідний, національний ґрунт, 
намагається віссати в себе і переварити в собі якнайбільше його живих 
соків, а своїм пнем і короною поринає в інтернаціональній атмосфері 
ідейних інтересів, наукових, суспільних, естетичних і моральних змагань. 
Тільки той… може мати якесь значення, хто має і вміє цілій освіченій 
людськості сказати якесь своє слово в тих великих питаннях, що ворушать 
їх душею, та заразом сказати те слово в такій формі, яка б найбільше 
відповідала його національній вдачі».  

Тільки за таких умов «націоналізм і інтернаціоналізм ані крихти не 
суперечні», і тільки за цієї умови і мистецтво, й наука зможуть домогтися 
найважливішої мети – формування і самосвідомої нації, і воістину народної 
інтелігенції, покликаної виховувати народ (творити націю). 

«Йти в народ, помогти йому скинути свою бідолашну долю, віддати 
йому свою і силу, і міць, і хіть» прагне й Панас Мирний – автор соціально-
психологічних романів «Хіба ревуть воли, як ясла повні», «Повія», ідейно-
морального оповідання про групу інтелігентів «Лихі люди» («Товариші»), 
одні з яких (Шестірний і Попенко) повністю адаптувалися до імперської 
системи соціального й національного гноблення та роблять успішну 
кар’єру, а інші (Жук, Телепень) визріли до протесту і дбають про те, щоб 
домогтися «того кращого стану, де не чутно сліз та горя («де плачуть – там 
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немає вже краси». – П. Грабовський), не видно нужди та недостачі, де воля 
усміхається своїм теплим сміхом». 

Універсалізм інтересів та підходів до зображення дійсності зумовлює й 
те, що, незважаючи на драконівські заборони царської цензури, українська 
література вже бачить село і місто, чиновництво й інтелігенцію, – і все те в 
глибоких суперечностях та кризових явищах, соціальному, 
етнонаціональному, морально-етичному, релігійному антагонізмі. 

Вирішують метод аналізу та ідейно-філософська концепція людини, 
поступу, добра й справедливості, життя і смерті. А завдяки цьому 
українська художня словесність, щонайрізноманітніша творча практика 
підносяться на новий якісний (змістовний і мистецький) рівень, 
розвиваються в дусі кращих європейських традицій. 

Найперше – в контексті засвоєння, застосування й відображення ідей 
реформації, просвітництва та національно-державного спрямування. При 
цьому спрацьовує система взаємодії наукових і мистецьких методів та 
форм у теорії й практиці. 

Логічно, що І. Нечуй-Левицький, як і М. Костомаров, пише романи, 
повісті з життя селян, робітництва, інтелігенції, а водночас глибоко 
наукове, порівняльного характеру дослідження про ментальність і долю 
українців та росіян. А. Свидницький у романі «Люборацькі» викриває 
коріння національного, а далі й культурно-морального занепаду. 

Особлива заслуга і роль в утвердженні такого роду методології 
належить М. Костомарову – автору і строго наукових історичних студій, і 
знаменитої науково-міфологічної праці «Книга буття українського народу», 
в якій маститий учений в дусі романтичних інтерпретацій світової історії 
трактував і генезис українства: у співвідношенні з вічними законами 
природи та категоріями прав кожної людини і нації, українство у 
співвідношенні з еволюцією поляків і росіян, на підставі чого 
М. Костомаров підводив до висновку: немало ворогів вирішило, що 
«лежить в могилі Україна»! Їй замовляють поховальні реквієми. Але 
даремне! «Бо голос України не затих. І встане Україна з своєї могили і 
знову озветься до всіх братів слов’ян, і почують крик її… і Україна буде 
неподлеглою Річчю Посполитою в Союзі Слов’янськім». 

Саме так: Україна у федерації слов’янських народів, – однак не як 
підрядна, а як суверенна і непідлегла країна-нація зі своєю історією, 
мовою, державою, культурою, історичною місією. (На зразок членів 
федерації, якими в ХХ ст. постають європейські держави в ЄС). При цьому 
у славне грядуще українства вірять як учені, так і митці: М. Драгоманов 
виступає на захист України, її мови й культури на Паризькому конгресі 
європейської інтелігенції; композитор М. Вербицький та видатний учений 
П. Чубинський твердо переконані, що «Ще не вмерла України ні слава, ні 
воля», а вчений і поет І. Франко – що Україна ще «не вмерла і не вмре!». 
Українці козацької формації неодмінно запанують «у своїй сторонці». А 
коли буде для цього потрібно, покоління за свою свободу покладуть навіть 
душу і тіло! А поки що і М. Лисенко, й І. Карпенко-Карий, М. Старицький, 
М. Садовський на фундаменті глибоких наукових досліджень підносять і 
Слово, і музику та театр до вищих регістрів новочасної світоглядної 
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парадигми, відроджуючи сторінки як героїчної історії («Тарас Бульба», 
«Сава Чалий», «Запорожець за Дунаєм»…), так і ще пригноблених, але вже 
просвітлених духом національної гідності й честі народних мас. І цей 
процес національного відродження відображують як вчені П. Юркевич, 
О. Потебня, П. Чубинський, Д. Яворницький, М. Аркас, так і митці 
М. Шашкевич, Б. Грінченко, М. Коцюбинський, Б. Лепкий, О. Олесь, 
В. Винниченко. І особливо важливо, що і вчені, й митці бачать в органічній 
єдності людину, націю і природу, минуле, сучасне й майбутнє як питомі 
клітини і категорії цілісного світу й вселюдства. «Бояриня» і «Лісова пісня» 
Лесі Українки, «Фата моргана» і «Тіні забутих предків» 
М. Коцюбинського, «Битва» О. Кобилянської, як і поезія, романи І. Франка, 
тому й стали світовими шедеврами, що в них людина, нація постають у 
стані і соціально-політичних, і трансцендентних зв’язків та залежностей, 
усвідомлюють, що рушієм поступу є «дух, що тіло рве до бою, рве за 
поступ, щастя й волю», який ще «живе, він ще не вмер» (хоч «за тисяч літ 
родився»), але потрібно плекати в собі той дух, пам’ятаючи: «Лиш 
боротись – значить жить!» (І. Франко). А коли сили чомусь би підупадали – 
необхідно молитовно благати: «Земле, моя всеплодющая мати! Сили, що в 
твоїй живе глибині, краплю, щоб в бою сильніше стояти, дай і мені». І 
вірити: «Я маю в серці те, що не вмирає» (Леся Українка), а домогтися 
суверенітету і поступу можна лише поєднуючи енергії еволюції і революції 
(М. Міхновський), спираючись на молодь («Братство Тарасівців») та 
єдність усіх поколінь (Пізніше Ліна Костенко зазначить: «При майстрах 
якось легше: вони, як Атланти, держать Небо на плечах і від того бува 
висота», тобто критерії життя і творчості). 

Представники цього крила мистецтва й науки завжди знали, що і 
життєвий, і творчий шлях до омріяної мети (добути «хоч синам, як не собі, 
кращу долю в боротьбі») – дуже суперечливий і важкий, бо Новому Світу 
завжди камінням у ноги падає старий. Як зазначав Ю. Бача ще 1966 р.1, 
І. Франко й інші борці за правду постійно жили й сумнівами – «Борітеся! 
Терпіть!.. – Але навіщо?». 

Адже знаємо: 
… вас зі своїх зборів проженуть 
Старих порядків лицарі, гордії, 
Ім’я і діла ваші прокленуть 
І крикнуть: «Зрада! Пагубнії мрії!» 
І вашу добру славу оплюють, 
Брехнею й вас полічать меж злодії, 
Отрутою, замучених, напоять 
Надії яснії жовчею затроять, 
На суд потягнуть вас, начинять вами 
Всі тюрми, все покличуть проти вас, 
Людей і Бога… 

                                           
1 Бача Ю. Не спроневірився і не спроневірюйся // Іван Франко і новітнє українство. – 

Дрогобич: Посвіт, 2009. – С. 4-9. 
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Ось чому і питали: «Чого у нас відступників так много, чому для них 
відступство не страшне?». 

Реформатори знали і біологічну, й соціальну природу зрадливців (і 
колишніх, і нинішніх!), – але не складали надій і рук, бо бачили всю 
повноту реального поступу: 

Народе мій, замучений, розбитий, 
Мов паралітик той на роздорожу 
Людським презирством, ніби струпом вкритий! 
Твоїм будущим душу я тривожу 
… Невже тобі на таблицях залізних  
Записано в сусіда бути гноєм, 
Тяглом у поїздах їх бистроїздних? 
Невже повік уділом буде твоїм 
Укрита злість, облудлива покірність 
Усякому, хто зрадою й розбоєм 
Тебе скував і заприсяг на вірність?.. 
Невже задармо стільки серць горіло 
До тебе найсвятішою любов’ю! 
Тобі офірувало душу й тіло? 
Задармо край твій весь политий 
                               кров’ю 
              твоїх борців?.. 
О, ні! Не самі сльози і зітхання 
Тобі судились! Вірю в силу Духа 
І в день воскресний твойого повстання… 

Так наука напоювала мистецтво знаннями, мудрістю, критеріальністю, а 
мистецтво науку – сонячною енергією відчуття, співпереживання, 
передбачення, а то й пророцтва та любов’ю до «закону, істини і благодаті», 
вищою формою якої є універсальна свобода. 

І це переконує: «Дійсно наша література була «Зразу всім», і 
найголовніше те, що саме вона зродила й розвинула українську 
національну ідею, ідею повносилого державного утвердження нашого 
народу, виборола націю, в тому числі убезпечила майбутній суверенний і 
широкий розвиток і всіх галузей українознавства». 

Ця домінанта єдності мистецтва й науки, отже, етики, естетики і канонів 
еволюційно-революційних методів організації життя, повною мірою 
виявить свою системну взаємодію та енергію і на всіх етапах розвитку 
цивілізації та культури ХХ ст.: у час української революції 1917–1920 років 
та культурно-державного Відродження 20-х років, коли українознавство 
відігравало роль «філософії і політики держави»; в трагічні часи 
голодомору-геноциду та війни з німецьким фашизмом і російським 
імперським тоталітаризмом, коли на вершину загальнолюдської політичної 
свідомості піднеслися героїчні покоління ОУН і УПА; у час діяльності 
освітньо-наукових центрів зарубіжного українознавства і правозахисного 
руху, «шістдесятництва» в Україні; зрештою – в час кристалізації 
свідомості й енергії всеукраїнського Руху та принципів й ідеалів боротьби 
за творення суверенної соборної української держави і її опори – 
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політичної нації як фундаменту громадянського суспільства. В процесі 
спалаху найвищої форми творчості народу – в час Помаранчевої революції. 

Як підсумок: епоха 2-ої половини ХІХ – початку ХХ ст. утвердила такі 
головні концепційні засади українознавства: обов’язкової гармонізації 
традицій і новаторства, а в цьому ключі – формування нової парадигми 
мислення, дослідження, бачення й відродження людей і дійсності; 
об’єктивності, повноти й високої критеріальності охоплення часо-
просторових життєтворчих сфер; системності в класифікації життєвих 
явищ у руслі єдності причиново-наслідкових зв’язків та взаємозалежностей 
питомих клітин національно-державного організму і як унікального, і як 
відповідного загальнолюдським вимірам феноменів: етно-нації, природи, 
мови, культури, держави, внутрішньодержавних і міжнародних зв’язків, 
ментальності, долі, історичної місії українства. 

Так утверджується спадкоємність епох і поколінь, цивілізаційно-
культурних формацій, всебічність, а тому й можливість об’єктивності (у 
поєднанні з інтелектуально-патріотичною суб’єктивністю) та 
критеріальності в оцінках зображуваного, методологія єдності казуального 
(причинового) й гіпотетичного (аж до пророчого), конструктивно-
творящого (як у міфології) бачення й зображення дійсності. 

Такі підходи сприяють утвердженню бачення людей в реалістичній 
бівалентності: людини як єдності тіла і душі (Білобога і Чорнобога), розуму 
і емоцій, природних потягів і вироблених соціально-національними 
умовами світоглядних орієнтацій, морально-етичних принципів, 
біопсихічних (спадкових чи набутих) рис характеру (як «скерування волі 
індивіда та шляху і способів досягнення мети» – за Арістотелем). І 
дійсності: у всіх її позитивних і негативних тенденціях, які лише системно 
виявляють правду життя: стан, причини і перспективи життєдіяльності й 
розвитку. Ролі спадкових і суспільних традицій та ідеалу. 

І В. Мономах та Іларіон у своїх працях бачили як добро, так і зло та їх 
носіїв; постають часом криваво-трагедійні колізії розвитку держави та 
сумні пророцтва, – але і національний «міф» «Велесова книга», і літописи-
енциклопедії давали й світло добра, перспективу розв’язання проблем та 
образи людей – носіїв прогресивного начала. 

Образ Добра постає на фоні часом апокаліптичних видінь та пророцтв у 
творах Л. Барановича, Д. Туптала та Г. Сковороди; домінуючим 
випростується з гнітючих обставин образ творця та носія рис характеру 
нової України у творчості Т. Шевченка (гайдамаки, козаки-запорожці, 
наймичка, Марія, Гус, міфічний велетень Прометей…), його послідовників 
– тих, хто бачить героями людей прометеївсько-шевченківського типу, хто, 
як каменярі, «лупає» скалу неволі, нещастя і темноти та, як Мойсей, навіть 
ціною самопожертви виводить народ з «єгипетського полону»; тих, що 
усвідомлювали: і знали ми, що слави нам не буде! – але боролися і вмирали 
не за славу, а за людину, свободу, Батьківщину. 

Кінець ХІХ – початок ХХ ст. – це час і розчарувань, душевно-духовного 
занепаду та, відповідно, декадентства. У занепадництві та біологічному 
фрейдизмі були охочі звинувачувати й українських митців – представників 
мистецтва критичного реалізму, навіть – І. Франка. Та Великий Каменяр 
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гостро відповідав: «Який я декадент? Я син народу, що вгору йде!». І так 
само у звинуваченні в симпатіях до психоаналізу Фройда: мені душевна 
одномірність та ущербність – чужа, почуваюся «цілим чоловіком». 

На повнокровну – інтелектуально й емоційно-душевну – особистість 
орієнтується і лідер модернізму М. Вороний:  

Моя метода – йти за віком 
І бути цілим чоловіком! 

Адепти більшовизму – пролеткультівці – вимагали творити «чисту» 
пролетарську культуру, очищену від «селянських, солдатських та 
інтелігентських впливів» (А. Богданов). 

Українські митці і вчені революційного народу шукали багатства життя 
та героїв саме в гущі селянсько-робітничій та інтелігентській, а 
орієнтувалися на метод не одномірного декадентства, а синтезу 
традиційного і модерного, реалізму й романтики, імпресіонізму і 
символізму. Вони бачили і трагедії та відчай (як у «Скорбній матері» 
П. Тичини: «Не буть ніколи раю у цім кривавім краю!»), але й народження 
Нового Світу правди, гармонії і краси, суверенітету й соборності (як 
симфонічності розвитку національно-державного організму) України, а 
тому славили борця за високі ідеали, всенародний революційний похід у 
грядуще, «бадьорий, молодий народ» («Золотий гомін» П. Тичини). 

«Або вільне життя, або жертовна смерть за Бога, Україну, свободу!» – 
таким було кредо і сотень тисяч лицарів ОУН та УПА, які свідомо 
офірували собою, знаючи Сковородинське: смерть стебла – це початок 
нового життя із засіяних зерен великого Духу. 

За Бога і Україну! – бо немає непричетного Бога до мами і тата, предків 
і нащадків, Без України, бо всесвітній Бог – це любов і добротворчість, це 
свобода, рівність, братерство для всіх, загальні закономірності розвитку 
матерії і Духа, – а це означає, що він не байдужий і не всеїдний, не 
наповнений імперськими міазмами, які дозволяють, наприклад, 
московському патріарху приїхати в Україну і говорити не про Віру і Бога, а 
про свою церкву, яка має володіти географічним простором (а точніше – 
душами і долями людей та націй) не тільки Росії, а й України та Білорусі і 
«захищати русскоязычных» (трактованих церковними політиками як щось 
обране, покликане диктувати свої умови всім останнім іншомовним) на 
всьому земному просторі. 

Фундамент такого роду ідеології – «традиційний» імперського типу 
месіанізм, що від Іудеї пішов до Рима, а звідти – до Москви. Інший тип – це 
методологія системності та всебічності бачення світу й людини, Бога і 
України, – а її коренева система у наукових відкриттях вчених 2-ої 
половини ХІХ ст., коли українознавство утверджується як гармонійно-
цілісна система досягнень різних наук, як наука інтелектуального аналізу, 
єдності узагальнення і передбачення шляхів цивілізаційно-культурного 
розвитку, наука логіки, етики, естетики і любові.  

І символічним постає факт: у Криму учням дали зразки кодексів життя 
та честі різних партій, конфесій, «рухів», при цьому не зазначили, кому 
який належить. Переважна більшість школярів визнала найприйнятнішим 
Кодекс воїна УПА! 
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Яскравий приклад: і М. Гулак та М. Остроградський, С. Гулак-
Артемовський і В. Антонович, Д. Яворницький і О. Кониський, 
П. Чубинський, І. Пулюй – вчені системно-наукової, патріотичної 
орієнтації. 

Важливо, що на цьому етапі до джерельної бази українознавства  
долучаються археологія (Т. Шевченко, В. Хвойка) і антропологія (Ф. Вовк), 
правознавство (В. Туган-Барановський) та соціологія (М. Зібер, С. Степняк-
Кравчинський), музикознавство (Ф. Колесса) і космологія (М. Кибальчич) 
та, як підсумок, – поява цілих наукових українознавчих шкіл і напрямків в 
університетах Львова, Харкова, Києва, Одеси та титанів і праці, й 
універсального методу пізнання – І. Франка, М. Грушевського, І. Огієнка й 
В. Вернадського, а також автора першого посібника з українознавства – 
С. Єфремова (1920 р.). Важливу роль відіграє зарубіжне українознавство: 
від Е. Лясоти, А. Олеарії, П. Шевальє, Й.-Й. Мюллера, П. Алебського,      
Х.-В. Хегельмайєра до Ж. Ромна, вчених Чехії й Польщі, Німеччини й 
Австрії, американських країн (Д. Мейса, Р. Конквеста). 

Логічно, що вулканічною енергією і української національної революції 
1917–1920 років, і державотворчого та культурного відродження 1-ої 
третини ХХ ст. стає українознавство, насичене вогнем української 
національної ідеї (ядром якої була «філософія серця» та теорія пізнання і 
самопізнання). 

Українознавство і в історії, теорії, методології, і в практиці суспільного 
розвитку реально стає «політикою і філософією держави». Закономірно, що 
саме українство в особі В. Вернадського породжує теорію ноосфери – 
синтезу природничих, суспільних, гуманітарних наук про генеалогію Землі 
(Природи) й людини, про грядуще й Природи та людської цивілізації, в 
якій домінуючою енергосилою стає інтелект.  

VІІ 
З 30-х років ХХ ст. знову підтверджується істина: доля і роль 

українознавства є аналогом долі і ролі України. Сталінізм у зговорі з 
українськими манкуртами та масою «здрібнілих мікромалоросів» 
(колишніх «кирпогнучкошиєнкових», котрі ходили по землі, але були 
«ненарожденними»), людьми з ущербною психікою нищили українську 
людину, мову, культуру, державність, а тим самим деформували 
самосвідомість, філософію, психологію й ідеологію, а водночас і 
фундамент національно-державного відродження України – 
українознавство. 

На щастя, світ не обмежувався СРСР – цією імперською «тюрмою 
народів». На той час місця заселення українців були на території від 
Австралії до Японії. В Європу й Америку влилася могутня фаланга 
української науково-освітньої, культурологічної та державотворчої, 
політичної та військової інтелігенції. 

І центр українознавчих досліджень перемістився туди, засвідчуючи: як і 
український етнос, його мова, культура, релігія, українознавство є 
феноменом міжнародним. А зберегтися українство за рубежами може лише 
завдяки збереженню своєї мови, культури, етнопсихології, історичної 
пам’яті, отже, передусім українознавства і українотворення. 
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В ім’я цього збереження українська інтелігенція творить українознавчі 
науково-освітні центри в Японії і Китаї, у Чехії, Словаччині, Польщі, 
Німеччині, Франції, Великій Британії, Іспанії, Бельгії, у Ватикані, згодом в 
Австралії, Аргентині, Бразилії, Канаді, США. Виходять у світ сотні книжок 
М. Грушевського і В. Винниченка («Відродження нації»), С. Петлюри й 
О. Оглоблина, Ю. Шереха і Ю. Бойка-Блохина, Д. Чижевського і 
Є. Маланюка, В. Барки, Г. Костюка і Ю. Лавріненка, Яр Славутича, 
Т. Гунчака, І. Борщака, Є. Федоренка. Величезну роботу здійснює 
Історичне товариство Л. Винара в США, УВАН та Наукове товариство 
ім. Шевченка у США, Канаді та в Європі. У США створюється Шкільна 
Рада, у Мюнхені – Український Вільний Університет. О. Пріцак засновує 
при Гарвардському університеті Інститут українознавства з відділами: 
української мови і літератури, історії України, філософії і культури. 
Зрештою, створюється «Енциклопедія українознавства», а за умов розвитку 
України як Суверенної Соборної Держави і в Україну приходять праці з 
історії України дійсно наукового характеру. «Історія України» стає 
провідним підручником у закладах освіти. 

Так і зіткнулися Білобог та Чорнобог в системі світового українства, а 
заради щасливої будучини України постала гостра необхідність надавати 
нового дихання, нової парадигмальності й українознавству. 

І найперше – шляхом вивчення та узагальнення досвіду попередніх епох 
та впровадження українознавства в усі сфери буття України та 
українського світу, чого, як стало зрозумілим, неможливо було домогтися 
без масштабних проектів та організаційних структур. 

Так і сформувалася Концепція Науково-дослідного інституту 
українознавства з окресленням ролі цієї науки на засадах єдності у 
вивченні її історії, теорії, методології, єдності вітчизняного і зарубіжного 
досвіду, теорії й практики в межах всеукраїнського Терену та світового 
українства як єдиного феномену в цілісності загальнолюдської спільноти. 
А також визначились план діяльності та структура Інституту 
українознавства, програми і характер його роботи. 

Композиція – це концепція! – наголошував П. Загребельний у статті 
«Неложними устами», аргументуючи принцип обрання композиції роману 
«Диво», що охоплює події від Київської Русі до війни з фашизмом. Ця 
творча константа визначала структуру ще «Гайдамаків» Т. Шевченка, 
«Каїна» і «Мойсея» І. Франка, «Лісової пісні» Лесі Українки, «Сковороди» 
П. Тичини, «України в огні» О. Довженка, «Циклона» О. Гончара, «Суду 
над Сенекою» Ю. Мушкетика, «Земного тяжіння» В. Симоненка, «Марусі 
Чурай» Ліни Костенко, «Океану» і «Жовтого князя» В. Барки – творів 
інтегрально українознавчої історико-філософської концептуальності. 

З урахуванням характеру науково-освітньої, культурологічної та 
державотворчої системи й визначалася така структура Інституту 
українознавства, яка охоплювала б сфери та проблеми: історії, теорії, 
методології; Україна – етнос; Україна – природа, екологія; Україна – мова; 
Україна – нація і держава; Україна – культура; Україна – ментальність, 
доля; Україна – історична місія. 
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Природно, що були створені відділи порівняльних досліджень (сходо- і 
заходознавства), філософії освіти, української художньої словесності, 
міжнародних зв’язків. 

І так само постала проблема кадрів.  
Зараз, коли Інститут має аспірантуру, докторську Спеціалізовану раду з 

історичного та філософського українознавства, отже, може готувати 
кандидатів і докторів наук, ліцензію Державної Акредитаційної Комісії на 
ведення курсів з підготовки й перепідготовки вчених і педагогів-
українознавців, – то проблема видається не такою уже й складною. Але 
тоді не було жодного дипломованого українознавця! 

Як виходити з ситуації?! 
Колектив ухвалив синхронно вчитися і вчити. 
Дуже важливо, що основу колективу склали фахівці колишніх кафедр, 

створених на філологічному факультеті. А потім було запрошено фахівців 
НАН та різних ВНЗ, і до нас прийшли, хоча зарплата в Інституті значно 
поступалася, для співпраці висококласні вчені та педагоги: академік 
В. Баран, знані фахівці різних наукових напрямків – В. Крисаченко, 
Я. Калакура, І. Дзюба, А. Погрібний, С. Сегеда, Р. Терпиловський, 
Д. Наливайко, К.  Шудря, Л. Грицик, О. Таланчук, І. Чирко, Ст. Наливайко, 
Л. Дунаєвська, В. Чмихов, В. Дончик, П. Хропко, О. Семашко, Л. Паламар, 
С. Єрмоленко, Л. Мацько, В. Сергійчук, Г. Халимоненко та ін. (природно, 
що з них частина – за сумісництвом). 

Постійно співпрацювали з Інститутом О. Пріцак, А. Жуковський, 
Т. Гунчак, Д. Штогрин, Є. Федоренко, І. Головінський, Я. Розумний, 
Я. Шкандрій, Г. Кошарська, М. Павлишин, С. Козак, Л. Терзійська, 
О. Попович, Ю. Бача, М. Мушинка, Яр Славутич, Ю. Бойко-Блохин, 
О. Баканідзе та ін., українознавці із 33 зарубіжних країн. 

Водночас разом з О. Пріцаком було організовано навчання в групах 
сходознавства та заходознавства, для яких І. Чирко створив словник та 
підручник з китайської мови, а Ст. Наливайко – з мови хінді та ґрунтовну 
працю «Таємниці розкриває санскрит», в яких розпочали навчання 
представники багатьох вузів Києва, у тому числі Київського університету 
ім. Т.Г. Шевченка, Політехнічного інституту, Педагогічного інституту, 
Сільгоспакадемії, Інституту економіки… Усього до 50 чоловік. Молодь 
відчула вимоги часу. 

Разом з тим було створено підготовчий факультет для проведення 
курсів та конкурсів з українознавства, який очолив Л. Токар. 

В діяльності Інституту почали брати участь представники практично 
всієї України. Розгортають діяльність філії Інституту у Верховині (керівник 
П. Шкрібляк), у Сімферополі (керівник В. Лукашенко), в Кривому Розі 
(керівник А. Козлов), укладаються угоди про співпрацю з університетами 
Лондона і Нью-Джерсі, Польщі і Молдови, Німеччини і Франції, Канади і 
Австралії, Іспанії і Бразилії… 

Українознавство повертає собі імідж міжнародної наукової системи та 
«політики і філософії держави». 
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І це налякало антиукраїнські сили. Як не дивно, зі спробою його 
дискредитації виступив ректор Київського університету ім. Т.Г. Шевченка 
із статтею «Обережно: українознавство!» 

Історія свідчить: таке вже було, коли революційний рух змусив 
Тимчасовий уряд Росії дати дозвіл на створення в Україні чотирьох кафедр 
українознавства, однак рада Університету св. Володимира …відмовилася 
здійснити рідкісну можливість. Але тоді то була рада практично 
російського імперського університету! Рада КДУ ім. Т.Г. Шевченка 
одноголосно схвалила створення Інституту українознавства! – та хтось 
тримав ректора на прив’язі ідеологічної комуністичної орієнтації, і він 
пішов у наступ… 

По всій Україні з’явилися публікації типу «Обережно: «українофобія» 
(«україножерство!»). 

Окреслилось дві позиції: ректора з його тлумаченням українознавства 
як «окрошки» з елементів етнографії та фольклору; і наукової та освітньої 
громадськості, що відстоювала Концепцію Інституту українознавства. 

Це протистояння не припинилося й досі, бо навіть частина працівників 
Міністерства освіти готова всі сили віддати задля утвердження арабістики, 
германістики, русистики, іудаїстики, однак впадають у стан негації, коли 
справа заходить про україністику. Заїдає імперський «інтернаціоналізм»? – 
нині хитромудро заступлений інтерглобалізмом. І не дивно, що для 
дошкільнят, які ще не знають не тільки своєї країни, її столиці, героїв-
патріотів, а навіть свого роду, села чи міста, – ці невтомні борці проти 
«націоналізму» узаконили ведення курсу «Я у світі»… А нашу програму «Я 
і моя Україна» підмінили химородним «Я і Україна» (так можна й «Я і 
Китай», «Я і Росія»), – наповнивши його інформацією не про Україну і 
світове українство, а про довкілля, природу… й наукової концептуальності, 
бо у ВНЗ потрібні кафедри української мови не з «професійною 
орієнтацією», а з орієнтацією на науковий курс державної мови, адже ВНЗ 
мають формувати інтелігенцію,  а не учнів профтехкурсів з їх орієнтацією 
на лікнеп. А інтелігент повинен володіти не специфічним набором 
термінів, а науковим розумінням феномену державної мови та 
спроможністю її і засвоювати, і розвивати. Тим часом з дослідження1 
виходить, що живий ще імперський лейтмотив «мой адрес – не дом и не 
улица», моя адреса – ідеологія безплотного космополітизму.  

Це й зумовило написання програм для всіх закладів і рівнів освіти на 
основі українознавства – не політичної, класово-партійної, а таки наукової 
системи. 

Реальними процесами, проблемами, конфліктами життя зумовлена й 
організація наукових досліджень, у тому числі і ці «Нариси історії 
українознавства». Зокрема й тим, що колегія Міносвіти рекомендувала 
створювати у ВНЗ кафедри української мови (щоправда – з дивовижним 
довіском: з професійною орієнтацією?!), історії України, культури, 

                                           
1 Соціолінгвістичний моніторинг мовою статистики. – К., 2006; Пономаренко А.Ю. 

Формування мовної особистості в школі // Українознавство. – 2006. – № 4. 
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іноземної мови, філософії, – що є загалом знаменням позитивним, але все 
те за умови, що для організації тих кафедр і ведення відповідних предметів 
в Україні… немає ні кадрів, ні навчальних програм, ні педагогічних 
посібників і підручників. 

Отже, немає відповіді на питання: хто і як вестиме ті курси? Хто 
складатиме для ВНЗ кадровий потенціал та готуватиме фахових викладачів 
і науковців? Та хто вибиратиме ті курси, які практично не велися в 
середній школі? Невже і далі – фахівці з колишніх кафедр історії КПРС, 
наукового комунізму, РКИ (російської як іноземної)?.. 

На запит Президента України В. Ющенка, чому не вводиться в систему 
освіти предмет українознавства, – один із заступників Міністра освіти й 
науки цинічно «заспокоїв»: бо в Україні усі навчально-виховні предмети є 
українознавчими! 

Хоча ДС, навчальні програми й підручники в середніх і вищих 
навчальних закладах начисто виполоті навіть від згадки про Україну як про 
суверенну державу та про світове українство, а відтак і про 
українознавство. 

Нагадаємо, НДІУ МОН проведено 18 міжнародних конгресів і 
конференцій, перша з яких у 1992 р. була присвячена питанню «Роль 
вищих навчальних закладів у розвитку українознавства», друга – 
«Українознавство у розбудові держави» (1993), а останні – проблемним 
питанням «Українська мова учора, сьогодні, завтра» (2005), «Українська 
освіта у світовому часопросторі» (2006, 2007) та «Українознавство: 
проблеми методології» (2008). 

В роботі конференцій і конгресів брали участь представники всіх 
областей України і 33 зарубіжних країн. Серед них: М. Павлишин і 
Г. Кошарська (Австралія), В. Рагойша (Білорусь), О. Бойцун, Дінглі 
(Велика Британія), Л. Терзійська, Г. Георгієв (Болгарія), В. Селянська 
(Вовк) (Бразилія), О. Баканідзе, Р. Хведелідзе (Грузія), Педерсен (Данія), 
М. Пришляк (Італія), Ю. Бойко-Блохин, Д. Тетеріна-Блохин (Німеччина), 
Делін Тань, Мебін Лі (Китай), О. Попович, Л. Чолану (Молдова), С. Козак, 
М. Стемпень, Л. Конєва, В. Мокрий (Польща), Л. Кравченко (Латвія), 
Я. Розумний, Яр Славутич, М. Шкандрій (Канада), Н. Над’ярних (Москва), 
Т. Лебединська (С.-Петербург), А. Жуковський, О. Місталь (Франція), 
Л. Винар, Т. Гунчак, Д. Штогрин, Є. Федоренко (США), М. Мушинка, 
Ю. Бача (Чехо-Словаччина), Кадзуо Накаї (Японія) та ін. 

Усі вони не тільки схвалили Концепцію, плани, характер діяльності 
Інституту, а й включилися в здійснення українознавчих досліджень та в 
підготовку кадрів відповідної кваліфікації. Всі одностайні: українознавство 
має бути не лише масштабами поширення, а й якісним рівнем, 
технологіями – феноменом міжнародним! 

У прагненні до цієї мети працівниками Інституту виконані 
(виконуються) як індивідуальні, так і колективні (за участю міжнародних 
фахівців) дослідження: праці В. Барана «Походження українського народу» 
(2002), «Історичні витоки українського народу» (2005); П. Кононенка 
«Свою Україну любіть…», підручник «Українознавство» (1994, 1996, 
2006), «Національна ідея, нація, націоналізм» (2005, 2006); у співавторстві з 
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Т. Кононенком – «Український етнос: ґенеза і перспективи» (2003), 
«Українська освіта у світовому часопросторі»; «Концепційні основи 
програми національно-державницького виховання» (2007), 
«Українознавство ХХІ століття: проблеми методології і шляхи їх 
розв’язання» (2008), «Українська освіта: філософія родинності» (2001); 
Я. Калакури «Українська історіографія. Курс лекцій» (2004), «Історичні 
засади українознавства. Зб. наук. праць» (2007); С. Єрмоленко «Мова і 
українознавчий світогляд» (2007); В. Сніжка «Ідеологія терену» (2004), 
«Брама» (2005), «Україна: природа, людина, екологія: Методичний 
посібник» (2005); О. Ярошинського «Волинь у роки Української 
національної революції середини ХVII ст.» (2005); В. Короті-Ковальської 
«Українська народнопісенна творчість в українознавстві» (2008); 
монографічні дослідження В. Борисенко, А. Пономаренко, Ю. Фігурного, 
В. Крисаченка, М. Панчука, Г. Філіпчука, А. Погрібного, С. Наливайка, 
О. Хоменка, С. Плачинди. 

Пошуками відповідей на фундаментальні проблеми українознавства 
зумовлена науково-дослідна тематика НДІУ:  

1. «Український етнос у світовому часопросторі. Українці у світовій 
цивілізації і культурі»; 

2. «Ранньомодерне суспільство України крізь призму джерел: соціальні 
та правові практики тогочасного соціуму»; 

3. «Створення комплексу комп’ютерних технологій для здійснення 
сертифікації рівнів володіння української мови та українознавства»; 

4. «Українознавчий зміст підручників з рідної мови для загальноосвітніх 
навчальних закладів»; 

5. «Українознавство в побудові громадянського суспільства в Україні»; 
6. «Психоетнічне та природно-естетичне «древо» українознавства – 

основа концепції національного здоров’я»; 
7. «Україна як геополітична реальність». 
Неважко помітити, що праці виконуються в руслі висвітлення 

концентрів українознавчої системи. 
Комплексність та системність зумовила появу і таких колективних 

досліджень: «Українознавство: науково-бібліографічний довідник» (у 2-х 
книгах); «Українська література» (довідник у 2-х частинах); «Культура як 
українознавство. Методичний посібник»; «Наука самопізнання народу» 
(2002); «Україна – етнос. Науковий термінологічно-понятійний словник-
довідник з етнологічних та дотичних до них проблем українознавства» 
(2006); «Україна – етнос: Збірник наукових праць з етнологічних та 
дотичних до них проблем українознавства» (2006); «Філологія як 
українознавство: навчальні програми підвищення кваліфікації працівників 
галузі освіти» (2004); «Українська література в системі українознавства» 
(2005) та ін. Загалом випущено 22 томи наукових праць, кілька десятків 
примірників «Наукового вісника» і ВАКівського журналу 
«Українознавство». Але це – тільки фундамент всеосяжної роботи і в 
Україні, і в зарубіжжі, до того ж українознавців як українського, так і 
іншоетнічного походження, добре організована координаційна діяльність 
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наукових центрів і їх лідерів. У єдності теорії й практики, бо без теорії 
практика сліпа, а без практики теорія мертва. 

Вагомим стимулом для цього стає Указ Президента України В. Ющенка 
про надання Інституту статусу національного. Що означає: наукова система 
українознавства має стати основою родинного виховання; виховання й 
навчання у всіх типах і ступенях навчальних закладів; «політикою і 
філософією держави» (усіх гілок влади і на сучасному етапі). 

Ідеєю синтезу історії, теорії, методології українознавства, періодизації 
його розвитку на ґрунті категоріальних критеріїв підготовані навчальні 
програми з українознавства для дошкілля («Українотворець»), для І–ХІІ 
класів і для вищих навчальних закладів. 

Міжнародне визнання здобув «Науковий вісник» (з 1992 р.) та журнал 
«Українознавство». На інститутський сайт щодня виходить до 2000 
користувачів з усіх планетарних широт. 

Створено систему дистанційного навчання та електронні версії 
підручників і програм з українознавства. На щорічних курсах за ліцензією 
ДАК пройшло підготовку понад 500 вітчизняних і зарубіжних педагогів та 
вчених. 

Велику науково-дослідну роботу (зокрема в сфері експедиційного 
українознавства) здійснюють філії у Верховині (П. Шкрібляк, І. Зеленчук, 
Я. Зеленчук, Я. Радевич-Винницький, Г. Кожолянко), наукову й 
педагогічно-методичну – в Сімферополі (керівник В. Лукашенко) та в 
Кривому Розі (А. Козлов, С. Ковпік), науково-педагогічні центри в Тбілісі 
(О. Баканідзе, директор Інституту українознавства), у Санкт-Петербурзі 
(Т. Лебединська), в Москві (Л. Мельник, В. Ідзьо), в Молдові (Л. Чолану).    

Важливою подією став вихід 1-го тому дослідних праць «Українська 
земля і люди. Українці у світовій цивілізації та культурі» (2008) та 22-х 
томів українських народних казок, зібраних видатним ентузіастом 
М. Зінчуком. Значущу науково-педагогічну роботу проводять педагогічні 
центри у Львові (П. Сікорський), у Чернівцях (Т. Мінченко), в Чернігові, 
Івано-Франківську та в школах Риги, Парижа, Астани, – що свідчить про 
дійсно міжнародний масштаб українознавства.   
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Калакура Я.С. (Київ) 

 
СТУДІЇ З ТЕОРЕТИЧНИХ  

ЗАСАД НАУКИ САМОПІЗНАННЯ  
УКРАЇНСЬКОГО НАРОДУ  

(до 75-річчя Л.К. Токаря) 
 

Окреслюються основні віхи життєвого і творчого шляху Л.К. Токаря, 
розглядається його доробок у царині історії, теорії та методології 
українознавства. 

 
Заголовок цієї статті запозичений з влучної назви однієї з численних 

статей знаного українознавця, кандидата історичних наук, доцента, 
завідувача відділу історичних та теоретико-методологічних проблем 
українознавства НДІУ МОН України Леоніда Кириловича Токаря, якому 
1 жовтня виповнилось 75 років від дня народження. Справді, без 
українознавства, як цілісної системи знань про Україну та українство, 
українці не можуть самопізнати себе, осягнути свою минувшину, 
осмислити сьогодення і спрогнозувати день завтрашній, усвідомити себе як 
націю та її місію в сучасному динамічному світі. Шлях Леоніда 
Кириловича до українознавства – типовий для тих пострадянських 
суспільствознавців, котрі не мислили догматично, не були зациклені на 
мертвих стереотипах ідеології тоталітаризму і виявилися спроможними по-
новому підійти до аналізу й оцінок суспільно-політичних, соціальних та 
культурних процесів українського буття, однозначно стати на підтримку 
національно-державницького відродження України. Цей шлях був 
складним і суперечливим, але його базовим підґрунтям стали любов до 
рідної землі, до свого народу, небайдужість до долі України та її 
історичного покликання, а також належна теоретична підготовка, життєвий 
і творчий досвід, моральні орієнтири. 

Ювіляр народився в селянській родині у важкому 1934 р., коли Україна 
тільки почала оговтуватися від катастрофічних наслідків голодомору, який 
не оминув і його рідне село Бабенківка-2 Каланчацького району 
Херсонської області. Батько – Кирило Іванович і мати – Пелагея Йосипівна, 
як хлібороби з діда-прадіда, працювали у місцевому колгоспі. Окрім 
Леоніда, що був найменшим, вони виховували ще четверо старших дітей: 
сестер  Любу (1918) та Віру (1930) і двох братів – Олексія (1921), який 
загинув у перший рік Великої Вітчизняної війни, та Михайла (1925). Війна 
залишила глибокий слід у свідомості хлопчика, зробила його не по віку 
дорослішим і кмітливішим. Разом з однолітками він навіть намагався 
долучитися до акцій спротиву гітлерівцям. Через окупацію ними краю 
Леонід, будучи «переростком», на два роки пізніше пішов до школи,  
навчався з інтересом, сумлінно і зарекомендував себе творчою 
особистістю, юнаком з нестандартним мисленням. Не випадково 
однокласники називали його філософом, пророкуючи йому велике 
майбутнє. Помітний вплив на формування світогляду майбутнього 
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науковця, у тому числі історичних та українознавчих зацікавлень, справили  
директор школи, літературознавець Дмитро Кличановський, учитель історії 
Олександр Заготов та інші педагоги. 

Леонід Кирилович нерідко згадує тяжке дитинство в часи повоєнного 
лихоліття, голодні 1946-1947 рр. В цей час йому довелося поєднувати 
навчання в школі з працею в колгоспі “Перше травня”, допомагати  
батькам по господарству. Він не цурався ніякої роботи. Ще й не 
виповнилося 13 років, як став працювати причіпником на тракторі. 
Здобувши середню освіту  в 1954 р., Леонід вирішив продовжити навчання  
на філософському факультеті Московського університету. Він успішно 
склав вступні іспити та не був зарахований, оскільки не мав трудового 
стажу. Невдача не зламала хлопця, він багато читав, продовжував 
трудитися, у 1955-1957 рр. проходив армійську службу в артилерійських 
військах у м. Котовську біля Одеси, а після демобілізації з армії працював у 
колгоспі «Заповіт Ілліча» Каланчацького р-ну, завідував Гаврилівським 
сільським клубом. Деякі односельчани й досі пам’ятають енергійного 
юнака, який з небувалим запалом взявся за ремонт приміщення, за 
створення колективу художньої самодіяльності, за організацію дозвілля 
сільської молоді. В районі заговорили про ініціативного завідувача клубу й 
активного секретаря комсомольської організації, а тут розгорталася 
хрущовська “відлига”, потрібні були нові, молоді й освічені кадри. Так 
доля привела Леоніда на звільнену комсомольську і партійну роботу в 
Каланчацькому районі, згодом на посаду літературного редактора в 
районній газеті “Червоний Перекоп”. Робота подобалась, але відчувався 
брак фахових знань. Тому рекомендація поїхати  на навчання на факультет 
журналістики  Київської вищої партійної школи при ЦК Компартії України 
припала до душі. Це був надзвичайно важливий етап у житті майбутнього 
українознавця. Лекції провідних українських журналістів, практика в 
засобах масової інформації, спілкування з людьми в трудових колективах, 
відвідування київських старожитностей, музеїв, мистецьких закладів – усе 
це справило глибокий вплив на формування світоглядних орієнтирів і 
моральних цінностей Леоніда Кириловича. Після закінчення навчання його 
чекала партійна робота в Чаплинці на Херсонщині, пізніше  в м. Києві, але 
й не покидала давня мрія зайнятися науково-дослідницькою діяльністю.  

Рубіжне значення для реалізації цієї мети, для становлення Л.К. Токаря 
як науковця мало навчання в 1969-1972 рр. в аспірантурі Академії 
суспільних наук. Він  намагався якомога повніше скористатися унікальним 
шансом перебування в Москві для свого теоретичного і методологічного 
зростання, наполегливо працював у бібліотеках, архівах, студіював не 
тільки марксизм, а й німецьку класичну філософію, читав, як тоді 
говорили, «товсті журнали». Він  підготував цікаве дисертаційне 
дослідження під керівництвом відомого історика партизанського руху 
А.Ф. Юденкова, присвячене стратегії і тактиці революційної боротьби в 
період реакції. До речі, Леонід Кирилович запропонував іншу тему, 
пов’язану з національно-визвольним рухом в Україні, але вона не була 
підтримана кафедрою. Після закінчення академії й успішного захисту 
дисертації перед молодим ученим відкривалася можливістя зробити 
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партійну кар’єру, та Леонід Кирилович прагнув зосередитися на науково-
педагогічній ниві. Упродовж 15 років він займався викладацькою роботою 
спочатку на кафедрі партійного будівництва ВПШ, а згодом політичних 
партій та історії України Київського інституту політології і соціального 
управління, брав участь у науковому та громадському житті.  

Л.К. Токар з інтересом зустрів перебудовні процеси, проголошення 
державного суверенітету і відновлення незалежності України, хоча й 
усвідомлював неминучість змін у особистому житті, особливо після 
заборони КПУ і закриття ВПШ. Враховуючи великий науково-
педагогічний досвід, належну теоретичну підготовку, Леоніду Кириловичу 
було запропоновано перейти на роботу до Київського університету 
ім. Т.Г. Шевченка, в рамках якого з ініціативи проф. П.П. Кононенка 
створювався Інститут українознавства. В 1992 р. він став його 
співробітником, був завідувачем сектору, заступником директора з 
наукової роботи і ось уже понад десять років завідує відділом історичних 
та теоретико-методологічних проблем українознавства.  

Разом з директором, іншими співробітниками Леонід Кирилович Токар 
багато зробив для становлення Інституту як науково-дослідної установи як 
у рамках Київського національного університету імені Тараса Шевченка, 
так і в структурі МОН України (з 2000 р.), розроблення його статутних 
документів, визначення проблематики наукових досліджень, опрацювання 
теоретичних і методологічних засад українознавства і категоріального 
апарату науки, для підготовки наукових кадрів, навчальних програм з 
українознавства для різних ланок загальної та спеціальної освіти,  
забезпечення  видавничої діяльності, налагодження зв’язків з іншими 
науково-дослідними і навчальними установами та з громадськістю. 
Принагідно нагадаємо, що Л.К. Токар був у числі тих науковців, хто 
виступив на захист українознавства в другій половині 1990 рр., активно 
опонуючи спробам його приниження, дискредитації, а то й заперечення, 
переконливо доводив безпідставність намагань деяких авторів довести 
недоцільність його виокремлення в окрему науку і навчальну дисципліну. 
Не є таємницею, що дехто й сьогодні все ще сприймає українознавство на 
рівні знань про український фольклор, етнографію, у кращому випадку як 
народознавство. 

У числі вагомих результатів роботи Л.К. Токаря на ниві українознавства 
стала підготовка та публікація науково-бібліографічного покажчика 
«Українознавство» (у 2 т., 4 книгах), участь у розробленні навчальних 
програм «Українознавство» для вищих закладів освіти», «Українознавство: 
навчальна програма підвищення кваліфікації працівників галузі освіти», 
колективна монографія «Українознавство в системі освіти м. Києва». У 
наступні роки під керівництвом Леоніда Кириловича та з його особистою 
участю співробітники відділу завершили створення Нарисів історії 
українознавства, науково-понятійного довідника «Українознавство», 
продовжують підготовку фундаментального дослідження «Українознавство 
в іменах», а також колективної монографії «Громадянське суспільство: 
українознавчий вимір» тощо. 
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Свій ювілей Леонід Кирилович зустрічає щедрим дослідницьким 
ужинком. Він має понад 110 опублікованих наукових праць, у тому числі: 2 
монографії і близько ста наукових статей, переважна більшість яких 
підготовлена й оприлюднена за час роботи в НДІУ. Його українознавчі 
студії за тематикою актуальні і багатопланові, вони охоплюють ключові 
проблеми історії, теорії і методології  українознавства, його джерельної 
бази. Умовно їх можна згрупувати за п’ятьма напрямами. По-перше, це 
праці безпосередньо присвячені з’ясуванню сутності українознавства, його 
предмета, об’єкта, джерельного забезпечення, періодизації, категоріально-
понятійного апарату1. У статтях «Актуальні питання теорії та методології 
українознавства як науки», «Проблеми теорії і методології українознавства 
у дослідженнях українознавців ХХ ст.», «Об’єкт і предмет 
українознавства», «Джерельна база українознавства, стан та тенденції 
розвитку», «Українознавство в системі наукових і навчальних дисциплін»,  
«Без знань про себе «ми не ми» (Про українознавство як науку і навчальну 
дисципліну)» тощо дослідник не тільки солідаризувався з концепцію 
українознавства, опрацьованою П.П. Кононенком, як цілісної науки і як 
методології освіти та виховання, а й конкретизував ряд її положень. Його 
бачення українознавства як інтегрованої системи знань про Україну та 
українство, зосереджених у таких концентрах як природа, етнос, мова, 
етнонаціональні, соціальні відносини, суспільне, державне життя, 
економіка, культура тощо. У цих сферах проявляється людська сутність. 
Відповідно й наукове пізнання (самопізнання) людини, спільноти має 
відбуватися  за тим же принципом, тобто системно і комплексно. Автор 
обстоює думку про те, що українознавство виростає з його концентрів у 
загальному річищі інтеграції знань як визначальної тенденції сучасного 
етапу розвитку науки. Воно розвивається в органічній єдності усіх 
концентрів, інтегруючи та синтезуючи надбання галузевих наук.  

Особиста заслуга Леоніда Кириловича полягає в тому, що він 
послідовно і наполегливо доводить значення українознавства як 
комплексної науки самопізнання та самотворення українського народу. 
«Українознавство, – наголошує вчений, – це наука пізнання і самопізнання 

                                           
1 Див.: Токар Л.К. Історіографія українознавства як чинник становлення і розвитку 

наукової системи знань // Вісник Київського університету ім. Т.Г. Шевченка. Серія: 
Українознавство. – К., 1997. – Вип. II. – С. 19-24; Його ж. Проблеми теорії і методології 
українознавства у дослідженнях українознавців ХХ ст. // Україна, українці, українознавство у 
ХХ ст. в джерелах і документах: Зб. наук. праць. У 2-х част. – К.: НВЦ “Наша культура і 
наука”, 1999. – Ч. 1. – С. 40-51; Його ж. Актуальні питання теорії та методології 
українознавства як науки // Українознавство – наука самопізнання українського народу. – К., 
2001. – С. 24-27; Його ж. Джерельна база українознавства, стан та тенденції розвитку // 
Науковий вісник. – 2001. – № 24. – січень-травень. – С. 46-61; Його ж. Об’єкт і предмет 
українознавства // Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 25-34; Його ж. Досвід і уроки 
буття в самопізнанні та самотворенні українського народу // Українознавство. – 2002. – 
Число 3. – С. 56-63; Його ж. Українознавство в системі наукових і навчальних дисциплін // 
Українознавство. – 2003. – Число 2-3 (7-8). – С. 46-49;  Його ж. Історична думка в дзеркалі 
української історіографії // Українознавство. – 2004. – Число 1-2. – С. 151-152; Його ж. Без 
знань про себе «ми не ми» (Про українознавство як науку і навчальну дисципліну) // Урок 
української. – 2006. – № 8-9. – С. 40-43 тощо. 
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феномена українства, законів, досвіду й уроків його життєдіяльності». 
Науковець запропонував ряд оригінальних підходів до з’ясування питань 
теорії й методології науки самопізнання українського народу, зокрема, 
щодо визначення об’єкта і предмета українознавства. Одним із перших у 
вітчизняній історіографії він комплексно дослідив процес осмислення та 
визначення об’єкта і предмета українознавства; історіософії науки 
самопізнання; співвіднесення таких явищ і понять, як: «українознавство», 
«україністика», «україніка»; обґрунтував зміст, структуру, принципи 
українознавства тощо. Велику увагу приділяє дослідник забезпеченню 
єдності, взаємодії та взаємовпливів об’єктивних факторів буття народу й 
основних напрямів розвитку науки його самопізнання, її трансформації в 
напрямі дедалі повнішого осмислення закономірностей етногенезу 
українців.  

З’ясовуючи завдання українознавства, Л.К. Токар ставить на перше 
місце світоглядні питання, розроблення теоретико-методологічних 
підвалин процесу самопізнання, самотворення й самореалізації народу, 
вироблення наукових основ стратегії соціальної дії для реалізації  
визначених мети і завдань.  

По-друге, важливе місце у працях Л.К. Токаря займає дослідження 
пізнавальної, освітньої та світоглядної функцій українознавства, його 
інструментарію1. Статті “Біля витоків національної школи і освіти», «Зміст 
українознавства: системно-функціональний підхід до структурування 
знань», «Українознавство в розвитку національної освіти та виховання», 
«Українознавство як засіб національної самоідентифікації, основа розвитку 
духовності українського народу» тощо містять великий аналітичний 
матеріал про унікальне, нічим не заміниме покликання українознавства і 
його місце в системі науки. «Серцевинним в українознавстві є вивчення 
закономірностей, досвіду й уроків життєдіяльності українського народу, 
розвитку його етнічної території і країни як єдиного цілого». При цьому він 
виводить дві основні групи законів: а) закони розвитку України й 
українського народу як цілого; б) закони розвитку самої українознавчої 
науки. Автор вбачає в українознавстві методологію системного пізнання 
України й українства як цілісності, як явища самобутнього і 
самодостатнього. Розглядаючи структуру і функції науки самопізнання 
українців, він переконливо доводить зростаючу роль українознавства в усій  
системі наук і навчальних дисциплін. Науковець разом з іншими 

                                           
1 Див.: Токар Л.К. Біля витоків національної школи і освіти // Вісник Київського 

університету. Серія: Українознавство. – К., 1999. – Вип. 3; Його ж. Українознавство як засіб 
національної самоідентифікації, основа розвитку духовності українського народу // 
Соціокультурні чинники розвитку інтелектуального потенціалу українського суспільства і 
молоді. – К.: Знання, 2001. – С. 523-529; Його ж. Українознавство в розвитку національної 
освіти та виховання // Українознавство. – 2003. – № 1 (6). – С. 173-176; Його ж. Зміст 
українознавства: системно-функціональний підхід до структурування знань // Збірник 
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. IV. – С. 24-32; 
Його ж. Науковий інструментарій українознавства: Українознавство; Україністика; Україніка; 
Зміст українознавства; Самопізнання // Українознавство. – 2006. – № 2. – С. 85-92; Його ж. 
Науковий інструментарій українознавця // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 103-105 та ін. 
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співробітниками Інституту активно й наполегливо відстоює доцільність і 
виправданість включення українознавства до державного стандарту освіти, 
цільової підготовки фахівців, створення відповідних кафедр у всіх ВНЗ. 

По-третє, Л.К. Токарю належить помітний  внесок в  обґрунтування 
сутності національної ідеї на тлі українознавства1. З цього погляду 
заслуговують уваги його публікації «Національна ідея в самопізнанні й 
самотворенні українського народу», «Національна ідея як внутрішня 
сутність і самовираження нації», «Чому і як освіта та виховання мають 
стати національними», «Не заблукати в орієнтирах ідентифікації та 
самоідентифікації» тощо, які істотно збагачують концептуальні підходи 
П.П. Кононенка та інших дослідників, з одного боку, до сутності 
національної ідеї й ролі українознавства в її формуванні та реалізації, а з 
другого боку, в з’ясуванні  значення  національної ідеї для осмислення 
сутності і функцій українознавства. В його працях мова йде не лише про 
наукове осмислення національної ідеї як явища або поняття, а й про 
пошуки адекватних відповідей  на виклики часу, в тому числі: про вибір 
шляху, напрямів, засобів  розвитку, усвідомлення та визначення специфіки 
прояву національних інтересів в умовах глобалізації, з’ясування підґрунтя, 
на якому твориться і розвивається духовність українського народу.  Автору 
цих рядків свого часу доводилося писати про доробок Л.К. Токаря в царині 
студіювання національної ідеї2. Наші погляди на сутність національної ідеї 
як способу самовираження нації, історично вироблені і науково 
обґрунтовані духовні основи буття народу, співпадають або близькі, 
оскільки вбачаємо в ній цілісне, інтегративне, комплексне явище, яке 
відтворює не тільки сутність цілого, а й його структуру, ієрархію і 
взаємозалежність її компонентів, є основою методології науки про нього. 

Особливу роль науковець відводить консолідуючій ролі українознавства 
для українського державотворення, оскільки саме воно спроможне, з 
одного боку, науково прояснити причини соціально-політичної, етнічної, 
релігійної і правової розбалансованості суспільства, кризових явищ в 
економіці та духовності, міжрегіональних суперечності та спекуляцій 
навколо них, а з другого боку – запропонувати концептуальну програму 
дій, спрямованих на забезпечення єдності, цілісності, скоординованості 
політики влади і громадськості в реалізації історичної місії українського 
народу.  

По-четверте, Л.К. Токар плідно займається дослідженням 
українознавчого  бачення важливих питань минулого й сучасного в історії 

                                           
1 Див.: Токар Л.К. Національна ідея в самопізнанні й самотворенні українського народу // 

Урядовий кур’єр. – 2002. – 7 листопада. – С. 16-17; Його ж. Національна ідея як внутрішня 
сутність і самовираження нації // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 
українознавства. – К., 2003. – Т. 1. – С. 161-173; Його ж. Чому і як освіта та виховання мають 
стати національними // Урядовий кур’єр. – 2003. – 4 квітня; Його ж. Не заблукати в 
орієнтирах ідентифікації та самоідентифікації // Віче. – 2004. – № 10. – С. 65-69; Його ж. 
Самоідентифікація в системі самопізнання й самотворення народу // Українознавство. – 2004. 
– Число 1-2. – С. 164-169 та ін.   

2 Див.: Калакура Я. Національна ідея очима українознавця (До 70-річчя Леоніда Токаря) // 
Українознавство. – 2004. – Число 1-2. – С. 161-163. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 54

українського народу, зокрема Української революції 1917-1921 рр., 
трансформації українського суспільства та побудови національної 
держави1. З цього погляду варті уваги  його статті «Досвід та історичні 
уроки діяльності Центральної ради і український державотворчий процес», 
«Історичне значення та уроки IV Універсалу», «Національна держава – і 
мета, і покликання», «Громадянське суспільство: українознавчі виміри» 
тощо, в яких аналізуються історичні уроки державотворення, причини 
прорахунків і невдач. Головним з цих уроків, на його погляд, є те, що не 
можна утвердити національну державу, відстояти її незалежність, не 
розв’язавши  корінних питань життєдіяльності народу. В монографії та 
статтях автора глибоко професійно розглядаються й реконструюються 
складні й суперечливі явища та події Української революції, а також 
сучасності, у них проявляється здатність дослідника аргументовано, чітко й 
зрозуміло розкривати логіку історичного процесу. Творчо застосовуючи 
системний підхід до подій не лише в просторі, а й часі, проводячи історичні 
паралелі між минулим і сьогоденням, Л.К. Токар у своїх роботах  
приходить до логічного і глибоко аргументованого висновку про те, що 
незалежна Українська держава  могла і може відбутися лише на основі 
широкої всенародної її підтримки, усвідомлення народом національної 
держави як  вирішального чинника  утвердження суверенності нації у всій 
повноті її життя.  

По-п’яте, це персоналістичні дослідження Л.К. Токаря2. З огляду цієї 
проблематики вартісними є публікації «Духовна спадщина П. Куліша як 
джерело українознавства», «Не можна пізнати світ, не пізнаючи себе 
самого (до 75-ліття Ігоря Валентиновича Бичка)» та ін. У них автор показав 
вміння об’єктивно і всебічно осмислювати життєвий і творчий шлях, 
аналізувати внесок в українознавство не лише діячів минулого, а й 
сучасників. Майже у кожній праці він апелює до давньоукраїнських і 
козацьких літописців, до творчості видатних мислителів України і світу, 
популяризує їхні ідеї, застосовує їхній дослідницький досвід. Йдеться про 
твори Григорія Сковороди, Тараса Шевченка,  Івана Франка, Лесі Українки, 
Михайла Грушевського, Володимира Винниченка, Євгена Маланюка, 
Володимира Вернадського.         

                                           
1 Див.: Токар Л.К. Досвід та історичні уроки діяльності Центральної Ради і український 

державотворчий процес // Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. У 2-х част. – К., 
1997. – Ч. ІІ. – С. 280-285; Його ж. Історичне значення та уроки IV Універсалу // Історія 
України. Маловідомі імена, події, факти. Збірник статей. – К., 1999. – Вип. V. – С. 136-141; 
Його ж. Громадянське суспільство: українознавчі виміри // Збірник наукових праць Науково-
дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІІ. – С. 44-62; Його ж. Національна 
держава – і мета, і покликання // Віче – 2005. – № 3-4. – С. 40-44; Його ж. Українознавство і 
проблеми консолідації українського народу // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 68-73; 
Його ж. Українознавство в період побудови незалежної Української держави // 
Українознавство. – 2007. – № 2. – С. 78-88 та ін.  

2 Див.: Токар Л.К. Духовна спадщина П. Куліша як джерело українознавства // Творчі та 
ідейні шукання П.О. Куліша в контексті сьогодення: Збірник наукових праць до 180-річчя від 
дня народження П. Куліша / За заг. ред. П.П. Кононенка, І.С. Плюща. – К.: «МП Леся», 2000. – 
С. 75-82; Його ж. Не можна пізнати світ, не пізнаючи себе самого (до 75-ліття Ігоря 
Валентиновича Бичка) // Українознавство. – 2006. – № 3. – С. 50 та ін.   
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Загалом Л.К. Токарю належить понад 80 наукових статей безпосередньо 
з українознавчої проблематики, які, взяті разом, мають важливе значення 
для  розроблення наукових засад українознавства, його теорії та 
методології. Крім того, низка  авторських  студій представлена на сайті 
НДІУ (www.rius.kiev.ua)1, що зробило їх доступними для досить широкого 
кола науковців, учителів, студентів та учнів. 

Володіючи непересічним інтелектуальним потенціалом, природними 
організаційними здібностями та опановуючи сучасні методи наукових 
досліджень, Леонід Кирилович демонструє високу професійну здатність до 
глибокого і всебічного аналізу та синтезу суспільних процесів, явищ, а 
також джерел  українознавства як головної умови осмислення і формування 
його як системи наукових інтегративних знань, як синтетичної науки. Він 
зумів згуртувати колектив відділу і сконцентрувати його дослідницькі 
зусилля  на дослідженні актуальних і найменш вивчених або й зовсім 
нез’ясованих аспектах українознавства, вдало застосовуючи при цьому 
найбільш ефективні організаційні засоби та наукові методи.  У своїй роботі 
завідувач опирається на ініціативу співробітників відділу – члена-
кореспондента НАН України, доктора історичних наук Валерія Солдатенка, 
докторів наук Тетяни Бевз, Ярослава Калакури, наукових співробітників 
Ірини Краснодемської, Сергія Губського, Валентини Лазарєвої та 
аспірантів відділу. Нині під керівництвом і з особистою участю Леоніда 
Кириловича готуються до видання такі фундаментальні праці, як: «Нариси 
історії українознавства», «Наукові основи українознавства», понятійно-
термінологічний довідник «Українознавство». Водночас Л.К. Токар 
продовжує розширювати межі як своїх, так і відділових наукових 
зацікавлень. Нині він опрацьовує концептуальні засади та визначає 
структуру нових наукових досліджень: «Українознавство в іменах», 
«Українознавство і побудова громадянського суспільства в Україні», 
«Концептуальні, теоретичні та понятійно-термінологічні основи розвитку 
українознавства в ХХІ ст.». Леонід Кирилович надає велику допомогу 
молодим науковцям, скеровує роботу аспірантів. Нещодавно 
рекомендоване до захисту дисертаційне дослідження Ірини Краснодемської 
«Внесок вчених української діаспори європейських країн у розвиток 
українознавства», завершують роботу над дисертаціями Тарас Єрмашов 
(«Науково-публіцистична спадщина Сергія Єфремова в становленні та 
розвитку українознавства»), Юрій Понур («Національні інтереси 
українського народу (конкретно-історичний аспект)») та Людмила 
Плотникова («Українська мова як визначальний чинник у самопізнанні й 
самотворенні народу»). 

Як учений-дослідник і завідувач відділу історичних та теоретико-
методологічних проблем українознавства, Л.К. Токар органічно поєднує в 
собі необхідні якості організатора науки і вченого-дослідника, що 
знаходить свій прояв у постійному творчому пошуку, в розробленні 

                                           
1 Див.: Токар Л.К. Теорія українознавства; Методологія українознавства; Історіософія 

українознавства; Принципи українознавства; Концентри українознавства; Науковий 
інструментарій українознавця та ін.  // www.rius.kiev.ua. 
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концепцій та плануванні наукових досліджень, зосередженні уваги 
науковців відділу на найбільш важливих, складних і малодосліджених 
напрямах розвитку науки українознавства. З його активною участю були 
підготовлені й успішно проведені 18 щорічних Міжнародних науково-
теоретичних, методологічних і практичних конференцій, присвячених 
стану, проблемам та перспективам розвитку українознавства, на яких 
отримали належну експертну оцінку й наукові здобутки відділу та його 
керівника.   

З активною участю Леоніда Кириловича відбувається  розширення 
впливу українознавчого наукового доробку на сфери освіти, культури, 
виховання. Зокрема, через лекційні курси, публікації в журналі 
«Українознавство», у збірниках наукових праць НДІУ, виступах у засобах 
масової інформації, через систему перепідготовки педагогічних кадрів. У 
такий спосіб проходить експертиза і впровадження в практику отриманих 
результатів наукових досліджень і публікацій у галузі теорії й методології 
українознавства, у т.ч. й тих, що мають безпосереднє відношення до 
становлення українознавства як науки і навчальної дисципліни. Доречно 
нагадати, що Л.К. Токар бере участь у педагогічній та навчально-
методичній роботі, він є одним із авторів двох навчальних програм з 
нормативної дисципліни «Українознавство» для вищих закладів освіти» 
(1997) та програми «Українознавство» для курсів підвищення кваліфікації 
вчителів та викладачів українознавства (2005). В 1997-1998 рр. з його 
активною участю (як декана) при НДІУ функціонував факультет 
українознавства, здійснюючи навчання вчителів і викладачів з метою 
набуття другої спеціальності – викладача українознавства. 

Науковий внесок Л.К. Токаря в розроблення історичних, джерельних та 
теоретико-методологічних засад українознавства і впровадження його 
наукового доробку в системи освіти, культури, державотворення належно 
оцінені громадськістю і державою: у 2004 р. він був нагороджений 
Почесною Грамотою Кабінету Міністрів України; у 2005 р. Знаком 
міністерства освіти і науки України «За наукові досягнення», в 2007 р. – 
Знаком Петра Могили і в 2008 р. – знаком «Відмінник освіти».   

Пошановуючи науковий доробок Леоніда Кириловича Токаря, 
принагідно зазначимо, що українознавчі студії ювіляра співзвучні з його 
громадянською позицією, людськими якостями і моральними  цінностями, 
які він сповідує. Знаючи його з радянських часів і працюючи разом з ним 
упродовж багатьох років, переконуюсь, що це – високоосвічена і винятково 
працьовита, скромна і принципова, чуйна й доброзичлива людина, 
хороший товариш і добрий сім’янин. На жаль, він рано залишився вдівцем  
(дружина Галина Іванівна померла в 1985 р.), але все зробив для того, щоб 
син Сергій і дочка Юля були зігріті родинним теплом, отримали належне 
виховання і вищу освіту,  знайшли себе у житті. Так, Сергій і невістка 
Олена захистили дисертації і стали кандидатами біологічних наук. Леонід 
Кирилович – людина різнобічна, він знаходить час і для садово-дачних 
робіт, і для спілкування з друзями, доглядає собаку та кота. 

Отже, Л.К. Токар належить до числа активних сподвижників новітнього  
українознавства, подвижницька праця і творчі зусилля, запальне й емоційне 
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слово якого служать Україні, її самоствердженню в часопросторі. 
Підготовлені та опубліковані ним праці мають важливе теоретичне, 
методологічне і пізнавальне значення  для подальшого осмислення основ і 
функцій українознавства як науки і навчальної дисципліни, для його 
впровадження в усі ланки системи національної освіти, для підготовки 
нового покоління науковців-українознавців. Його творчий доробок уже 
працює на інтелект нації, він використовується у викладанні курсів з історії 
України, українознавства, народо-, і краєзнавства у середніх і вищих 
навчальних закладах, на нього опираються аспіранти, студенти, учні. 
Концентровано оцінюючи наукові надбання ювіляра, можна відзначити, що 
в них дістали відображення концептуальні та теоретичні засади 
українознавства, визначення його предмета й методів, принципів взаємодії 
українознавства з галузевими науками, сучасні методологічні підходи до 
процесу пізнання й самопізнання українського народу. Науковець багато 
зробив для розкриття українознавчого розуміння національної ідеї як 
внутрішньої сутності й самовираження нації, методології її дослідження, 
визначення пріоритетів і чинників  розвитку та засобів реалізації. В студіях 
ученого знайшли відображення історичний досвід, закономірності та 
найважливіші уроки формування та життєдіяльності української етнонації, 
її території, процеси державотворення, розбудови громадянського 
суспільства, особливості розвитку  освіти, культури та духовності народу. 
Як справедливо зазначив О. Ярошинський, праці Л. Токаря сприяють 
осмисленню нової парадигми українознавства як синтетичної науки, як 
єдиної системи наукових знань про Україну та її народ у їх 
часопросторовому вимірі1.  

Побажаймо ж нашому колезі по українознавству – вельмишановному і 
дорогому Леоніду Кириловичу Токарю, який перебуває в розквіті творчих 
сил, нових наукових здобутків при збереженні наснаги, довголіття, доброго 
здоров’я, радощів і  щастя в дітях та онуках! 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Ярошинський О. Теоретичні розробки вчених Науково-дослідного інституту 

українознавства з проблем розвитку українознавчої науки та їх практична цінність: хроніка 
2008 року // Українознавство. – 2009. – № 1. – С. 74-88.  
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Кучеренко С.В. (Одеса) 

 
ПИТАННЯ МЕТОДОЛОГІЇ  

УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 

У статті робиться спроба конкретизувати методологію 
українознавства за допомогою досліджень українознавців, а саме: 
розкрити зміст поняття «методологічний інструментарій українознавця» 
та «українознавчий підхід» як метод українознавства, а також показати 
можливість їх застосування при викладанні історії України. 

 
За авторською концепцією П.П. Кононенка українознавство є одним із 

предметів базового змісту освіти, її філософії і методології. У доповіді 
«Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства» це поняття 
визначається ним як «цілісна система наукових інтегративних знань про 
Україну й світове українство», як «геополітичну реальність, що 
розвивається в цілісності простору й часу», як «шлях до самопізнання й 
самотворення українства, здійснення ним своєї історичної місії»1.  

Наголошуючи саме на цілісності, вчений пояснює: «Універсальна 
цiлiснiсть “України” й “українства” розкривається й осягається шляхом 
взаємопов’язаного еволюцiйно-синхронного й дiахронного розгляду 
концентрів… I в силу цього українознавство постає як цiлiсна система 
самопізнання, виховання й навчання, єдності знання, любовi і творення». 

Л.К. Токар, продовжуючи цю думку, особливістю методологічної 
конструкції українознавства вважає те, що «розвивається вона в двох 
визначальних своїх складових: і як методологія загальнонаукового пошуку 
в сфері самопізнання й самотворення, і як окрема наукова і навчальна 
дисципліна»2. 

У В.І. Шевченка знаходимо, що українознавство насамперед є 
«діяльністю суб’єкта системно представленої науково-дослідної роботи, 
котрий пізнавально освоює Україну як конкретний об’єкт і має власне 
філософське самоусвідомлення, сформоване в процесі дослідження 
українців як народу серед народів світу»3. 

Називаючи українознавство «межовою наукою», він підкреслює, що це 
не сума, а «синтез знання про український народ», що це не просто наука 
серед наук, а «своєрідний синтезатор та інтерпретатор тих наук, що 
функціонують в Україні». Він також зазначає, що українознавство 
«синтезувало в собі знання про один об’єкт – український народ, 

                                           
1 Кононенко П.П. Історико-теоретичні, методологічні основи українознавства // 

http://www.rius.kiev.ua/KononenkoP. 
2 Токар Л. Українознавство в системі наук і навчальних дисциплін // Українознавство. – 

2003. – Число 2-3. – С. 46. 
3 Шевченко В. Українознавство в структурі наук в Україні // Українознавство. – 2005. – 

Число 4. – С. 210-219. 
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включивши в себе суголосні з основами української культури філософсько-
методологічні засади його ж таки дослідження».  

Розкриваючи зв’язок українознавства з іншими науками, В.І. Шевченко 
пише, що ця наука функціонує як «національно орієнтована науково-
філософська система в системі наук в Україні, що надає змістові наук 
національної специфіки», тобто природничо-наукові, соціальні й 
гуманітарні знання в Україні «змістовно прив’язані до речей і процесів, які 
в ній існують і вивчаються». 

Осмислення українознавством національної спадщини, «мудрості віків» 
буття українського народу, утворення логіко-методологічних та 
світоглядних засад інтерпретації, систематизації та використання інших 
наук, мистецтв, здобутків усієї української культури загалом долає вузьке 
сприйняття його тільки як науки. На думку В.Ф. Баранівського, 
«українознавство у найбільш широкому розумінні цього поняття – це 
дійсно філософія, методологія суспільного розвитку, державотворення, 
системи освіти, виховання українського народу»1. 

Отже, українознавство – це 1) система знань, навчання і виховання; 
2) методологія; 3) наукова і навчальна дисципліна; 4) межова наука; 
5) синтезатор та інтерпретатор інших наук; 6) діяльність суб’єкта науково-
дослідної роботи; 7) національна науково-філософська система; 
8) геополітична реальність; 9) шлях до самопізнання і самотворення 
народу; 10) методологія суспільного розвитку. 

Стійке зацікавлення методологічністю свідчить про певний рівень 
зрілості науки, готовність її до саморефлексії, а також про наявність 
проблем. Ще під час роботи однієї з перших українознавчих конференцій 
«Українознавство в технічному ВНЗ: методологія, методика, перспективи» 
(1994), що працювала в Українському державному університеті харчових 
технологій, її учасники обговорювали труднощі об’єктивного й 
суб’єктивного характеру та необхідність формування методологічної 
культури українознавців для підвищення якості навчального процесу2. 

Чи може допомогти у пошуках потрібних методів звернення до 
загальнонаукової методології? Одне з визначень методу – шлях пізнання, 
який дослідник прокладає до свого об’єкта (предмета). Будь-який метод 
підлягає обґрунтуванню доцільності його застосування. Крім того, метод, 
перш ніж бути використаним, має відповідати певним вимогам, які 
водночас передають найважливіші його властивості: 1) Детермінованість 
методу, його обумовленість характером об’єкта (предмета) і пізнавальної 
діяльності; 2) Заданість методу ціллю дослідження, відповідність усіх 
компонентів методу цій меті; 3) Результативність і надійність методу, який 
має бути таким, щоб міг однозначно дати результат з високим ступенем 
ймовірності; 4) Економічність методу – витрати на його створення й 

                                           
1 Баранівський В.Ф. Філософсько-методологічні засади українознавства // Збірник 

наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – Т. ІІ. – С. 25-31. 
2 Кучеренко С. Методологічні проблеми становлення українознавства як навчальної 

дисципліни // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 
2003. – Т. ІІ. – С. 32. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 60

застосування мають бути завжди меншими від окупності результатів 
дослідження; 5) Розпізнаваність методу, який не має містити у собі нічого 
такого, що не можна усвідомити, оформити у знаннях та зафіксувати у 
відомих термінах; 6) Відтворюваність методу, можливість його 
необмеженого використання; 7) Навчальність методу, який має складатися 
тільки з того, чого можна навчити1. 

Метод, пов’язаний з предметом дослідження, є предметом дослідження 
для методології. Методологія – багаторівневе вчення, вона може бути 
визначена як логіка методу і його історія, а також теорія методу та його 
філософія. Перша – осмислює та аналізує форми розумової діяльності у 
всіх зв’язках і відношеннях. Друга – вивчає ґенезу і сукупність 
методологічних уявлень. Третя – досліджує внутрішні зв’язки й відносини, 
структурування, системність, функціонування методів. Остання – розглядає 
зовнішні зв’язки і відносини, наприклад, співвідношення методу з іншими 
методами, з предметом, дослідженням, знаннями, цінностями. Розрізняють 
відповідні види обґрунтування методу: методологічне, онтологічне, 
логічне, гносеологічне, аксіологічне. 

Наведений вище теоретичний матеріал стосовно методу й методології 
спонукає до його використання під час пошуку й обґрунтування методів і 
методології українознавства. Але слід зазначити, що пошук, творення, 
реконструкція, обґрунтування, теоретизація методу, перетворення його в 
метод-модель, метод-концепцію, метод-теорію – надто важливі для 
дослідника ступені діяльності, але вони не мають перетворюватися на 
самоціль. Усе це набуває сенсу і значення тільки у зв’язку з пізнанням 
предмета. Хтось із методологів влучно порівняв цей процес із довгим 
пошуком, ретельним вибором та якісним загостренням олівця, яким потім 
щось потрібно робити, але що саме, навіщо і як? 

Прислухаймося до застережень відомого філософа, логіка та методолога 
науки К.К. Жоля: «Будь-яка методологічна ревізія не може проводитися без 
достатніх на те підстав. Такими підставами або причинами, як правило, є 
задачі, що стають не вирішуваними в даній науковій системі, чим свідчать 
про невідповідність методу предметові пізнання. У такому випадку виникає 
необхідність у методологічній рефлексії та усвідомленні можливостей 
наявного пізнавального інструментарію»2. 

Тепер повернемося до нашого завдання – пошуку, власне, 
українознавчого дослідження та викладання в наявному науковому та 
методологічному інструментарії українознавства.  

Дистанційна освіта НДІУ передбачає роботу відкритого постійно 
діючого методологічного семінару на тему «Ознаки українознавчого 
дослідження: предмет і методи». Ініціатори семінару переконані в тому, що 
«подальший прогрес у вивченні провідних концентрів українознавства та 
досягнення якісно нового рівня пізнання можливі лише за умови розуміння 

                                           
1 Бражников Ю.М. Сущность и структура метода // Роль методологи в развитии науки. – 

М., 1988. – С. 63-64. 
2 Жоль К.К. Методы научного познания и логика (для юристов). Учебное пособие. – К., 

2001. – С. 87. 
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кожним дослідником існування тісного взаємозв’язку між 
фундаментальними положеннями філософської методології та 
методологічним інструментарієм українознавчої науки»1. 

У часописі НДІУ «Українознавство» виокремлено рубрику «Науковий 
інструментарій українознавця», де друкуються відповідні тексти статей, 
одна з них називається «Методи українознавчих досліджень». 

Вона містить пояснення, що методи українознавчих досліджень – «один 
з пріоритетних компонентів методологічного інструментарію наукового 
пізнання, комплекс прийомів і способів здобуття істини». Далі подано 
стислий перелік методів: «Чільне місце серед методів українознавства 
займають загальнонаукові методи аналізу і синтезу, системно-структурного 
та проблемно-функціонального підходів, логічний, історико-
хронологічний, історико-ситуаційний, порівняльний, ретроспективний, 
біографічний, методи конкретно-соціологічних досліджень, типологізації, 
класифікації, наукометрії, контентаналізу та ін.»2. 

Виникає низка запитань до авторів статті, де наведено загальнонаукові, 
міждисциплінарні та історичні методи: Чи має українознавство власний 
«українознавчий метод», притаманний тільки українознавчим 
дослідженням? Якщо так, то чому він не згадується? Якщо ні, то якої 
специфіки набуває застосування наведених методів у галузі 
українознавчого пізнання? Наголошення на тому, що українознавство є 
синтетичною наукою, висуває метод синтезу поперед інших. Отже, бажано 
б приділити йому належну увагу. Крім того, постійне використання 
українознавцями усталеного виразу «цілісність України» потребує 
пояснення методу цілісності чи то системності. І, нарешті, чому перелік 
закінчується словами «та інші», які інші?  

Ймовірно доповнення до словникової статті і відповіді на питання, що 
виникають, слід шукати у доробку співробітників Інституту. Але хотілося 
б, щоб користування «науковим інструментарієм українознавця» було 
зручнішим. 

На сайті НДІУ серед статей методологічної тематики, відкритих для 
читання у мережі Інтернет, вдалося знайти співзвучну із згаданою 
рубрикою працю Я.С. Калакури «Методологічний інструментарій 
українознавця»3.  

У цій статті автор з’ясовує зміст поняття «методологічний 
інструментарій» – «це система принципів (правил), методів, прийомів, 
способів і засобів наукового пізнання. Його можна розглядати як 
взаємозв’язаний, органічно цілісний комплекс трьох основних 
компонентів: а) принципи (правила) дослідження; б) методи (прийоми, 
способи) пізнання; в) допоміжні або спеціальні засоби дослідження».  

                                           
1 Ятченко А. Інформація про методологічний семінар // Українознавство. – 2005. – № 4. – 

С. 234. 
2 Науковий інструментарій українознавця // Українознавство – 2007. – № 1. – С. 54-55; 

2008. – № 1. – С. 103-104. 
3 Калакура Я.С. Методологічний інструментарій українознавця // Збірник наукових праць 

Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2003. – Т. І. – С. 174-181.  
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Автор вдається до характеристики кожного з перелічених компонентів: 
«найважливішими правилами українознавчого дослідження є принципи 
історизму, системності, об’єктивності, всебічності, наступності 
(спадкоємності) світоглядності». Вчений зупиняється на характеристиці 
кожного принципу та намагається показати особливість їх щодо 
українознавства. Серед перелічених – принцип системності. «Оскільки 
українознавство є інтегруючою системою знань про Україну й українство, 
принцип системності для нього має пріоритетний характер... На шляхах 
послідовного дотримання цього принципу можна осягнути цілісність 
українознавства, виявити багатоманітність його зв’язків з спеціальними 
дисциплінами, побудувати загальну модель взаємообумовлених 
міждисциплінарних проблем, що потребують наукового розв’язання. 
Зрештою, завдяки принципу системності українознавство набуло 
комплексного характеру».  

Далі він підкреслює, що «неодмінним правилом українознавця є 
дотримання принципу наступності наукового пізнання, який забезпечує 
зв’язок між явищами в процесі розвитку в природі, суспільстві та пізнанні. 
Правило наступності або спадкоємності віддзеркалює логіку розвитку, за 
якою нове замінює або збагачує старе, зберігає в собі деякі його елементи».  

Вчений вважає, що принцип світоглядності теж має пріоритетне 
значення для українознавчих досліджень. «Українознавство сповідує таку 
систему світоглядних поглядів, які ґрунтуються на християнській моралі, 
духовних цінностях українського народу, його звичаях, обрядах. 
Центральною ланкою світоглядних цінностей українців виступає 
українська національна ідея, усвідомлення історичної місії української 
нації». 

Характеризуючи другий компонент методологічного інструментарію, 
Я.С. Калакура називає комплекс методів, серед яких «аналіз і синтез, 
системно-структурний і проблемний підходи, логічний, історико-
хронологічний, історико-ситуаційний, порівняльний, ретроспективний, 
біографічний методи, методи соціологічних досліджень, типологізації, 
класифікації, періодизації, наукометрії та ін. Автор зазначає, що специфіка 
українознавства як інтегральної системи знань визначає пріоритет 
міждисциплінарних методів гуманітарних і природничих наук, оскільки 
воно розв’язує багато таких проблем, що виступають предметом 
дослідження спеціальних наук»1. 

Третій компонент представлений допоміжними або спеціальними 
засобами наукового пізнання. Йдеться про новітні інформаційні технології, 
персональний комп’ютер, оргтехніку, які дають змогу максимально 
інтенсифікувати дослідницьку роботу, підвищити її ефективність. 
«Оволодіння методологічним інструментарієм, його комплексне 
застосування є вирішальним чинником подальшого розвитку 
українознавства, підвищення його науково-теоретичного рівня і 
суспільного значення», – підсумовує вчений. 

                                           
1 Там само. 
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С.П. Денисюк у доповіді «Системний аналіз як метод сучасного 
українознавства», наголошуючи на цілісності України як етнічного, 
територіально-географічного, національно-культурного, мовного 
феномена, запропонував використовувати метод системного аналізу та 
обґрунтував його доречність. «Застосування системного підходу до 
вивчення будь-якого об’єкта передбачає обов’язкове розв’язання таких 
питань: 1. Встановлення компонентів, з яких складається об’єкт, з 
наступним виявленням закономірно діючих зв’язків між ними; 
2. Визначення групи системотворчих чинників (детермінант) та вивчення їх 
організуючих функцій. Якщо спробувати спроектувати ці завдання на 
сферу українознавства, то слід визнати, що зі встановленням компонентів, 
які складають об’єкт дослідження, все більш-менш зрозуміло: прийнятою є 
концентрична побудова українознавства. А з усіма іншими напрямами 
дослідження ситуація не настільки однозначна. Робляться лише перші 
спроби осмислення взаємозв’язків між концентрами, сутності тих чинників, 
що об’єднують їх у певну цілісність»1. 

Цікавою для розуміння особливостей українознавчих досліджень є 
стаття філософа Т.П. Кононенка «Диспозиція начал українознавчого 
дослідження», де він запропонував власну ідею українознавчого підходу 
(іншими словами – методу). Автор вважає, що «є сенс переосмислити саме 
визначення висхідної точки українознавчого дослідження чи визначити 
диспозицію українознавчої методології». Під диспозицією наукового 
дослідження розуміється «зосередження інтелектуальних спроможностей 
дослідника перед початком дослідження»2. 

Автор підкреслює, що «унікальність українознавства полягає в тому, що 
воно є не наукою «про Україну», не однією з наук «про Україну», а 
«наукою України». З огляду на предмет цієї науки – «феномен України», 
пропонується «українознавчий підхід» до його дослідження. «Предметом 
українознавчого дослідження постає осяг України у засобах її осязання, 
вихованої в українознавчих дослідженнях цілісної спроможності людини 
до цілісного сприйняття України». 

Т.П. Кононенко зауважує, «вірогідно, що такий тип сприйняття не є 
вродженим, але є наслідком етнозосередженої освіченості та культурності. 
Відтак, ми ведемо мову про необхідність виховання та набуття людиною 
тієї сприйняттєвої спроможності, яка сформує «начала» українознавчої 
науки та дасть можливість осягати Україну не у частинах, а в 
безпосередній етнічній цілісності». Автор закликає: «Побудуємо низку 
властивостей України як цілісного осягу, які б не розкладалися до 
належності до інших наук! Україна – осяг, терен України, український світ, 
мова України...»3 

                                           
1 Денисюк С. Системний аналіз як метод сучасного українознавства // Українознавство. – 

2006. – № 1. – С. 72-73. 
2 Кононенко Т. Диспозиція начал українознавчого дослідження // Українознавство. – 2005. 

– Число 4. – С. 234-235. 
3 Там само. 
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Отже, дослідник чи то викладач має бути українознавцем не за назвою 
кафедри, де він працює, а за рівнем набутої українознавчої кваліфікації. 
Якщо у викладача-науковця відчувається потяг, потреба, обов’язок 
будувати свій курс лекцій на засадах методології українознавства, слід 
застосувати українознавчий підхід, стиль мислення, світогляд. 

Про методологію українознавства і не тільки йдеться у статті 
В.І. Шевченка «Українознавство та історія України». Філософ 
розмірковував про сумісність цих двох наук. Тому його робота може стати 
в нагоді викладачам, які хочуть використовувати методологію 
українознавства під час викладання курсу історії України, за виразом 
автора, викладати «українознавче розуміння України». 

Виходячи з того, що «українознавство як наука має за об’єкт 
дослідження Україну та світовий терен українства», автор розглядав 
предмети, які виокремлюються в цьому об’єкті. Це, по суті, 
фундаментальні засади буття українського народу: «геолого-екологічне 
становище України у світі, мовно-інформаційна, господарська (економічна) 
й станова (соціальна) системи, пізнавально-дослідницька та навчально-
освітня системи, звичаєвість (мораль), філософія, творчість (тобто 
мистецтво) в різних галузях діяльності, міфологічна структура 
світосприйняття, геополітичне й демографічне становище, нагромаджений 
попередніми поколіннями українського народу обсяг цінностей (давнина) 
та держава. Одночасно зв’язок цих предметів утворює українську культуру, 
яка, власне, і функціонує як основоположна, визначальна й характерна 
підстава українського суспільства. Притаманне змісту поняття “Україна” 
предметне розмаїття виражається і фіксується системою природничих, 
гуманітарних і суспільних наук, що внутрішньо диференційовані на більш 
конкретні (спеціальні) науки із своїми особливими предметами»1. 

Додамо, ще й систему відповідних навчальних дисциплін з тим же 
«предметним розмаїттям», для яких спільним об’єктом є Україна. А тому 
з’являється можливість у рамках гуманітарних і суспільних дисциплін 
використовувати принаймні українознавчу проблематику, якщо не 
методологію. 

Взаємодії між українознавством та історією України В.І. Шевченко 
охарактеризував як такі, що здійснюються в межах національної 
пізнавально-дослідницької системи за принципами логіко-структурних 
відношень: “ідея – поняття”, “єдине – чисельне”, “моністичне – 
плюралістичне”, “мікрокосм – макрокосм” тощо. Українознавство в них 
представляє сторону ідеї, єдиного, моністичного й мікрокосмічного, а 
історія України – сторону понять, образів, чисельного, плюралістичного й 
макрокосмічного.  

Філософ здійснив порівняльний аналіз цих двох наук і підсумував: 
«Українознавство теоретико-методологічно формулює та інтерпретує 
Україну як ідею чи як цілісний образ, що постає об’єктом пізнання; 

                                           
1 Шевченко В. Українознавство та історія України // Українознавство. – 2006. – № 3. – 

С. 63-71. 
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виражає його структуру, суть, властивості та закони взаємозв’язку частин і 
елементів, створює раціональну світоглядно-філософську символіко-
категоріальну схему інтерпретації та використання історії в українському 
суспільстві, в тому числі й у сфері державної політики». Що ж до історії 
України, то вона «існує як фактологічна, «емпірична» база українознавства 
або ж як «емпіричне» українознавство. «Зосереджуючи увагу на окремих 
аспектах українського буття як предметах дослідження, історія України не 
створювала і не створює теоретично цілісний, системний образ України»1. 

На думку вченого, українознавство пропонує нове знання України. Воно 
не апелює до історії як до остаточного аргументу, а на основі історії робить 
власні висновки. Така здатність визначається системністю й синтетичністю 
українознавства, а також орієнтація не на минуле, а на сучасність і 
майбутнє, «причому прийдешність невіддільна від сучасності так само, як 
невіддільна від останньої присутня в ній українська давнина».  

Цікаві роздуми В.І. Шевченка про метод українознавства. «Мовлячи про 
те, що українознавство створює таке знання, яке не властиве у певному 
смислі жодному елементу історичних знань, маємо на увазі те, що йому 
притаманний власний теоретико-пізнавальний метод, сформований 
упродовж його науково-філософського становлення. Особливість цього 
методу в цілому пов’язана із раціональною чи інтуїтивною інтерпретацією 
відмінностей, існуючих між механіко-динамічними, і тим самим 
еквівалентно урівноваженими та дисипативними, отже, внутрішньо 
неврівноваженими, нееквівалентними системами». 

Цим методом став концентризм – «такий спосіб дослідження історії 
України, який розглядає фундаментальні підстави й притаманні їм частини 
не як теоретично відособлені предмети, а як дослідницькі концентри, 
пов’язані логіко-смисловими пластичними зв’язками. Завдяки цьому 
теоретично конституюється основний зміст ідеї, ім’я якої – «Україна». 
Концентризм – це аналіз мозаїки досліджень та різних переказів, який дає 
можливість ставити й розв’язувати проблеми сучасного українського буття, 
де історія, як сума й суміш адекватно й хибно описаної та присутньої тепер 
давнини, функціонує як база суспільної творчості і руйнації».  

Далі автор підкреслив, що «визначальна значущість у концентризмі 
належить не предмету й методам дослідження, а самому досліднику (групі 
дослідників). Фізично дослідники можуть бути розділені просторово-
територіально і навіть розмежовані хронологічно. І підсумував: «Це 
означає, що роз’єднана на різні науки й позанаукові оповіді (концентри 
знань) історія України з’єднується суб’єктно». В.І. Шевченко переконує, 
що українознавство є наукою, що поєднує в собі теорію та історію буття 
українців. «Будучи теоретичним образом історії, українознавство має 
функціонувати як вивірена методологія всебічного пізнання української 
нації. Це означає, що не історія України, а українознавча методологія 
допомагає сформувати й реалізувати науково обґрунтовану державно-
політичну стратегію… Критерієм правдивості стратегії постає в такому разі 

                                           
1 Там само. 
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сама Україна, котра розуміється і як зміст теоретичної ідеї, і як зміст історії 
України, що утворюють мікрокосм і макрокосм наукового 
українознавства»1. 

Отже, зв’язок історії України та українознавства можна визначити 
словами так: історія України – це емпіричне українознавство, а 
українознавство – це теоретична історія, а точніше – історія і теорія буття 
українців. За обставин, що склалися з українознавством та історією 
України у вищих технічних навчальних закладах, все ж таки є можливість 
запозичення та застосування українознавчого підходу в рамках історії 
України як навчальної дисципліни, а саме – спрямування викладу матеріалу 
на сучасність і майбутнє, ні в якому разі не ностальгічне замилування 
старожитностями як таке.  

Насамкінець принагідно хочеться навести останню цитату стосовно 
змісту поняття «методологія», як це розумів філософ-українознавець 
В.І. Шевченко: «Методологія – це комплекс соціокультурних (понятійно-
символічних) тенденцій, у межах яких люди пізнають, філософствують і 
фантазують, єднаються в національні суспільства, вибудовують взаємодії із 
стихійно-природним довкіллям та з іншими спільнотами. Українознавство 
в такому разі слід розуміти як одну з багатьох функціонуючих у світі 
методологій, що забезпечує тотожність життєдіяльності однієї із відомих 
спільнот – українського народу. Через це українознавство постає також 
специфічною системою світоглядно-наукової діагностики, що встановлює 
критерії “українськості”, а тим самим належності явищ, подій, речей до 
української культури»2. 

В.І. Шевченко дійшов висновку: «Якщо розглядати українознавство 
соціокультурно, то його правильніше розуміти, очевидно, як 
загальноукраїнський та міжнародний рух громадськості, що об’єднує – 
формально і неформально – багатьох науковців, учителів шкіл, 
письменників, працівників мистецьких установ, журналістів, політиків, 
словом, усіх, хто в своїй праці керується принципом україноцентризму і 
пріоритетами національного самопізнання, хто вивчає теорію та практику 
самобуття українського народу на своїй природно-етнічній території 
(Батьківщині) і за кордоном. Фактично це означає, що українознавство в 
соціокультурному аспекті має такі основні рівні, як місцевий (національно-
державний), регіональний (належність українознавства до європейської 
соціокультурної структури) і глобальний (пізнання діяльності українців у 
різних країнах і державах нашої планети) … Суть у тому, що 
українознавство – це феномен української культури, що має соціально-
філософський і суспільно-науковий зміст. Так, воно включає в себе 
інформацію про осмислену сукупність подій, явищ і фактів, котрі мали або 
мають місце в цілком конкретному етнокультурному і геополітичному 
комплексі, вираженого ідеєю “Україна”»3. 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Шевченко В.І. Українознавство як методологія національного самопізнання // Збірник 

наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2005. – Т. VI. – С. 34. 
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Даруйте за надмірне цитування, але вищенаведені студії дають 
інформацію для роздумів та певною мірою допомагають долати 
методологічні труднощі на шляху українознавчого дослідження та 
викладання українознавства. Автори статей наголошують на 
визначальному значенні дослідника у дослідженні чи то викладача у 
викладанні. Це сприймається як заклик чи засторога: якщо братися за таку 
методологію, якщо викладати, то професійно.  

Отже, українознавцям потрібно не тільки завжди чітко розділяти 
проблеми методології українознавства на два напрямки, відокремлюючи 
проблеми українознавства як методології пізнання (викладання) від 
проблем методології українознавчого дослідження (викладання), а й 
намагатися розв’язувати їх, пам’ятаючи про взаємозалежність цих двох 
напрямків. Остання, до речі, являє собою дуже цікавий предмет для 
подальшого методологічного розгляду.  
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ДОСЯГНЕННЯ ПОРІВНЯННОСТІ  
ПЕРЕПИСНИХ ДАНИХ  

ПРО СТАНИ ЕТНІЧНОЇ БУДОВИ  
ЛЮДНОСТІ УКРАЇНИ  

ДЛЯ ВИВЧЕННЯ ЇЇ РОЗВИТКУ  
ВПРОДОВЖ ХХ ст. 

 
У статті розглянуто проблему досягнення порівнянності (зіставності) 

переписних даних про стани етнічної будови людності України для 
вивчення її розвитку впродовж ХХ ст., застосовуючи математичні 
методи; наведено стислу кількісну характеристику цих станів. 

 
Нещодавні трагічні події на Кавказі, на теренах колишньої Югославії 

показують українцям усю небезпеку етнічних конфліктів, сприяють 
усвідомленню суспільством необхідності розв’язання етнічних проблем, 
удосконалення міжетнічних взаємин. Розуміння минулого й сучасного 
розвитку етнічної будови української нації, безумовно, сприяє виробленню 
й провадженню науково обґрунтованої етнічної політики, формуванню й 
розвитку етнічної й національної свідомості українських громадян (де 
очевидними є глибокі проблеми), перегляду завдань і змісту соціальних 
інститутів виховання й освіти1. Адже після розпаду Російської 
                                           

1 Докладніше у статтях: Чирков О. Вивчення розвитку етнічної будови української нації – 
необхідна складова системи національного виховання й освіти // Українська освіта у світовому 
часопросторі: Матеріали Другого Міжнародного конгресу (м. Київ, 25-27 жовтня 2007 р.). – 
К.: Українське агентство інформації та друку «Рада», 2007. – Кн. 1. – С. 542-545; Чирков О.А. 
Етнічна історія українців у навчальних програмах з українознавства // Українознавство – 
наука самопізнання українського народу: Матеріали Х щорічної Міжнародної науково-
практичної конференції 18-20 жовтня 2001 р. / Заг. ред. П.П. Кононенко, наук. ред.-упорядн. 
О.Б. Ярошинський – К.: НДІУ, 2001. – С. 92-93. 
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комуністичної імперії Україна змушена розв’язувати і старі проблеми в 
етнічній сфері, що залишилися у спадок від попередніх поколінь, і нові, що 
виникають в умовах нової геополітичної ситуації, ринкової економіки, 
демократії й суверенітету. 

Очевидним є те, що останні події навколо Косово, Абхазії й Південної 
Осетії, нерозв’язана проблема Придністров’я, сепаратистські настрої серед 
значної частини політиків і мешканців АРК та Севастополя, базування 
Чорноморського флоту на українській території, наявність чималої групи 
«граждан Росії», неприхована політика силового домінування Російської 
Федерації щодо України та інших її сусідів є вагомим чинником для 
занепокоєння і шукання надійних міжнародних гарантій національної 
безпеки України1. Спланований ззовні і розіграний (приміром в АРК чи 
Севастополі) етнічний конфлікт у позаблоковій, нейтральній Україні може 
бути достатнім приводом для сучасного російського керівництва, щоб 
«защитить русскоязычное население», зброєю «принудить к миру 
зарвавшихся украинских и крымскотатарских националистов». З огляду на 
це наукове вивчення розвитку етнічної будови людності України у різних 
фахових площинах, вивчення його в курсі загальнообовязкових навчальних 
курсів (предметів) старшокласниками і студентами, поширення знань про 
нього через засоби масової інформації є сьогодні надто актуальними 
завданнями. 

Проблема досягнення порівнянності переписних даних про стани 
етнічної будови людності України упродовж ХХ ст. зацікавила автора 
через необхідність виявлення структурних зрушень в етнічній будові 
української людності для вивчення її розвитку. Автор виконав 
дисертаційне дослідження «Розвиток етнічної структури населення України 
в ХХ ст.» (наук. керівник – докт. іст. наук, проф. В.Ф. Панібудьласка), що 
відповідає бюджетній науковій темі НДІУ «Український етнос у світовому 
часопросторі» (керівник – докт. філол. наук, проф. П.П. Кононенко). Значна 
частина головних результатів дослідження оприлюднена2. 

Метою дослідження є виявлення й опис головних змін етнічної будови 
людності України, що відбулися від кінця ХІХ ст. до 1989 р., і сучасних 
тенденцій розвитку, визначення й систематизація чинників змін етнічної 
будови людності України, прогнозування її розвитку. 

Для досягнення мети необхідно було пройти кілька етапів, виконати 
низку завдань. У цій статті відображено результати виконання певної їх 
частини, а саме: досягнення максимально можливого рівня порівнянності 
даних про стани етнічної будови людності України для вивчення її 
розвитку впродовж ХХ ст. застосовуючи математичні методи. 

                                           
1 Що було вже обіцяно Російською Федерацією та іншими ядерними державами під час 

добровільної відмови України від потужного ядерного арсеналу, що дістався у спадок від 
Союзу, на користь Росії. 

2 Чирков О. Зміст поняття «Етнічна будова людності України» та вивчення відділом 
української етнології Науково-дослідного інституту українознавства розвитку впродовж 
ХХ ст. етнічної будови української людності // Українознавство. – 2007. – № 1. – С. 258-263. 
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Про етнічну ситуацію на українських землях писали давні греки, араби, 
євреї, готи. Різноманітні відомості про етнічний склад людності 
українських та сусідніх земель містяться у Літопису руському, у польських 
хроніках, у матеріалах російських «ревізій», у списках земських військ і 
козаків тощо. Облік людності з розвитком науки й суспільства 
поліпшувався. Із запровадженням статистичного спостереження людності, 
з поширенням у ХІХ–ХХ ст. загальних переписів людності, стало 
можливим доволі точно визначати етнічну будову людності на підставі 
розподілу опитаних за етнічними ознаками, а зіставляючи показники по 
одній території за різні роки – виявляти зміни, що в ній сталися. Уся 
сучасна територія України була охоплена загальними переписами людності 
лише наприкінці ХІХ ст. А перший перепис, який охопив одночасно 
людність усієї території, що належить сьогодні Україні, відбувся 1959 р. На 
той час територія України остаточно склалася і перебувала в 
підпорядкуванні лише однієї сусідньої держави. Відтоді загальні переписи 
людності відбувалися регулярно, а територія України зазнавала лише 
маленьких змін (пов’язаних з уточненням проходження  державного 
кордону, що не призводило до вагомої зміни громадянства певних 
територіальних груп), якими при порівнянні переписних даних можна 
сміливо нехтувати. 

Хоч зміни етнічного складу людності окремих частин України та всієї 
України й викликали суспільний інтерес протягом усього ХХ ст., але 
пануючі чужинці та їхні українські прислужники не були зацікавлені в 
неупередженому, об’єктивному вивченні етнічної будови української 
людності й оприлюдненні його результатів. Актуальність цієї теми 
зростала під час виборювання Україною самостійності, в періоди 
національного піднесення, визначення державних кордонів та меж 
адміністративних етнотериторіальних утворень. Проте неусталеність 
території України та інші об’єктивні причини не давали змоги зводити 
результати переписів 1-ї пол. ХХ ст. і виявляти зміни в часі по певній 
незмінній українській території. Загалом на перешкоді зіставленню 
результатів переписів української людності від кінця ХІХ ст. до середини 
ХХ ст. стояла ціла низка чинників: 

1) несформованість державної території України до 1954 р.; 
2) невизначеність меж усієї суцільної етнічної території українців; 
3) мінливість державних кордонів та адміністративних меж, що 

пролягали українською етнічною територією; 
4) несинхронність проведення загальних переписів населення, що 

відбувалися на різних частинах етнічно українських земель, підвладних 
сусіднім країнам; 

5) суттєві відмінності між програмами переписів; 
6) різниця суспільно-історичних умов та конкретних історичних 

ситуацій, за яких провадилися переписи; 
7) обмежене оприлюднення та довготривалі затримки з оприлюдненням 

результатів переписів. 
В. Кубійович описав 1938 р. складнощі, з якими зіткнулися дослідники 

при виявленні змін етнічної будови української людності, таким чином 



 
Україна – етнос 

 

 71

(правопис збережено): «По війні українці найшлися у складі С.С.С.Р., 
Польщі, Румунії й Чехословаччини. Кожна з цих держав переводила в себе 
перепис людності, але в иншому часі й на підставі відмінних метод. У 
С.С.С.Р. перший перепис людности переведено з кінцем 1926. р., другий – з 
кінцем 1936. р.; у Польщі в 1921. і 1931. р., в Румунії в 1930. р., в 
Чехословаччині в 1921. і 1930. р., тимто, щоб дістати число людности на 
той самий рік, треба доволі багато перечислювати. Ще більше труднощів у 
тому, що в різних переписах означувано національність різними способами. 
І так, совітський перепис подає національність і рідну мову населення; 
польський із 1921. р. зазначує національність, перепис із 1931. р. – рідну 
мову, румунський і чехословацький подає лише рідну мову. Не всі висліди 
перепису дотепер оголошено. Та й ці висліди переписів, які опубліковано, 
не всі вірні. В деяких випадках національні відносини можна буде вірніше 
установити на основі даних про віру, чи обряд населення»1. 

Отож задля досягнення порівнянності (зіставності) різних переписних 
статистичних даних треба було зробити таке: 

1. Врахувати відмінності між переписами й суспільно-історичними 
ситуаціями, за яких вони відбувалися, що впливали на виявлення етнічної 
належності; 

2. Звести результати неодночасних, але близьких за часом проведення 
загальних переписів людності, що відбулися в різних частинах української 
території наприкінці ХІХ ст. та в І-й пол. ХХ ст., на певні моменти часу, чи 
на більш-менш відносно короткі проміжки часу; 

3. Звести результати всіх різних у часі і територіально загальних 
переписів людності, що відбулися наприкінці ХІХ ст. та в І-й пол. ХХ ст., 
на одну сталу територію. 

У випадку використання для вивчення розвитку етнічної будови 
людності України упродовж усього ХХ ст. математичних методів, крім 
зазначених дій, потрібно врахувати відмінності величини часових 
проміжків між переписами та вибрати (якщо таке можливо) стани через 
однакові часові проміжки. Для вивчення розвитку етнічної будови 
української нації близькою до ідеальної була б ситуація, коли є результати 
11 загальних переписів, здійснених за однією програмою, що охоплюють 
весь досліджуваний період з однаковим часовим інтервалом – 10 років, по 
одній незмінній території. Але в реальності маємо інше. 

Шлях досягнення порівнянності даних про різні стани етнічної будови 
людності України виявився тривалим і складним. Зумовлено це було не так 
рівнем розвитку українознавчої науки, як тривалою нестабільністю 
кордонів, відсутністю загальновизнаної української території – як не 
державної, то хоча б етнічної. 

Українські дослідники етнічного складу українських земель ІІ-ї пол. 
ХІХ – 1-ї трет. ХХ століть намагалися розв’язати вельми важливі на той час 
для українства наукові проблеми, серед них такі:  

                                           
1 Кубійович В. ХІV. Національні відносини. 1. Джерела до пізнання національних відносин 

// Географія українських і сумежних земель. – [Факс. перевид.]. – К.: Обереги, 2005. – Т. 1: 
Загальна географія / Опрац. і зред. В. Кубійович. – С. 303. 
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1) виявлення етнічного складу людності різних частин українських 
земель, підпорядкованих різним державам та змін, що в ньому 
відбуваються; 

2) визначення в межах державних територій кількох сусідніх країн 
певної української етнічної території; 

3) обчислення загальної кількості населення всієї України (в 
етнографічних чи інших межах) та оцінка його головних етноструктурних 
складових. 

Виконання першого серед перелічених завдань залежало насамперед від 
періодичного проведення переписів і незмінності етнічних ознак, що 
з’ясовувалися ними. Виконання другого залежало від виконання першого, а 
виконання третього завдання потребувало виконання першого й другого. 

Від кінця ХІХ ст. багато дослідників зробило свій внесок у визначення 
межі етнічної території українського народу, серед них: С. Рудницький, 
В. Ґеринович, М. Кордуба, В. Кубійович, А. Жуковський, О. Русов, 
В. Кошовий, Т. Флорінський, В. Францев, В. Бутович, Л. Берг, 
С. Томашівський, Є. Карський, А. Петров, Д. Багалій, М. Грушевський, 
Є. Фєліцин, Ф. Щербина, В. Бутович, Ф. Максименко, Ю. Думнич, 
В. Наулко, А. Поріцький, Ю. Лоза. 

Оцінки чисельності народів та етнічного складу людності всієї України 
чи окремих її частин на кінець ХІХ – серед. ХХ ст. робило чимало 
українських науковців, серед них: В. Кубійович, А. Хоменко, В. Наулко, 
М. Кордуба, Ф. Заставний, С. Рудницький, З. Кузеля, С. Макарчук, 
В. Барвінський, Г. Купчанко, С. Томашівський, П. Оришкевич, 
В. Охримович, В. Бутович. Важливо зазначити, що дослідники вживали 
інші терміни для означення тієї сутності, що сьогодні передається терміном 
«етнічна будова людності»1. Розв’язанням проблеми порівнянності різних 
станів етнічної будови людності України після усталення її кордонів 
переймалося відносно небагато науковців. Частина результатів їхньої 
наукової роботи в цьому напрямку була використана автором дослідження. 

З непорівнянністю переписних даних зіткнувся 1882 р. В. Барвінський, 
коли зіставив результати перепису 1880 р. з результатами переписів 1857 й 
1869 рр. по галицькій частині Австро-Угорщини. За програмою того 
перепису (1880) замість з’ясування «народності», з’ясовували «товариську 
мову» («Umgangssprache»), яка не годилася для розрізнення етнічних 
спільнот, особливо в умовах тодішньої Галичини. Тоді В. Барвінський за 
головний етнічний ідентифікатор узяв «віросповідання». При цьому він 
зазначив, що ми наперед «кривдимо нашу народність, бо звісна річ, що вже 
при попередніх переписях із р. 1857 (результат сеї переписі обвіщено р. 
1859) і з р. 1869 числило ся коло 200.000 Русинів латинського обряду2, що 
язиком, звичаями і обичаями і своїм походженєм належать до руської 

                                           
1 Чирков О.А. Зміст поняття «Етнічна будова людності України» та його місце в системі 

термінів українознавства // Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту 
українознавства. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 535-546. 

2 Так званих «римо-католиків», що потрапляли в одну статистичну сукупність з поляками, 
на відміну від «греко-католиків», що вважалися руськими, русинами тобто українцями. 
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народности… наше обчисленє руської народности в Галичині буде 
мінімальне, а не максимальне, що власне додасть нашому обчисленю 
більшої ваги і тим більше скріпить наші висновки»1. Відтоді 
«віросповідання» стало для українських дослідників етнічної будови 
людності головним етнодиференціюючим статистичним показником на 
галицьких землях Австро-Угорщини, більш-менш надійним і порівнянним. 

Етногеографічний та етнодемографічний напрями українознавчих 
досліджень виразно проявилися в середині й ІІ-й пол. ХІХ ст. У середині 
ХІХ ст. з’явилися перші науково обґрунтовані етногеографічні карти, що 
відбивали українську етнічну територію, які з часом уточнювалися новими 
працями: А. Шафарика (1843), П. Кеппена (1851), К. Черніга (1855), 
А. Ріттіха (1875). Але кількість і розташування українців змінювалися в той 
період порівняно швидко – чисельність збільшувалася, суцільна етнічна 
територія зростала, з’являлися нові анклави на великих просторах. 
Г. Величко у своїх замітках щодо етнографічної карти Руси-України, 
опублікованих у львівському «Ділі» 1893 р. критично оцінив наявні етнічні 
карти: «Картоґрафічний матеріял дуже скупий. Карта Михальчука в 
“Трудах” Чубиньского знана, побіжна, в грубих чертах. Єсть ще карта 
етноґрафічна Россії европейской Риттиха, котру Петерман переробив також 
в своїх “Mittheilungen”. В сій карті визискано дуже совістно всякі можливі 
жерела, між іншим щодо Бессарабії, ґуберній седлецкой, люблиньской, 
також великої части “юго-западного края” пішов Риттих за жерелами 
поданими Чубиньским, деякі ґубернії подані після дуже  докладних даних 
майже до кожного села з мало-руским а взглядно велико-руским 
населенєм. Нема у Риттиха частини Бессарабії, котра в час, коли карта єго 
виходила [в 1875 році], належала до Румунії, неясні або невірні у него 
означеня в ґуберніях таврійскій, землі войска кубаньского, деякі части 
астраханьскої губернії, і т.д.»2. 

Визначення української етнічної території зробилося надто актуальним, 
гострим у часи Першої світової війни та виборювання українцями 
незалежності. Адже українці претендували жити власним державним 
життям на всій українській етнічній території, про що було проголошено в 
Універсалі Центральної ради 20 листопада 1917 р., і що намагалися 
відстоювати в реальній політиці на міжнародній арені українські урядовці. 
Серед перших українських географів, що зробили карти етнічної території 
українців, був В. Ґеринович3, який багато уваги приділяв розвитку 
українсько-польської етнічної межі. 

                                           
1 Процитовано зі збереженням правопису за: Барвінський В. Досліди з поля статистики. – 

К.: Ін-т української археографії АНУкраїни, 1993. – С. 18. 
2 Цитується зі збереженням правопису за: Величко Г. Деякі замітки до етнографічної карти 

Руси-України (анотація О. Шаблія) // Історія української географії. Всеукраїнський науково-
практичний часопис. Електронна версія // http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/rarytety/ 
dejakizamitky.htm. 

3 Менделюк А. Українська етнографічна границя та особливості її формування (за проф. 
В.О. Гериновичем) // Історія української географії. Всеукраїнський науково-практичний 
часопис. Електронна версія // http://ukr-tur.narod.ru/istoukrgeo/allpubl/krajeznavstvo/ 
ukretngran.htm. 
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У 1917–1920 рр., у часи УНР, ЗУНР та Української Держави, 
національна територія України окреслилася державно-політично, було 
видано кілька карт України. Однак на початку 1920-х рр. було вже 
зрозуміло, що вибороти незалежну суверенну державу одночасно з 
більшістю народів колишньої Австро-Угорської імперії та з більшою 
частиною європейських народів Російської імперії (з фінами, поляками, 
литовцями, латишами, естонцями) українцям не судилося. Україну вже 
вкотре було пошматовано сусідами, цього разу чотирма: Росією, якій 
перепало понад 4/5 української етнічної території, Польщею, Румунією й 
Чехо-Словаччиною. Визначення кордонів тогочасної совєтської України 
було важливим етапом юридичного оформлення меж української 
національної (державної) території. Проте її кордони пролягли далеко від 
етнічних меж українців. В юрисдикції УССР опинилася лише частина 
української етнічної території, що була під Совєтами. Зобов’язання урядів 
інших україновмісних країн щодо створення українських автономій не було 
виконано. 

Та на думку багатьох політично й національно свідомих українців 
могутня Українська держава мала постати саме в етнічних українських 
кордонах. Визначення етнічних меж (які в майбутньому неодмінно мають 
стати українським державним кордоном) робило можливим краще й 
точніше уявити, оцінити ресурси (природні, людські, господарські, 
політичні, культурні, воєнно-стратегічні тощо) майбутньої соборної і 
незалежної країни, доволі точно визначити її етнотериторіальну будову 
тощо. Зробити це неупереджено, науково, переконливо прагнув 
С. Рудницький, працюючи на початку 1920 р. над «Оглядом національної 
території України»1. Він був одним з яскравих творців і виразників 
тогочасної української етногеографічної й геополітичної думки, і зазначав, 
що паперова експансія української території не менше шкідлива за 
применшення українських земель. 

Усі заселені українцями території земної кулі С. Рудницький поділив на 
2 групи: 1. Суцільна українська територія, 2. Колоніальні українські 
простори. При цьому суцільну українську територію складають 1) «Черен 
України» (або «черенні області України» чи «черенні українські землі») та 
2) «Межові землі України (або «граничні землі України»)». Черенними 
українськими землями С. Рудницький вважав терени 9 губерній Російської 
імперії, які разом утворюють внутрішню, або центральну частину суцільної 
української території. 

Суцільну українську територію С. Рудницький називав також 
національною територією України, українською національною територією, 
українською етнографічною територією. Оскільки вся ця територія, на 
переконання С. Рудницького, мала стати в майбутньому державною 
територією Української держави, у нього не лише не було необхідності 
розрізняти на рівні термінів територію українського етносу-народу та 

                                           
1 Рудницький С. Огляд національної території України // Степан Рудницький. Чому ми 

хочемо самостійної України? / Упор., передмова О.І. Шаблія. – Львів: Світ, 1994. – С. 209-270. 
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територію української нації-держави, але й не було такої можливості – 
адже тоді самостійної соборної Української держави ще не існувало. 
Навпаки, С. Рудницький свідомо ототожнював територіальний зміст назви 
«Україна» та терміна «простір України» зі значенням термінів: українська 
національна територія, суцільна територія українського народу, вважаючи, 
що в часи національно-визвольної боротьби «ми не клали належної ваги на 
етнографічні межі нашої суцільної території і підрізували тим чи не 
одиноку галузь, на котрій сидимо!» 

Прагнучи якнайточніше розмежувати етнічні території в ситуації 
відсутності статистичних даних по окремих поселеннях, С. Рудницький 
визначив 2 етнічні межі: мінімальну й максимальну. Перша обмежила 
суцільну українську етнічну територію «щодо українського характеру 
котрої нема ніякого сумніву». Друга окреслила додатково до мінімальної 
української етнічної території ще й таку українську етнічну територію, для 
якої розподіл населення за національною ознакою «має вартість тільки 
грубої приблизності». Окреслені цими двома межами території 
С. Рудницький назвав відповідно мінімальною й максимальною. 

Визначена С. Рудницьким етнічна межа виокремила мінімальну 
українську територію, що охоплювала 905 тис.км² і мала 51 млн 249 тис. 
мешканців, 71,3 % яких становили етнічні українці. До цієї території 
прилягали суцільні українські землі з неусталеними й остаточно 
невизначеними межами. Разом з мінімальною українською територією ці 
землі творили «максимальну територію України», що обіймала 1 млн 56 
тис.км² та мала 53 млн 906 тис. мешканців, серед яких етнічні українці 
становили 71,7 %. 

Ґрунтуючись на тогочасних джерелах М. Шаповал 1927 р. навів власне 
бачення площі українських земель, чисельності та етнічної структури її 
населення на 1914 р.: «українська територія» становила 739, 162 тис. км² і 
мала 46,012 млн мешканців, серед яких українці становили 71 %, росіяни – 
11,7, поляки – 4,5, жиди – 8,2, німці – 1,9, волохи – 0,9, болгари – 0,3, греки 
– 0,2, вірмени – 0,11. 

Автори Етнографічної мапи Української Соціалістичної Радянської 
Республіки (1925)2 – І. Мальований, Т. Скрипник мали можливість 
скористатися свіжими результатами переписів, що відбувалися в СССР 
упродовж 1920–1924 рр. Вони добре показали стан розселення інших 
народів у межах підсовєтської частини української етнічної території, 
проте не мали на меті визначити межу української етнічної території. 
Загалом в УССР-івських картографічних виданнях згодом склалася 
традиція показувати етногеографічну реальність лише в межах території 
УССР. 

                                           
1 Національні процеси в Україні: історія і сучасність. Документи і матеріали. Довідник. У 

2 ч. / Упоряд.: І.О.Кресіна (керівник), О.В.Кресін, В.П.Ляхоцький, В.Ф.Панібудьласка; За ред. 
В.Ф.Панібудьласки. – К.: Вища школа, 1997. – Ч. 1. – С. 305. 

2 Етнографічна мапа Української Соціалістичної Радянської Республіки [за переписами 
1897, 1920, 1922, 1923, 1924 рр.] / І. Мальований, Т. Скрипник. –  Мірило 1: 750000. – К., 
[1925]. 
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Ф. Максименко, дослідивши праці про межі української етнічної 
території, зробив 1927 р. такий висновок: «…для визначення цих меж 
зроблено неприпустимо мало; ані гарної детальної етнографічної мапи, ані 
солідно обґрунтованого огляду меж зрештою ми ще не маємо»1. 

Надалі дані переписів населення, які відбулися на українській етнічній 
території у 1921, 1930, 1931 рр. та, найбільше, 1926 р., дали змогу уточнити 
проходження межі суцільної української території, точніше обчислити 
загальну кількість людності, що мешкала на українській етнічній території, 
та її етнічну будову. Щоправда те уточнення певною мірою відображало і 
головні тенденції пересування етнічних меж упродовж трьох десятиріч (від 
1897–1900 рр. до 1926–1931 рр.).  

Результати розгляду історичних обставин, за яких відбувалися переписи 
та засад, на яких вони провадилися, потребують урахування при 
використанні офіційних результатів переписів та побудованих на них 
оцінок етнічної структури населення України – використовувати їх 
необхідно з певними зауваженнями, спрямованими на уточнення наших 
уявлень про реальну етнічну будову людності тогочасної України2. 
Переписи населення СССР, Польщі, Чехо-Словаччини та Румунії 1920-х – 
1930-х рр. мали відмінні суспільно-політичні обставини та умови 
проведення, що достовірність підсумкових даних щодо етнічної структури 
населення певних етнічно українських територій є неоднаковою, що 
викривлення реально існуючої структури людності українських територій 
відбувалося так само, як і в часи проведення попередніх загальних 
переписів населення переважно у напрямку применшення частки корінного 
народу – українців та штучного збільшення часток інших народів, що 
головним напрямком викривлення дійсного стану розселення етносів було 
зменшення суто української етнічної території, шляхом збільшення площі 
змішаних (українсько-іншоетнічних) та чужоетнічних територій. 

Географія українських і сумежних земель (1938) стала виданням, що 
відобразило стан вивчення меж української етнічної території в часи її 
найбільшого за площею стану. За підрахунками В. Кубійовича українські 
етнографічні землі 1 січня 1933 р. (включно з Кримом, мішаними 
частинами Підкавказзя, Холмщини й Підляшшя) займали 930,5 тис.км² та 
мали 53,612 млн мешканців (без мішаних територій – 718,3 тис.км² та 

                                           
1 Максименко Ф. Межі етнографічної території українського народу // Бібліотечний 

збірник, 1927. – № 3. 
2 Використання переписних даних як джерел вивчення розвитку етнічної будови людності 

України висвітлено в статтях: Чирков О. 100 років Першому загальному перепису населення 
Російської імперії 1897 р. // Українознавство: Календар-щорічник. – К., 1997. – С. 37-40; 
Чирков О. Переписи населення СРСР 1920-х – 1930-х років як джерело вивчення тенденцій 
розвитку етнічної структури населення України // Україна, українці, українознавство у ХХ ст. 
в джерелах і документах: Зб. праць: У 2 ч. – К., 1999. – Ч. 1. – С. 67-75; Чирков О. Загальні 
переписи населення Австро-Угорщини, Росії, Румунії, Польщі та Чехо-Словаччини як 
джерела дослідження розвитку етнічної структури населення України // Вісник Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка: Українознавство. – К., 2000. – Вип. 4. – 
С. 44-47. 
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47,657 млн мешканців)1. Згодом він уточнював обчислення на цю дату, 
робив їх на інший час і подавав українську етнічну територію відповідно до 
чинного на певний час політичного й адміністративно-територіального 
поділу2, у тому числі й на сучасну територію України (після 1954 р.). 

У Географії українських і сумежних земель В. Кубійович наводить 
зведені ним на 1 січня 1933 р. дані про етнічну будову людності 
«української етнографічної суцільної території в Европі» та всієї 
«української етнографічної землі в Европі», висвітлює зміни етнічної 
будови по «поодиноких частинах наших земель»: СССР, Галичині, Волині 
й Поліссю, Буковині й Закарпаттю3. Після війни В. Кубійович звів дані 
переписів 1926–1931 рр. та перерахував на 1 січня 1933 р. по території 
України 1945–1954 р. (тобто без Криму)4. 

Зрозуміло, що тодішні оцінки етнічної будови української людності, що 
робилися на різні території, не є порівнянними з результатами Всесоюзних 
переписів населення 1959–1989 рр. по УССР. 

Згодом, після підпорядкування Криму Українській ССР, В. Кубійович 
зробив оцінку етнічної будови людності вже на нову територію, на початок 
1933 р.5 Цінною також є його оцінка чисельності та питомої ваги 5 
найбільших народів на 1946–1947 рр. по сучасній території України6. 

Оцінки В. Кубійовича не завжди мали докладне обґрунтування 
(головне, через брак статистичних даних), проте є вагомим досягненням 
українознавчої науки, цінним джерелом з її історії і добрим орієнтиром при 
вивченні розвитку етнічної будови української нації (насамперед його 
етнотериторіального аспекту). Результати його праць, що стосуються стану 
етнічної будови людності України на певний час та її змінам упродовж І 
пол. ХХ ст., використано у дослідженні.  

У 1920-х рр. українці намагалися поширити територію УССР на весь 
український етнічний терен, який був на той час у межах СССР, проте 
зробити це не змогли. Проти цього були «брати-росіяни». Поширення 
території України на всю українську етнічну територію в СССР, безумовно, 
посилило б УССР в політичному, економічному, демографічному сенсах, 
посилило б позиції партійного керівництва УССР. Все це не узгоджувалося 
з інтересами керівництва компартії та СССР, суперечило російській 
історичній доктрині. Близько 3,5 млн українців, що проживали на 

                                           
1 Кубійович В. Положення, границі й територія українських етнографічних земель // 

Географія українських і сумежних земель. – [Факс. перевид.] – К.: Обереги, 2005. – Т. 1: 
Загальна географія / Опрац. і зред. В. Кубійович. – С. 19. 

2 Див., наприклад: Кубійович В. 2. Положення, границі й територія України // 
Енциклопедія українознавства: Загальна частина. Перевидання в Україні. – К.: Фірма «Віпол», 
1994. – С. 17-29. 

3 Географія українських і сумежних земель. – [Факс. перевид.]. – К.: Обереги, 2005. – Т. 1: 
Загальна географія / Опрац. і зред. В. Кубійович. – С. 303-326. 

4 Кубійович В. Національні відносини // Енциклопедія українознавства: Загальна частина. 
Перевидання в Україні. – К.: Фірма «Віпол», 1994. – С. 166, 176.  

5 Ethnic Composition of the Population // Ukraine: A Concise Encyclopedia. – Toronto: 
University of Toronto Press, 1963. – P. 208-251. 

6 Кубійович В. Зміна національних відносин після 1930 р. // Енциклопедія українознавства: 
Загальна частина. Перевидання в Україні. – К.: Фірма «Віпол», 1994. – С. 175-177. 
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прилеглій до УССР суцільній українській етнічній території в межах Росії, 
не мали ніякої можливості відтворювати й розвивати українську етнічність, 
а в певні часи – навіть боялися виявляти її. За лічені роки «братня» і 
«дружня» Росія зробила з них росіян. Важливим інструментом у цьому був 
геноцид-голодомор 1932–1933 рр. Чисельність українців на території 
РСФСР за час від 1926 р. до кінця 1930-х рр. зменшилася за даними 
державної статистики майже у 2,5 рази – з кожних 8 українців лишилося 3. 
Найбільшого удару українство зазнало на прилеглій до України українській 
етнічній території. На етнічно українських землях та етнічно змішаних з 
росіянами землях, прилеглих до сучасних областей України – Сумської, 
Харківської, Луганської, Донецької, чисельність українців зменшилася в 
багатьох районах від 5 до 20 разів!1  

І в інших державах, між якими було поділено українські етнічні землі, 
українці зазнавали щонайменше дискримінації. Загалом же упродовж І пол. 
ХХ ст. українці побували в ролі «гарматного м’яса» учасників двох 
світових воєн, які відбувалися на українській етнічній території, зазнали 
геноциду, масових депортацій зі своєї етнічної території та переселення на 
неї іншоетнічної людності (найбільше росіян і поляків); у них силою 
забрано власність і змінено спосіб виробництва, зокрема – організаційні 
форми господарювання на землі, у репресивний спосіб українцям зламано 
соціальну структуру, зруйновано традиційні соціальні зв’язки, частково 
підмінено моральні цінності. За відсутності власної суверенної держави 
українці на всій етнічній території не мали можливості безперешкодно 
передавати українські етнічні риси новим поколінням, а на більшій частині 
тих українських теренів, що залишилися за межами УССР, українці не мали 
змоги зберігати, розвивати й передавати наступним поколінням етнічну 
самосвідомість і етнічну самоназву. 

До середини ХХ ст. українська етнічна територія виходила далеко за 
межі сучасної території Української держави. Але історичні події кінця 
1920-х р. – середини 1940-х р. призвели до того, що українська етнічна 
територія скоротилася до сучасних розмірів і своїми обрисами тепер мало 
відрізняється від державної території України. У підсумку маємо, що від 
середини 1950-х рр. і територія України і суцільна етнічна територія 
українців становлять близько 600 тис.км.² 

Визначення стану етнічної будови людності України на кінець ХІХ ст. є 
надто важливим, оскільки слугує основою для порівняння зі станами в 
пізніші часи і визначення змін, що відбулися. Спираючись на офіційні 
статистичні дані зроблено спробу уточнити та поглибити наші уявлення 
про реальну етнічну будову людності України в період 1897–1900 рр., що 
описано в окремій статті2. 

                                           
1 Прикро, що сучасна українська найвища державна влада не готова вимагати визнання 

Російською Федерацією (як правонаступницею СССР) та Комуністичними партіями 
Російської Федерації і України визнання провини за російщення українців у східній частині 
української етнічної території шляхом насильства і примусу. 

2 Чирков О. Стан етнічної будови людності України на межі ХІХ й ХХ ст. (за 
статистичними даними) // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 265-271. 
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Оцінку чисельності окремих етносів та етнічного складу людності 
України (в сучасних межах) на 1926 р. було зроблено географом та 
істориком В. Наулком у 1965 р. Він також досліджував динаміку 
чисельності найбільших народів в Україні, «етнічний склад населення» 
України за результатами різних переписів населення, однак структурні 
зрушення в часі він не обчислив і докладно не дослідив. У цій роботі 
використано обчислення В. Наулка, зокрема динаміки чисельності етнічних 
спільнот за результатами переписів населення 1926, 1930, 1931, 1959, 1970 
років. 

Етнічна структура населення України (в сучасних межах) станом на 
період 1926–1931 рр. визначена В. Наулком1, який підходив до порівняння 
переписних даних ґрунтовно, на науковій основі. Він виконав великий 
обсяг обчислень – звів результати тогочасних переписів на сучасну 
територію України, і досягнув порівнянності їх з результатами перепису 
1959 р. та пізнішими. На 1921–1926 рр. наводить чисельність найбільших 
етнічних спільнот України С. Стеценко2, з якої виходить той же розподіл, 
що обрахований В. Наулком, але з додатковими даними по кримських 
татарах. 

Оцінку стану етнічної структури населення України на 1939 р. зробив 
автор дослідження (див. табл. 1) звівши переписні дані на одну територію 
(сучасну державну територію України) і час. 

Етнічну будову людності України станом на роки проведення 
Всесоюзних переписів населення 1959–1989 рр. визначено безпосередньо 
за опублікованими підсумками переписів. Публікації підсумків переписів 
відрізнялися повнотою даних та внесенням до програми переписів питання 
про мову, якою вільно володіє опитуваний, крім рідної. Широко відомими є 
московські публікації ЦСУ СССР підсумків розробок матеріалів переписів. 
До певної міри українським джерелом можна вважати київське видання 
ЦСУ УССР, використане автором3. 

Чимало дослідників дало якісну та кількісну характеристику певних 
сторін етнічної будови людності України на різні періоди часу ХХ ст. Її 
стани між кінцем ХІХ ст. (який характеризується базовим станом 1897–
1900 рр., початковим для досліджуваного періоду) та початком ХХІ ст. 
(який характеризується станом 2001 р.¸ прийнятим за кінцевий у ХХ ст.) 
розглядаються автором як проміжні (для всього періоду), які дають змогу 
визначити головні зміни в етнічній будові людності України, що 
відбувалися упродовж ХХ ст. Шляхом зіставлення з іншими джерелами 
можна виявити зв’язок головних змін та певних історичних подій і врешті-

                                           
1 Наулко В.И. Развитие межэтнических связей на Украине. – К.: Наукова думка, 1975. – 

С. 64. 
2 Стеценко С.Г. Статистика національного складу і національних процесів // Стеценко 

С.Г., Швець В.Г. Статистика населення: Підручник. – К.: Вища школа, 1993. – С. 100. 
3 Основні підсумки Всесоюзного перепису населення 1959 року по Українській РСР. 

Статистичний збірник. Додаток до статистичного бюлетеня № (56). ЦСУ УРСР. – К.: 
Держстатвидав, 1961. – 230, [2] с. 
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решт охарактеризувати розвиток етнічної будови української нації 
упродовж ХХ ст.  

 
Таблиця 1 

Стани етнічної будови людності України (в сучасних межах) 
за переписними даними 1926–1979 рр. та експертними оцінками 

(На 1926–1931 р.р. за оцінкою В.І. Наулка1, на 1933 р. – В.Кубійовича,  
на 1939 р. – автора, на 1959, 1970, 1979 р.р. за опублікованими  

переписними таблицями) 
 

 
Частки етн. спільнот у населенні України (у %) станом на роки: 

 
Назви 

етнічних 
спільнот 1926-1931 1 січня 

1933 1939 1959 1970 1979 

Всі разом 100 100 100 100 100 100 
З них: 
Українці 74,2 75,4 71,1 76,8 74,9 73,6 

Євреї 6,5 6,5 6,1 2,0 1,6 1,3 
Росіяни 8,2 8,1 11,9 16,9 19,4 21,1 
Поляки 5,7 5,0 5,2 0,9 0,6 0,5 
Німці 1,6 1,5 1,5 0,1 0,1 0,1 
Молдовани 0,6 0,6 0,6 
Румуни 

1,2 
(разом) 

1,2 
(разом) 0,2 0,2 0,2 

Кримські 
татари 0,5 0,5 н.д. н.д. 0,01 

Болгари 0,6 0,5 0,5 0,5 0,5 
Білоруси 0,2 0,4 0,7 0,8 0,8 
Угорці 0,3 0,3 0,4 0,3 0,3 
Греки 0,3 0,3 0,2 0,2 0,2 
Чехи 0,03 0,03 0,02 
Словаки 

0,2 
(разом) 

0,2 
(разом) 0,03 0,02 0,02 

Гагаузи 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 
Вірмени 0,1 

П
ок
аз
ан
о 
ра
зо
м 
з «

ін
ш
им

и 
сп
іл
ьн
от
ам
и»

 

0,1 0,1 0,1 0,1 
Інші 
спільноти 0,3 3,5 0,6 0,44 0,55 0,55 

 
Отже, маємо зведені результати переписів населення на сучасну 

територію України в частині структури людності за етнічною належністю. 
Окрім цього маємо дані по підсовєтській частині території України станом 
на 1920 р. та на 1937 р. Для подальшого вивчення розвитку етнічної будови 
людності України в 1897–1989 рр. застосувуючи математичні методи, 
перелік статистичних спільнот та кількість проміжних станів скорочено. 
Результати цих перетворень представлено в табл. 2, яка буде основою для 
виявлення структурних зрушень у часі. В ній зведено докупи стани етнічної 
структури населення України на 1897–1900 рр., на 1926–1931 рр., на 
1959 р. та на 1989 р. по 12-ти статистичних сукупностях, а саме: по 12 
етнічних спільнотах, 2 з яких об’єднано в одну статистичну сукупність, та 
по «інших», до яких віднесено все інше населення, що не потрапило до 
                                           

1 Оцінку В. Наулка на період 1926–1931 рр. доповнено даними по кримських татарах 
С. Стеценко. 
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попередніх 11-ти сукупностей. Інтервал між датами, на які наведено стани 
етнічної структури населення, приблизно однаковий і становить 29, 33, 
30 р., що приблизно дорівнює часовому проміжку між двома рідними 
поколіннями людей у ХХ ст. (трохи його перевершує). На жаль, такий 
часовий проміжок є найменшим приблизно однаковим для загальних 
переписів людності, що відбулися у ХХ ст. на території України. 

Стани етнічної структури населення України в 1932, 1939, 1979, 
1970 рр., які не відображено в даній табл. (табл. 2), безумовно, треба 
врахувати для характеристики розвитку етнічної структури в періоди між 
1926 і 1959 роками та в період між 1959 і 1989 роками.  

Частка кримських татар у населенні України 1959 р. точно невідома, але 
відомо, що чисельність кримських татар в Україні та їх питома вага в 
1959 р. та в 1970 р. були не більшими, ніж у 1979 р. – тобто частка 
кримських татар була в межах 0,00–0,01% населення України. Але в табл. 2 
частки етнічних спільнот показано десятковими дробами розряду до 
десятих, що не дозволяє відобразити дрібні частки, менші за 0,050 %. 

 
Таблиця 2 

Стани етнічної будови людності України (в сучасних межах)  
з часовим інтервалом наближеним до однакового (29, 33, 30 років) 

(На підставі розподілу людності за «національністю» на 1959 і 1989 рр.;  
на підставі даних про рідну мову й віросповідання на 1897–1900 рр. –  
оцінка автора; на підставі розподілу людності за «національністю»,  

рідною мовою й віросповіданням на 1926–1931 рр. – оцінка В. Наулка) 
 

 
Частки етнічних спільнот в населенні України  

у % станом на роки: 
 

Назви 
етнічних 
спільнот 

1897–1900 1926–1931 1959 1989 
Всі спільноти 100,00 100,00 100,00 100,00 
З них:  
Українці 72,12 74,2 76,8 72,7 

Євреї 8,99 6,5 2,0 0,9 
Росіяни 8,0 8,2 16,9 22,1 
Поляки 4,4 5,7 0,9 0,4 
Німці 2,2 1,6 0,1 0,1 
Молдовани 
та Румуни 1,1 1,2 0,8 0,9 

Кримські  
татари 0,7 0,5 0,0 0,1 

Болгари 0,7 0,6 0,5 0,5 
Білоруси 0,4 0,2 0,7 0,9 
Угорці 0,4 0,3 0,4 0,3 
Греки 0,3 0,3 0,2 0,2 
Інші 0,7 0,7 0,7 0,8 

 
Таким чином, одержано дані, прийнятні для порівняння шляхом 

застосування математичних операцій і статистичних прийомів (які в такому 
разі не спотворюватимуть досліджувану дійсність). 
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Отже, у підсумку можемо зробити такі висновки: 
1. Для вивчення розвитку етнічної будови людності України упродовж 

ХХ ст. первинні статистичні джерела, що містять порівнянні дані про стани 
етнічної будови людності України на певний час, існують лише за період 
1959–2001 рр. Це результати Всесоюзних переписів населення 1959, 1970, 
1979, 1989 рр. по Українській ССР, а також Всеукраїнського перепису 
населення 2001 р. Незважаючи на відмінності між програмами цих 
переписів, програмами їх розробок, суспільно-історичними ситуаціями, в 
яких провадилися ці переписи, їх результати щодо розподілу людності за 
етнічними ознаками не потребують кількісних уточнень. Щоправда 
характеристика відмінних конкретно-історичних умов, за яких відбувалися 
переписи є необхідною для врахування її впливу на виявлення етнічної 
належності громадян, який немає змоги визначити кількісно. 

2. Для досягнення порівнянності переписних даних про стани етнічної 
будови людності України за час від кінця ХІХ ст. до середини ХХ ст. з 
метою вивчення її розвитку необхідно виконати низку дій, а саме:  

1) Визначити умови, яким мають відповідати порівнянні дані про стан 
етнічної будови людності України при вивченні її розвитку й обчисленні 
структурних зрушень за різні часові проміжки ХХ ст. 

2) Вивчити результати розробки проблеми досягнення порівнянності 
переписних даних про стан етнічної будови людності України. Визначити 
коло наявних, науково обґрунтованих оцінок стану етнічної будови 
людності України, а також інших наукових результатів, придатних для 
порівняння (зіставлення). 

3) Оцінити на порівнянність дані первинних статистичних джерел, 
визначити низку чинників, що стоять на перешкоді порівнянню переписних 
даних (1897–1989 рр.). Систематизувати й врахувати відмінності між 
переписами, що суттєво впливали на виявлення етнічної належності 
населення, зокрема, такі: між виявленими етнічними ознаками, у 
формулюванні питань стосовно однієї ознаки, між суспільно-політичними 
умовами за яких провадилися переписи. 

4) Визначити базовий стан етнічної будови людності України для 
вивчення її розвитку впродовж ХХ ст. шляхом порівняння (на кінець 
ХІХ ст., на підставі розподілу людності за рідною мовою й 
віросповіданням). 

5) З’ясувати необхідність і можливість виконання обґрунтованих 
оціночних розрахунків станів етнічної будови людності України, як 
проміжних на певні роки. Зробити оцінку стану етнічної будови людності 
України на 1939 р., враховуючи появу нових джерел.  

6) Укласти таблицю станів етнічної будови людності України (в 
сучасних межах) за переписними даними та експертними оцінками на 
підставі розподілу людності «за національністю» та іншими етнічними 
ознаками. 

7) Врахувати відмінності величини часу між переписами та визначити 
максимально наближені до однакових часові проміжки між порівнюваними 
станами. 
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3. Серед наявних оцінок стану етнічної будови людності всієї України в 
сучасних межах та окремих її частин на певний час для періоду від кінця 
ХІХ ст. до середини ХХ ст. є такі, що мають обґрунтування і порівняння їх 
з переписними даними є можливим. 

4. Порівнянність усіх переписних даних про стан етнічної будови 
людності України з оцінками станів одержаних у розрахунковий спосіб, із 
залученням не безпосередніх даних про етнічну належність громадян, є 
умовною. 

Головним результатом виконання цих дій є таблиця станів етнічної 
будови людності України від кінця ХІХ ст. до поч. ХХІ ст. 

Надалі є можливість досягти меншого часового проміжку, наближеного 
до однакового, між порівнюваними станами етнічної будови української 
людності в ХХ ст., проте певність даних буде меншою. 
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УКРАЇНА – НАЦІЯ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Петрук Н.К. (Хмельницький)  
 

УКРАЇНСЬКА ІНТЕЛІГЕНЦІЯ  
XVI – XVII ст. ЯК НОСІЙ  

НАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ 
 

Стаття присвячена дослідженню соціальних механізмів і способів 
збереження національної ідентичності. Українська інтелігенція XVI – 
XVII ст. розглядається як національно зорієнтована сила, що 
репрезентувала стиль мислення українства, глибинні архетипи його 
свідомості, етнокультурну ідентичність української спільноти. 

 
До числа найважливіших і найактуальніших тем сучасного 

філософського дискурсу належать ті, що пов’язуються з осмисленням 
основних вимірів буття української спільноти у глобальному світі, у 
просторі міжкультурних комунікацій. Незважаючи на численні 
дослідження, присвячені українському етносу, історії розвитку української 
культури та національної свідомості, маловивченими залишаються 
проблеми формування національної ідентичності та з’ясування ролі 
національної інтелігенції у процесах етнокультурної ідентифікації 
української спільноти. Мета статті – дослідити соціокультурні передумови 
і механізми становлення української ідентичності. Загальнокультурні й 
загальнофілософські аспекти функціонування української спільноти на 
різних етапах її розвитку вивчають такі відомі дослідники українознавчої 
проблематики, як В. Нічик, А. Макаров, В. Литвинов, М. Попович, 
Я. Стратій, М. Кашуба тощо. 

Посиленої уваги вимагає дослідження феномена українського світу, 
осмислення місця України в сучасному цивілізованому поступі, з’ясування 
ролі української інтелігенції у виробленні специфічних форм і способів 
збереження національної ідентичності. В цьому контексті на особливу 
увагу заслуговує аналіз процесів, що відбувалися в XVI – XVII ст. – в один 
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із найважливіших і значною мірою переламних періодів української історії. 
Це був час культурно-національного відродження, інтенсивного поширення 
ренесансно-реформаційних ідей, формування національної свідомості, 
утвердження культури українського бароко. Найсуттєвішим чинником 
українського життя XVI – XVII ст. було православ’я, саме воно визначало 
засади української духовності й окреслювало горизонти української 
ідентичності. Однак незважаючи на те, що в XVI – XVII ст. українська 
культура розвивалася переважно в координатах греко-слов’янського 
православного світу, досить відчутними були і європейські впливи, а 
українська культура збагачувалася європейським духовним досвідом 
Відродження, Реформації та Бароко. 

Особливих рис національна ідентичність набувала в час формування 
загальноєвропейського культурного простору, становлення якого 
відбувалося на тлі поширення в українській культурі ренесансно-
реформаційних ідей. Відомо, що Відродження, яке зародилось і класичного 
виразу досягло в Італії, знайшло продовження і своєрідне втілення також у 
східноєвропейському, слов’янському світі. При цьому в українському 
житті XVI – XVII ст. реалізовувався особливий варіант рецепції 
ренесансної традиції в східноєвропейській культурі: перебуваючи під 
безпосереднім впливом ренесансних і реформаційних ідей, Україна 
історично втілювала північноєвропейський варіант Відродження1. 

Гуманістичний рух в Україні був органічно пов’язаний з ідеями 
зміцнення православ’я як головної засади української ідентичності, а також 
із процесами самоствердження національної свідомості. Тому можна 
говорити про типологічну спорідненість гуманістично-реформаційного 
руху в Україні з північноєвропейською Реформацією, хоча про механічне 
запозичення ідей європейської культури не йдеться. Відповідно до 
культурно-історичної ситуації в Україні й до внутрішніх її потреб, 
українські гуманісти творили власну національну культуру й власну 
ідентичність. 

Органічною частиною національно-культурного процесу в XVI –
 XVII ст., національно зорієнтованою силою, носієм національної 
ідентичності стала українська інтелігенція, яка своєю діяльністю сприяла 
також формуванню загальноєвропейського простору культурно-
історичного існування. При цьому в своїй різнобічній активності вона не 
віддалялася від духовних основ національного буття, виражаючи стиль 
мислення українства, глибинні архетипи його свідомості, національну 
ментальність. Українська інтелігенція була свого роду транслятором 
передових ідей тогочасної європейської культури на український ґрунт, а 
утворивши особливі угруповання, спільноти, гуртки, стала інтегральною 
частиною західноєвропейської “республіки вчених”2. Носієм національної 
ідентичності й водночас ідеологами українського гуманізму були 

                                           
1 Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – 

К., 1991. 
2 Філософія Відродження на Україні / М.В. Кашуба, І.В. Паславський, І.С. Захара та ін. – 

К., 1990. – С. 159. 
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представники освіченої верхівки, видатні постаті загальноєвропейського 
масштабу – філософи, вчені, літератори. Своєю діяльністю вони не тільки 
репрезентували національну самість, а й долучали українську людину до 
культурних цінностей Європи, прокладали шлях до духовної емансипації 
особи. 

Процес зародження гуманістичної інтелігенції почався в Україні, що 
входила до складу королівства Польського та Великого князівства 
Литовського, в ІІ пол. XV ст. Як зазначає М. Попович, у цей час у 
Великому князівстві Литовському, а передусім, у найчисельнішій його 
“руській” частині, вже існувала, висловлюючись по-сучасному, інтелігенція 
досить високого рівня освіченості1. Українська інтелігенція стала головним 
суб’єктом формування гуманістичного світогляду, а її представники 
активно включилися в процес творення національної культури й 
національної ідентичності. Важливо розуміти, що до українських 
гуманістів належали лише ті представники інтелігенції, хто сам себе 
усвідомлював українцем (“русином”) і постійно на цьому наголошував. 
Конфесійні чи мовні ознаки тут не мають значення2. 

У духовній атмосфері XVI – XVII ст. відчувалася і навіть 
усвідомлювалася необхідність виховання власної інтелігенції, яка б 
опікувалася потребами суспільства, дбала про спільне благо і захищала б 
основи національного життя. Водночас картина українського життя була б 
у цей час неповною, коли б не враховувався також потенціал різних форм 
соціальної інтеграції, що демонструвався активністю українських 
інтелектуалів, книжників, осіб духовного звання.  

В інтелігентському середовищі під впливом ідей Ренесансу і Реформації 
відбувалися цікаві організаційні процеси, подібні до тих, які спостерігалися 
в Західній Європі. Зокрема, потужною силою в українському духовному 
житті XVI-XVII ст. стали неформальні організації української інтелігенції 
та духовної еліти. Діяльністю неформальних гуманістичних спільнот, 
об’єднань і зібрань, близьких до італійських чи німецьких за 
організаційними формами, стилем мислення та життя, формувався простір 
національного існування. Як і в Європі, об’єднання української інтелігенції 
зароджувалися та розвивалися поза професійними рамками, 
регламентованими ролями й офіційним статусом, вони не були офіційними 
утвореннями з міцною організацією, чіткою структурою, наперед 
визначеним способом діяльності, фіксованим членством тощо. Як 
європейських, так і українських гуманістів єднала, передусім, спільність 
інтересів і занять, усвідомлення потреби в духовному згуртуванні навколо 
значущих для української спільноти цілей3. 

Особлива роль неформальних спільнот української інтелігенції та 
духовної еліти в українському житті пояснюється однією надто важливою 

                                           
1 Попович М.В. Нариси з історії української культури. – 2-е вид., випр. – К., 2001. – С. 142. 
2 Нічик В.М., Литвинов В.Д., Стратій Я.М. Гуманістичні і реформаційні ідеї на Україні. – 

К., 1991. – С. 14. 
3 Петрук Н.К. Українська духовна культура XVI – XVII ст.: соціальна організація і 

формування простору національного буття. – Хмельницький, 2007. – С. 103-130. 
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обставиною: Україна в XVI – XVII ст. не мала власної держави. Значною 
мірою бездержавний статус України обумовлював те, що формальні, 
офіційні організаційні структури в належній повноті не могли визначити 
курс, вектор культурно-історичного розвитку української спільноти, 
механізми і шляхи національної ідентифікації. Тому саме інтелігентські 
об’єднання неформального типу заповнили своєрідний вакуум національно 
спрямованої культурницької діяльності. 

Уже перші видатні українські гуманісти – Юрій Дрогобич (Котермак), 
Лукаш з Нового Міста, Павло Русин з Кросна працювали, швидше за все, в 
колі однодумців, навколо них гуртувалася молодь. У І пол. XVI ст. певний 
час прихильників гуманістичних ідеалів об’єднував Станіслав Оріховський. 
Крім цього, на етнічно українських землях існували й інші науково-
культурні осередки, які були хронологічно першими, але про них, на жаль, 
дійшло мало інформації. Показовим фактом гуманістичної культури в 
Україні стала також діяльність літературно-перекладацьких гуртків, 
зокрема, київського XV ст. Результатом його діяльності було виникнення 
особливого феномена “літератури зжидовілих”, яка була створена для 
досить передового інтелектуального середовища Києва. 

Важливими центрами українського життя в XVI – XVII ст. були двори 
українських магнатів – Острозьких, Збаразьких, Радзивілів, Чарторийських 
та ін. Навколо них об’єднувалися кращі представники української культури 
– поети, письменники, викладачі шкіл, духовні особи. В ІІ пол. XVI – 
першій третині XVII ст. особливо помітною стає діяльність Острозького 
культурно-освітнього об’єднання. Значення цього інтелігентського 
об’єднання в розвитку української культури важко переоцінити, оскільки в 
ньому, як у фокусі, сконцентрувався цілісний процес розвитку 
ментальності в Україні у кінці XVI – на поч. XVII ст. Осмислення проблем 
православної церкви, розробка цілісного комплексу реформаційних та 
гуманістичних ідей, пропаганда православ’я, а також літературно-
ерудитські пошуки складали зміст діяльності українських книжників, які 
об’єдналися навколо непересічної фігури князя Костянтина Острозького. 
Метою їх стало збереження й розвиток духовної культури, поширення 
освіти, захист національних, політичних і релігійних прав українського 
народу. 

Найбільша активність характеризує Острозький осередок у період 
підготовки Берестейської унії і початок XVII ст., коли питання 
національної належності поставали перед українською спільнотою 
особливо гостро. У цей час пишуться і видаються талановиті полемічні 
твори (Клірика Острозького, Мелетія Смотрицького, Христофора 
Філалета), активізується діяльність літературно-наукового гуртка вчених і 
літераторів при дворі князя Острозького, до якого входили видатні 
представники української культури XVI – XVII ст. – Дем’ян Наливайко, 
Герасим Смотрицький, Мелетій Смотрицький, ієромонах Кипріян, 
Мотовило, Клірик Острозький та ін.  

Помітний слід в українській культурі залишив також князь Ян 
Замойський. Про зв’язок його з українським культурним рухом свідчить, 
зокрема, те, що відомий полеміст Х.Філалет присвятив йому свій 
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знаменитий “Апокрисис”. У Замості в 1595 р. Ян Замойський організував 
академію і згрупував навколо себе вчених людей. Тут навчалася молодь як 
із польських, так і з українських земель – майбутні поети, видатні 
українські релігійні та культурні діячі, професори Києво-Могилянської 
академії – Касіян Сакович, Ісайя Трохимович-Козловський, Сильвестр 
Косів, Йосиф Кононович-Горбацький, поляки Якуб Гаватович, Ян Щасний-
Гербут, Шимон Шимонович.  

Слід зазначити, що з середовища української інтелігенції виділяється 
ряд особистостей, які задають спрямованість культурного й релігійного 
руху, стають центрами національного життя і національної культури. 
Існування інтелігентських угруповань, гуртків у таких центрах 
українського духовного життя, як Острог, Львів, Київ, є показником 
усвідомлення частиною української спільноти значущості особистісних 
стосунків та спільної діяльності для реалізації актуальної для всього 
суспільства культурної програми.  

Роль української інтелектуальної еліти в українському житті, як 
правило, посилювалась у ті історичні періоди, що характеризувалися 
загальною нестабільністю, нестійкістю, неоднозначністю соціальних 
відносин. Подібні обставини, зокрема, склалися в Україні наприкінці 
XVI ст. і визначалися вони прийняттям унії. Неоднозначність і трагічність 
цієї ситуації спричинялася широким наступом католицької церкви і 
спробами православного світу захистити свою віру й культуру.  

Предметом особливої уваги та опіки української суспільності, а 
одночасно й показником національного життя стає православна церква, яка 
в XVI – XVII ст. залишалася єдиним інтегруючим елементом українського 
суспільства. Православ’я об’єднувало український народ у протистоянні 
католицизму, а етнокультурний простір українського життя XVI – XVII ст. 
формувався, передусім, діяльністю православної церкви. Об’єктивно 
складалося так, що захист православної церкви і православної віри означав 
захист національного розвитку українського народу і національної 
ідентичності. Зосереджуючи великі інтегративні можливості, церква 
впливала на поведінку української людини, репрезентувала її інтереси, 
відігравала досить значну роль у національному самовиявленні українства. 
В умовах українського життя XVI – XVII ст. православна церква 
перетворилася в організм, що виконував функції збереження нації, 
концентрував енергію духовного розвитку.  

Акцентуючи увагу на значенні православ’я в творенні ідентифікаційної 
моделі українства, не слід применшувати і роль у цих процесах греко-
католицької церкви. Об’єктивно унія 1596 р. орієнтувала Україну на 
європейський шлях розвитку, вона мала сприяти досягненню національної 
ідентичності та входженню України в європейський культурний контекст. 
Але в XVI – XVII ст. сподівання частини українського духовенства не 
виправдались. Унія стала засобом денаціоналізації православного 
населення, закріплення Польською державою свого панування.  

Незважаючи на те, що унія проектувалася для реалізації таких високих 
духовних і моральних цілей, як програма подолання розбрату й досягнення 
єдності народу, знайти порозуміння і створити єдиний культурний простір 
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завдяки цьому акту українській громадськості не вдалося. Лише згодом і 
завдяки іншим політичним та історичним обставинам, – підкреслює 
В. Нічик, – був здійснений відхід від подібних націєдеструктивних 
тенденцій у напрямку до відродження націєзберігаючої функції унії. Вона 
стала перепоною полонізації й русифікації. Натомість православна церква 
не лише втратила ці функції, а й стала активним чинником імперського 
великодержавного шовінізму1. З огляду на подібні обставини місце греко-
католицької церкви в духовній історії України має виокремлюватися не 
лише в контексті протистояння православ’я і католицизму після прийняття 
Берестейської унії, а й тими кроками, які були зроблені нею в напрямку 
європейського поступу української спільноти, розвитку національної 
свідомості, розширення простору культурного існування українського 
етносу. 

Одним із найсуттєвіших результатів діяльності української інтелігенції 
XVI – XVII ст. стало поширення гуманістичного світогляду, утвердження 
цінності особистості та значущості людського єднання. Зберігаючи 
православні засади української духовності, власні національні традиції, 
гуманістична інтелігенція робила велику справу для України – вона не 
тільки захищала власну ідентичність, а й прокладала шляхи духовної та 
інтелектуальної співпраці з Європою, її діяльність стала свого роду 
протестом проти культурного ізоляціонізму й самообмеження. 

Завдяки активності української інтелігенції в XVI – XVII ст. формувався 
особливий комунікативний простір, де творилися нові ідеї, утверджувалося 
нове бачення світу, проектувалися органічні українському буттю форми 
культурного та соціального існування. Причому це був простір 
європейської культури й європейських культурних цінностей.  

Історія інтелігентських об’єднань, зібрань, гуртків, товариств, особливо 
створеного за сприяння П. Могили колегіуму, а згодом і академії – 
яскравий приклад органічного входження української спільноти до 
загальнослов’янського й загальноєвропейського культурного руху. 
Діяльність української інтелігенції є підтвердженням того, що українська 
культура XVI – XVII ст. зростала в контексті європейського розвитку. 
Характер діяльності в інтелігентському середовищі, міжособистісні 
контакти та інтенсивні комунікативні зв’язки, принципова настанова 
українських гуманістів на багатомовність слугували формуванню 
інтелектуалів, зорієнтованих на спілкування з однодумцями в 
загальноєвропейському контексті і загалом на діалог європейської та 
української культурних традицій. Саме живий діалог з Заходом – у царині 
науки, філософії, літератури став способом залучення української людини 
до надбань європейської культури.  

Діалогічність, толерантність і вільна взаємодія особистостей, а не 
офіційність і авторитаризм були суттєвими атрибутами культурного буття 
в Україні XVI – XVII ст. Посилення активності та ролі української 
інтелігенції в культурному житті стало результатом усвідомлення 

                                           
1 Нічик В.М. Петро Могила в духовній історії України. – К., 1997. – С. 38. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 90

значущості єднання й порозуміння між людьми для досягнення високих 
цілей духовного розвитку, для утвердження етнокультурної ідентичності 
української спільноти. Значною мірою завдяки цьому формувався новий 
тип особистості: це була особистість, вихована на цінностях національного 
буття і водночас відкрита для сприйняття нового, не обмежена рамками 
лише традиції. Найхарактернішими її рисами виступають інтелектуалізм і 
висока духовність. 

Українською інтелігенцією та духовною елітою були не просто 
сприйняті ідеали та цінності європейського культурного життя, вони були 
переосмислені й доповнені відповідно до умов, які диктувалися 
особливостями національного життя і культурною ситуацією. Надзвичайно 
актуальними для України XVI – XVII ст. й історично перспективними 
загалом виявились утверджувані в культурному середовищі форми 
людського співжиття і духовного порозуміння. Неформальні інтелектуальні 
спільноти, інтелігентські об’єднання й товариства однодумців стали тією 
соціальною силою, яка демонструвала перевагу, ефективність узгодженої 
діяльності людей, особливо в умовах нестабільності, хаосу, соціальних та 
релігійних потрясінь. Значною мірою вони компенсували наслідки 
ворожнечі, політичного протистояння і демонстрували можливі шляхи 
досягнення громадянського миру в Україні. 

Отже, завдяки активності української інтелігенції та духовної еліти в 
Україні XVI – XVII ст. відбувалися процеси, що свідчили про формування 
засад національного буття і становлення національної ідентичності. Разом з 
тим зусиллями інтелігенції та інтелектуальної еліти Україна позбувалася 
відчуття культурного ізоляціонізму й самообмеження. Визнання 
належності до певної спільноти, збереження традиційних основ 
українського життя доповнювались усвідомленням потреби в 
прискореному інтелектуальному розвитку української нації, в прагненні 
зайняти своє місце на карті Європи. 
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Горбань Т.Ю. (Київ) 

 
НАЦІОНАЛЬНО-ЕТНІЧНА  

САМОІДЕНТИФІКАЦІЯ УКРАЇНЦІВ: 
ІСТОРИЧНА РЕТРОСПЕКТИВА,  

СУЧАСНЕ БАЧЕННЯ 
 

У статті досліджуються погляди представників української суспільно-
політичної думки кінця ХІХ – початку ХХ ст. на проблему національно-
етнічної самоідентифікації українців та її бачення у контексті сучасної 
етнодержавотворчої практики. 

 
В умовах формування сучасної української політичної нації завдання 

гармонійного поєднання в реальній політиці таких суспільно-значимих 
категорій, як „національна самоідентифікація” (окремий етнос) та „нація 
співгромадян” (як вища форма загальносуспільної консолідації в 
поліетнічному соціумі), набуває особливої актуальності. Розв’язання 
комплексу проблем в етнонаціональній сфері має сприяти формуванню 
єдиної української нації як нації поліетнічної й полікультурної зі 
збереженням етнічно-культурних компонентів окремих етногрупових 
ідентичностей – з одного боку, і формування спільної для всіх ідентичності 
– з іншого боку. Тільки за таких умов можна забезпечити 
загальносуспільну консолідацію, не обмежуючи прав національних 
меншин та етнографічних груп на національно-культурне самовизначення, 
і в той же час не розмежовувати суспільство на „своїх” і „чужих”. Мається 
на увазі, що етногрупова самоідентифікація одних не має політично 
відокремлювати від них інших. 

Для українського етносу, який упродовж століть не мав власної держави 
і знаходився під постійною загрозою бути асимільованим іншими 
народами, названа проблема не зводиться лише до абстрактних міркувань. 
Її суть, до певної міри, є віддзеркаленням тих реалій, з якими пов’язаний 
складний і тривалий процес становлення національної ідентичності 
українців, зокрема, тієї чисельно переважаючої їх частини, яка проживала у 
межах Російської імперії. 

Національна самоідентифікація, за одним із сучасних термінологічних 
визначень, трактується як здатність особи визначати свою культурну 
належність до цілком конкретного етнічного організму, усвідомлювати, в 
чому його особливості, що становить його оригінальність і неповторність1. 
У такому розумінні більш-менш виразні ознаки формування національної 
самоідентифікації можна спостерігати вже з кінця ХVІІІ – початку ХІХ ст., 
коли були ліквідовані останні атрибути козацько-гетьманської державності, 
а окремі спалахи боротьби за українську автономію зазнали поразки. З 

                                           
1 Розумний М. Микола Хвильовий та українська ідея // Молода Україна: Альманах. – К., 

1996. – С. 42. 
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іншого боку, зусиллями вітчизняної інтелектуальної еліти, яка залишилася 
зі своїм народом, протягом усього ХІХ ст. поширювалися ідеї 
національного самовизначення українського етносу, культивувалися його 
етнічно-культурна самобутність та самодостатність, історична тяглість 
тощо. Творилася літературна мова (І. Котляревський, П. Гулак-
Артемовський, Г. Квітка-Основ’яненко, Т. Шевченко), досліджувалися 
фольклор, звичаї, побутова народна ментальність (М. Цертелєв, 
І. Срезневський, М. Максимович), започатковувалися концепції 
національної історії („Історія русів” невідомого автора, праці 
В. Антоновича, М. Костомарова, М. Грушевського). Патріотично 
налаштована частина української інтелігенції бачила своє покликання в 
тому, щоб сприяти етнічній самоідентифікації українців як необхідній 
умові формування нації, перед якою постане завдання не лише виробити 
власну повноцінну культурну ідентичність, а й досягти визволення з 
національного поневолення. 

Особливої гостроти проблема національно-етнічного самовизначення 
українців набула з ІІ пол. ХІХ ст., коли самодержавна влада безпосередньо 
почала реалізовувати амбітний етнополітичний проект – з імперії народів 
витворити національну державу європейського типу. Першим кроком на 
шляху до здійснення цієї мети мала стати інтеграція трьох 
східнослов’янських народів у єдину руську націю. На відміну від політики 
дистанціювання, що застосовувалася по відношенню до багатьох 
іноетнічних спільнот, влада не тільки не прагнула встановити 
етнорозмежувальні лінії між східнослов’янськими „племенами”, а, навпаки, 
в різні способи, з репресивними заходами включно, намагалася створити 
уніфіковану етнічну спільноту на основі „расово-племінної і православно-
слов’янської єдності”. 

Засобом досягнення такої етнічної однорідності залишалася 
всеохоплююча асиміляція. Поставивши за мету досягнення „зовнішньої 
одноманітності замість внутрішньої однодушності”, зазначав 
М. Грушевський, влада з енергією і послідовністю, гідними кращої мети, 
прагнула згладити, витравити історичні форми українського життя і 
національної особливості, ослабити все, що виділялося порівняно з життям 
великоруського народу1. Національні прагнення українства розглядалися як 
відступництво від політики творення „єдиноруської нації”, як політичний 
сепаратизм, тож  поборювалися у найрізноманітніші способи. Сучасний 
російський дослідник російсько-українських відносин А. Міллер 
наголошує, що ставлення імперської влади  і великоросів до українців і 
білорусів передбачало інтеграцію, що базувалася на принципі рівності 
індивідів з одночасною відмовою в інституціоналізації цих груп як 
національних меншин, у той час як стосовно неслов’ян принцип 
індивідуальної рівності заперечувався, але їх статус як національних 
меншин визнавався2.   

                                           
1 Грушевский М. Украинство в России, его запросы и нужды. – СПб., 1907. – С. 9. 
2 Миллер А. „Украинский вопрос” в политике властей и русской общественной мысли 

(вторая половина ХІХ в.). – СПб., 2000. – С. 40. 
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Той факт, що на початку ХХ ст. українське суспільство продовжувало 
балансувати на небезпечній межі, за якою цілком реальною була загроза 
втрати етнічної ідентичності (як, наприклад, провансальців чи бретонців у 
Франції), недостатньо пояснювати лише політикою самодержавної влади і 
неадекватним, з українського погляду, розумінням суті „українського 
питання” освіченими колами російського суспільства. Потрібно критично 
оцінювати і потенціал ідеї національного самовизначення в самому 
українському суспільстві, а відповідно – і силу його спротиву (чи 
неспротиву) політиці асиміляції. Відомий поборник української 
національної ідеї О. Лотоцький (певний час публікувався під псевдонімом 
О. Белоусенко) причину того, чому українське питання залишається  “terra 
incognito” не тільки для народностей, що проживають поряд (вони ним 
просто не цікавилися), а й для самих українців, бачив у відсутності ясної 
національної самосвідомості, усвідомлення своїх прав і інтересів навіть 
соціально активною частиною „самого українського племені”1. З чим не 
можна не погодитися, адже визначальним фактором національного 
самовизначення є не тільки і не стільки етнічна чи мовна ідентичність як 
формальні ознаки, які за певних обставин можуть трансформуватися в той 
чи інший бік, скільки національна самосвідомість народу як суб’єкта 
історичного творення.  

Втративши свою державність, українці поступово розгублювали й 
усвідомлення  власної етнічно-культурної ідентичності. Їхня асиміляція 
сягнула такого рівня, що вони губилися навіть у визначенні своєї 
самоназви. Один із красномовних прикладів такого характеру – особисті 
спостереження відомого публіциста і громадського діяча початку ХХ ст. 
Л. Когута, які відносяться до початку ХХ ст. „Стрічаю між чужинцями 
чоловіка, і з першого погляду пізнаю, що се наш чоловік, з Галичини, чи з 
Буковини. Приступаю до нього і питаю по руски: „Хто ви є?” – „Я… 
австріяк” – відповідає”. Далі автор спостережень продовжує:  „Запитайте 
першого-ліпшого нашого чоловіка в Галичині хто він, а він відповість вам, 
що „християнин” або „католик”, а той, що обряду латинського, скаже, що 
він „поляк”, бо він „польської віри”. Знову ж на Буковині скаже вам наш 
чоловік, що він „волох”, бо належить до „волоської віри”. А на Україні, за 
кордоном (мається на увазі Наддніпрянщина – Т.Г.), також від русина не 
довідаєтесь, що він русин. На запитання відповість, що він „руський”, 
„християнин”, або прямо „мужик”. Натомість мало знайдеться таких 
русинів по сей і по той бік кордона, що дадуть добру відповідь, що вони  
Русини-Українці”2.   

Це лише один з прикладів, які красномовно засвідчують, що і на 
початок ХХ ст. українці ще не мали усвідомленого сприйняття свого 
національно-етнічного „Я”. Передусім, вони вважали себе християнами 
(православними, якщо йдеться про підросійських українців), далі – 
підданими царя (цісаря), членами певного соціального стану. Висновок 

                                           
1 Белоусенко О. Terra incognitо // Украинский вестник. – 1906. – № 12. – С. 948. 
2 Когут Л. Хто ми є? Про українську народність, державу і мову. – Чернівці, 1911. – С. 4-

5. 
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очевидний: по обидві сторони кордону усвідомлення українцями своєї 
природної етнічної належності (самоідентифікації) відбувався повільно, 
суперечливо, неоднозначно. 

До того ж слід мати на увазі, що на той час ще не сформувалася 
остаточно ані українська, ані великоруська нації, тож критерії 
етнокультурного розмежування ще не могли мати чіткої визначеності. 
Тогочасна публіцистика практично одностайна в думці, що на рівні масової 
свідомості українці фактично не відокремлювали себе від росіян, що й 
створювало певне підґрунтя для подвійної самоідентифікації – на це  маємо 
зважати принаймні в наукових дослідженнях, залишаючи осторонь 
морально-етичні складові в оцінках етнокультурних орієнтацій як окремих 
індивідів, так і найбільш масових прошарків українського суспільства. 
Маємо на увазі оцінки не тільки тогочасні, а й сучасні. 

Причина етнічної індиферентності українських соціальних низів була 
ще і в тому – як її бачив, наприклад, С. Єфремов – що „інтелігенція 
здебільшого повернулася до пануючої нації”, буржуазія „одним лицем 
складалася з перевертнів, а „дома” лишалися самі темні, несвідомі трудящі 
маси, яким тонкощі всяких таких абстрактних питань ніколи було 
розбирати”. Під „тонкощами” малася на увазі байдужість „малоросіян” до 
свого етнонаціонального інтересу. Заглиблюючись в аналіз причин такої 
байдужості, автор продовжує: „Серед суми економічного та соціального 
лиха гніт національний для широких мас був найменш помітною 
складовою його частиною. Це ж не особиста зневага, що кожна людина її 
бере до серця й може легко відчути й швидко реагувати. Щоб зрозуміти 
зневагу національну, треба почувати себе членом тієї зневаженої нації і 
членом самосвідомим, треба цілу низку фактів та розумінь скомбінувати, 
іноді досить абстрактних і складних, а скомбінувавши, зробити відповідні 
висновки. І тільки тоді колективна зневага моєї нації може переважити мої 
особисті кривди. Без такої досить складної роботи свідомості не може 
повстати почування національного гніту як кривди”1. Як тогочасна 
суспільно-політична думка, так і сучасне суспільствознавство майже 
одностайні в тому, що на початок ХХ ст. національна свідомість українців, 
отже, й усвідомлене сприйняття національного інтересу як інтересу 
колективного, ще не являли собою закінченої системи світогляду. В нове 
століття, писав на початку 1901 р. М. Грушевський, ми переходимо в 
початках нашої національної (не етнографічної тільки) свідомості, у 
початках нашої національної роботи2. Незаперечність такого визначення 
неодноразово підтверджували й інші представники української 
інтелектуальної еліти. До нашого народу, за визначенням Б. Грінченка, 
доторкнувся тільки перший блідий промінь національної свідомості3. 

Отже, в кращому разі про початок ХХ ст. правомірно говорити як про 
період прискореного (в контексті політизації українського громадського 

                                           
1 Єфремов С. Відгуки з життя та письменства // Нова громада. – 1906. – №  5. – С. 115. 
2 Грушевський М. На порозі століття // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Львів, 2002. – 

Т. 1: Серія „Суспільно-політичні твори (1894 – 1907)”. – С. 215. 
3 Грінченко Б. Де ми і скільки нас? // Громадська думка. – 1906. – 10 січня.  
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руху) переходу до  етнонаціонального самопізнання („хто ми є”), якщо 
йдеться про широкі верстви населення, і значно меншою мірою – як про 
крок до усвідомлення меж національно-політичного самовизначення: чого 
ми хочемо як самодостатня нація.  

Про несформованість української нації говорили й інші видатні 
представники української суспільно-політичної думки, зокрема 
Д. Антонович, В. Липинський, І. Франко тощо. Так, І. Франко вважав, що 
перед українською інтелігенцією стоїть „величезна дієва задача – 
витворити з етнічної маси українського народу українську націю, суцільний 
культурний організм, здібний до самостійного культурного і політичного 
життя, відпорний на асиміляційну роботу інших націй, звідки б вона не 
йшла”1. Сказано влучно, переконливо, а головне – із урахуванням 
тогочасних реалій.  

Той факт, що українська нація (в модерному розумінні цього слова) на 
початок ХХ ст. ще не склалася, визнає і сучасна етнополітологія. Ознакою 
нації, вважає, наприклад, відомий історик Я. Грицак, „на емпіричному рівні 
є або наявність національної держави, або масовий політичний рух за її 
створення”2. Ні того, ні іншого на початку ХХ ст. Україна ще не мала, 
навіть з урахуванням певної нечіткості поняття „масовий політичний рух”. 
Роз’єднаний український етнос надто пізно, за європейськими мірками, 
усвідомив себе нацією. Двадцяте століття застало його на півдорозі до 
такого усвідомлення. Таким є узагальнююче бачення стану українського 
суспільства того періоду авторами багатотомної праці з політичної історії 
України ХХ століття3.  

Проте вважати названий період „втраченим часом” неправомірно. 
Основний результат, яким його бачила тогочасна українська політична 
думка, полягав у тому, що урядова політика не змогла витравити з 
українців усвідомлення ними своєї етнічної окремішності, ментально-
етнографічної самобутності. Український народ не втратив ані свого 
етнічного типу, ані своїх побутових та етнічно-культурних особливостей, 
ані своєї мови. 

У збереженні етнічної ідентичності свою роль відігравало не тільки і не 
стільки усвідомлене сприйняття українським народом свого національного 
інтересу, скільки суто пасивний опір внутрішньо стійкої національної 
стихії, міцно закладеної в народну душу. І лише завдяки тому, що поряд з 
цим малосвідомим інстинктом етнічного самозбереження діяли й інші, 
національно орієнтовані сили з числа української інтелектуальної еліти, на 
рубежі ХІХ – ХХ ст. почалося цілеспрямоване пробудження етнічно-
національної самосвідомості, а отже, й утвердження національної 
ідентичності як основи майбутнього політичного самовизначення. 

                                           
1 Франко І. Одвертий лист до галицької української молодіжі // Франко І.Я. Зібрання 

творів у 50 т. – К., 1976. – Т. 45. – С. 404. 
2 Грицак Я. До ґенезу ідеї політичної самостійності України // Україна: культурна 

спадщина, національна свідомість, державність. Зб. наук. праць. – К., 1992. – С. 122. 
3 Політична історія України. ХХ ст.: У 6 т. – К., 2002. – Т. 1: На зламі століть (кінець 

ХІХ ст. – 1917 р.). – С. 13. 
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Українська народність, зазначав В. Вернадський, оформлялася у виразно 
окреслену етнографічну індивідуальність із національною свідомістю, 
завдяки чому зусилля близьких і далеких родичів перетворити її на простий 
етнографічний матеріал для посилення пануючої народності залишалися і 
залишаються безуспішними1. Не менш переконливим у цьому плані є 
також один із узагальнюючих висновків С. Єфремова, зроблений на 
початку ХХ ст.: „Існування українського народу є незаперечним фактом, 
український національний рух є виявленням цього факту. Тому даремні всі 
домагання, спрямовані як проти факту, так і проти його виявлення – будь 
то партикулярні, чи офіційні”2.  

Протягом ХІХ – початку ХХ ст. превалюючою в українській суспільно-
політичній думці була етнічна концепція нації, тобто самоусвідомлення 
нації як етнічної спільноти, що постає на основі мовно-культурної 
спорідненості. Проте з часом, зокрема в теоретичному доробку 
В. Липинського, набуває свого обґрунтування й територіальна концепція 
української нації як нації політичної. До поширеного в інтелектуальних 
сферах українського суспільства гасла „Україна для всіх, що живуть на 
українській землі” він додає: „Українцем є й повинно бути те, що осіло (а 
не кочує) на нашій землі й тим самим стало частиною України без огляду 
на його племінне чи культурне походження, на його „расову” чи 
„ідеологічну” генеалогію”. Для українського державника, на його 
переконання, „українцем, своїм, близьким, людиною одної нації – єсть 
кожна людина, що органічно (місцем осідку і праці) зв’язана з Україною”3. 
В українській політичній думці В. Липинський був одним із перших, хто 
сформулював теоретичне положення про націю як територіально і 
політично об’єднану спільність етносів, яка постає на єдиному 
цивілізаційному ґрунті. 

Отже, є підстави стверджувати, що українська суспільно-політична 
думка поступово напрацьовувала концепцію гармонізації міжетнічних 
відносин у руслі прогресивної європейської тенденції співжиття суб’єктів 
різного етнічно-культурного походження в поліетнічних державах. Тобто 
орієнтувалася на поширену в Європі ідею демократичної етнонаціональної 
поліфонії для багатоетнічних суспільств, орієнтуючись на вирішення 
проблем національних меншин, що передбачає забезпечення реальної 
рівності не тільки різних соціальних, а й етнічних груп населення як умови 
консолідації суспільства на демократичних засадах. 

На початку ХХ ст. українська суспільно-політична думка ще не 
послуговувалася поняттям „політична нація” в його сучасному розумінні. 
Проте було усвідомлене переконання, що проблема суспільної консолідації 
– це проблема спільного інтересу не лише різних соціальних верств 

                                           
1 Вернадский В. Украинский вопрос и русское общество // Вернадский В.И. 

Публицистические статьи. – М., 1995. – С. 212. 
2 Єфремов С. На текущие темы // Украинская жизнь. – 1912. – № 1. – С. 68. 
3 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського 

монархізму // Липинський В’ячеслав. Повне зібр. творів, архів, студії. – К.; Філадельфія, 1995. 
– Т. 6. – Кн. 1. – С. 474. 
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суспільства, а й різних етнічних спільнот. Інтересу, який, як вважав 
М. Грушевський, сприятиме „перетворенню штучно розрізнених груп 
населення однієї території в співгромадян і співробітників в справі 
облаштування і процвітання їх спільної батьківщини”1.  

Концепція „співгромадянства”, і на цьому потрібно наголосити, на 
початку ХХ ст. не сприймалася вітчизняною суспільно-політичною думкою 
як єдина безетнічна українська нація, тобто як така людська спільнота, що 
складається з суцільного народу-населення різноетнічного походження. 
Консолідоване українське суспільство, до чого прагнули ідеологи 
українського національного руху, не розглядалося як суспільство, яке не 
диференціює себе на окремі етноісторичні одиниці з їх власною 
самоідентифікацією. Надто ж не йшлося про ототожнення понять 
„співгромадянство” чи „всеукраїнськість” з асиміляцією. Власний досвід 
перебування українців під владою інших держав, коли вони (українці) 
зазнавали асиміляційного тиску з боку цих держав, спонукав до пошуку 
шляхів справедливого вирішення проблем національних меншин. 
Принаймні жодна з українських політичних партій чи уряди часів 
української державності (1917 – 1920 рр.) не ставили за мету асимілювати 
іноетнічне населення України в якусь гіпотетичну „єдиноукраїнську 
націю”. Навпаки, в суспільній свідомості все більше утверджувалося 
сприйняття України як поліетнічного краю. Тобто Україна для всіх, хто 
живе на її території, з абсолютно рівними для всіх громадянськими 
правами. Таким було тогочасне бачення шляхів вирішення національного 
питання, і, очевидно, що в основі цього бачення лежали етнічні критерії 
поняття „нація”. 

Хоча розмаїття національно-культурних ідентичностей саме по собі не 
становить суспільної загрози в демократичному полікультурному, 
поліетнічному суспільстві, все ж досвід історичного минулого, а ще більше 
етнополітичні реалії сьогодення засвідчують, що етнічна концепція нації на 
практиці не має того суспільно-консолідуючого потенціалу, який містить у 
собі ідея політичної нації. Надто ж коли акценти зміщуються переважно на 
етнічні цінності одного етносу на шкоду поліетнічному соціуму загалом. 
Самоідентифікація одного етносу, особливо якщо йдеться про чисельно 
превалюючий етнос, його етнічна структуризація об’єктивно містить у собі 
якщо не заперечення інших етнічностей, то принаймні потенційне 
дистанціювання від них, а то й етнорозмежувальні тенденції за принципом: 
„ми – вони”, „свої – чужі”. Історія знає немало прикладів, коли така 
діалектика породжувала (та й породжує нині) складні, часом конфліктні 
проблеми в поліетнічних суспільствах. Сказане стосується не тільки 
корінного етносу, етноцентризм національних меншин є таким самим 
дезінтегруючим чинником. Тож, як було вже сказано вище, етнічна 
самоідентифікація одних не мала роз’єднувати їх з іншими, позбавляючи 
при цьому „інших” права на їх національно-етнічне самовизначення.  

                                           
1 Грушевський М. Кінець гетто // Грушевський М.С. Твори: У 50 т. – Львів, 2002. – Т. 1. – 

С. 457. 
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Становлення політичної нації, як об’єктивна необхідність 
демократичного поступу незалежної України, обумовлює потребу 
вироблення  нових етнополітичних парадигм, які б гармонійно 
консолідували суспільство, уникаючи конфліктності в етнонаціональній 
сфері суспільного життя. Проте такий теоретично зрозумілий постулат не 
завжди узгоджується з українськими реаліями сьогодення, що 
простежується в політичній історії України практично протягом усього 
періоду її незалежного існування. 

Вперше ідея української політичної нації в її „прив’язці” до політичної 
ситуації перших пострадянських років була висунута Українським 
народним рухом. Вона вибудовувалася на суперечливій тезі, суть якої 
зводилася до того, що серцевиною „союзу рівноправних етносів” має 
виступати український (в етнічному розумінні) народ. Отже, як корінний 
він апріорі одержував статус привілейованого порівняно з іншим, 
іноетнічним населенням України.  

Концептуально така етнополітична модель знайшла відображення в 
основному законі держави – Конституції України, прийнятій у 1996 р. 
Окремі її положення, орієнтовані на консолідацію українського 
суспільства, включають у поняття „український народ” громадян України 
всіх національностей. Разом з тим фактично підтримується ідея поділу 
„народу України” на основну (українську) націю і національні меншини 
України. Щоправда, при цьому гарантуються рівні для всіх політичні і 
громадянські права, у тому числі й право на національно-культурну 
самоідентифікацію.  

Збережений у Конституції, як і в інших законодавчих актах, що їй 
передували (йдеться про Декларацію прав національностей України 
(1991 р.) та Закон „Про національні меншини в Україні” (1992 р.), 
ієрархічний поділ українського суспільства на корінний етнос та 
національні меншини законодавчо гарантує права останніх. Проте чи 
доцільно у правовій демократичній державі, яка будується на принципах 
рівноправності, спеціально обумовлювати права етнічних груп, 
продукуючи в такий спосіб подвійний правовий стандарт для громадян 
України, виходячи з їх етнічної належності.  

Враховуючи особливу вразливість сфери міжнаціональних відносин, не 
варто абсолютизувати досягнення сучасної української етнополітики, хоча 
вона й не була позначена політичною конфліктністю. Названі документи, 
прийняті в перші роки української незалежності, були сприйняті, 
передусім, як нормативно-правові акти, які гарантували права іноетнічного 
населення України. Проте в концептуальному плані  вони не були 
позбавлені певних суперечностей. Головна з них полягає в тому, що вони 
мають не тільки, а можливо, й не стільки дозвільний, скільки 
обмежувальний характер. Йдеться про те, що надання прав національним 
меншинам обумовлюється зовсім не формальними критеріями. Якщо в 
„Декларації” для здійснення зазначених в ній прав нацменшинами 
достатньо було, щоб вони проживали компактно на певній території, то в 
законі про національні меншини уточнюється, що такими територіями 
можуть бути лише ті, на яких та чи інша етноменшина складає більшість 
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населення. Тож чи варто, формуючи українську політичну націю, вдаватися 
до надмірної артикуляції в ієрархічному поділі українського народу на 
категоріях  „корінні етноси” (які до того ж не мають чітких критеріїв їх 
визначення) і „національні меншини”, створюючи тим самим свого роду 
„етнонаціональні резервації” – території, на яких іноетнічний елемент має 
складати більшість населення. 

На завершення зауважимо, що стосовно поняття „політична нація” і до 
сьогодні ще немає усталених поглядів. Для прикладу, в сучасному 
енциклопедичному виданні етнополітологічного профілю можна знайти 
протилежні судження. В одному випадку про політичну націю говориться 
як про можливість „долати протистояння між титульною нацією та 
національними групами” та про засіб „гармонізації їх відносин”1. І тут же 
поряд політична нація трактується як  свого роду „кооператив народів”, як 
небажане „злиття націй”, тільки вже не на загальносоюзному, а на 
всеукраїнському ґрунті. Автори допускають, що можна погодитися з 
поняттям громадянства українського суспільства, де дійсно можливо 
об’єднати осіб різної національності, але щодо нації таке об’єднання 
вважають недоречним. Отже, бачать майбутнє українського соціуму, що 
нині формується, у вигляді не політичної нації, а соціального колективу – 
народу України, аби не дійти в іншому випадку до проголошення „нової 
історичної спільності”2. 

Таку позицію можна пояснити, крім іншого, як свого роду 
убезпечуванням від закарбованих в історичній пам’яті імперських ідей 
„триєдиної руської нації” чи „нової історичної спільності – радянського 
народу”, так і сумнівами відносно того, чи „забажають етнічні меншини 
позбутися своєї етнічної належності на користь української”, як це було 
свого часу й з українцями, коли вони перебували у складі інших держав. 
Надто ж якщо проект української політичної нації буде реалізовано шляхом 
асиміляції, поглинання іноетнічного населення. Історичний досвід самих 
українців у відстоюванні національної ідентичності спонукає до 
відповідних міркувань і висновків.  

Не без певного застереження висловлювався з цього приводу відомий 
суспільствознавець І. Курас. Досвід „триєдиної руської нації”, як і „нової 
історичної спільності – радянського народу”, на його переконання, має 
стати якщо не пересторогою, то предметом глибокого аналізу в тому 
розумінні, аби надмірне педалювання ідеї політичної нації не насторожило 
неукраїнські групи населення, які лише зараз переживають процес 
етнічного відродження і дуже ревно ставляться до проблеми своєї 
ідентичності3. З іншого боку, додамо від себе, втрати етнічної ідентичності 
через формування політичної нації остерігаються і ті представники 
титульного українського етносу, які, образно кажучи, ностальгують за 
вилученням із сучасного паспорта громадянина України графи про 
національно-етнічну належність. 

                                           
1 Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К., 1996. – С. 629. 
2 Там само. – С. 630, 631. 
3 Курас І. Етнополітика. Історія та сучасність. – К., 1999. – С. 285. 
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Отже, сучасна національно-державницька парадигма політичної нації 
залишається суперечливою і недостатньо ефективною в плані поєднання 
національно-етнічної самоідентифікації окремих етносів та їх згуртованості 
в рамках консолідованого суспільства. Тому, на наше переконання, навіть 
побіжний аналіз заявленої у назві публікації проблеми переконує, 
наскільки актуальним є завдання подальшого напрацювання нових 
теоретичних розробок у відповідних галузях наукових знань, а також 
узагальнення набутого досвіду в його історичній ретроспективі. Виходимо 
з того, що актуальність історичного дослідження визначається не 
хронологічною близькістю досліджуваного періоду до наших днів, а тим, 
наскільки і якою мірою досвід минулого, його уроки є повчальним для 
сучасної етнодержавотворчої практики. 
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УКРАЇНА – ДЕРЖАВА 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Дояр Л.В. (Кривий Ріг) 

 
ПРОБЛЕМА КОРДОНІВ  

ЯК ВИЗНАЧАЛЬНИЙ АСПЕКТ  
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ В УКРАЇНІ 

 
У статті порушено актуальну проблему історії вітчизняного 

державотворення. Зокрема, досліджено становлення державних кордонів 
України на тлі всебічного аналізу процесу територіального 
самовизначення українського етносу та соборності українських земель.  

 
Кордони – невід’ємний атрибут будь-якої держави. Недоторканність 

останніх є конституційною нормою. Сталість і ступінь захищеності 
державних кордонів свідчить про рівень міцності та зрілості держави. 
Важливим складником проблеми державних кордонів є їх узгодженість із 
етнічною територією титульної нації. 

Проблема кордонів як одна із ключових в історії вітчизняного 
державотворення має солідну історіографію і джерельну базу. За роки 
незалежності з’явилося чимало наукових праць із поставленої проблеми. 
Так, О. Гуржій дослідив процес утворення етнічної території України та 
формування кордонів Української козацької держави; В. Боєчко, О. Ганжа, 
Д. Заходчук розглянули історію становлення та сучасний стан державних 
кордонів України; М. Дністрянський вивчив питання кордонів і 
територіально-адміністративного устрою України; В. Сергійчук простежив 
проблему державних кордонів України в контексті її етнічних меж та 
розкрив питання соборності українських земель1. Останній проблемі 
                                           

1 Гуржій О.І. Українська козацька держава в другій половині XVII-XVIII ст.: кордони, 
населення, право. – К., 1996; Боєчко В., Ганжа О., Заходчук Д. Кордони України: історична 
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присвячені щорічні збірники наукових статей Інституту історії України 
НАН України1. Питання соборності українських земель обговорювали 
учасники Всеукраїнської наукової конференції, що проходила в жовтні 
2000 р. у м. Кривий Ріг2. 

Поряд з тим дослідження поставленої проблеми на сьогодні 
залишається незавершеним і, з огляду на її наукову значущість і суспільну 
необхідність, потребує подальших розвідок. На наш погляд, у вивченні цієї 
теми слід застосовувати комплексний інтегрований підхід із залученням 
якомога ширшого українознавчого матеріалу. Останній розширює об’єкт 
дослідження, доповнює аспекти його вивчення і відтак забезпечує наукову 
новизну цього дослідницького пошуку. 

Джерельну базу поставленої проблеми суттєво збагачує новаторський 
посібник – літопис вітчизняної історії, укладений під керівництвом 
В. Червінського та М. Обушного3. 

Актуальність поставленої проблеми посилює гострота і напруженість 
питань геополітичної ролі України в сучасному світі, пошук нових 
родовищ корисних копалин, формування альтернативних існуючим ринків 
збуту товарів тощо. Історичний ракурс проблеми державних кордонів 
допомагає сучасним можновладцям формувати внутрішню та зовнішню 
політику держави, озброює їх відповідними аргументами і доказовою 
базою. 

Виходячи із мовленого вище метою нашого дослідження є: 
1) з’ясування просторових меж України на основі аналізу існуючих 

етнотопонімів та встановлення ступеня тотожності державних і етнічних 
кордонів України шляхом порівняння релятивістських дефініцій останніх; 

2) вивчення історичних умов, за яких формувалися кордони Української 
держави, всебічний аналіз відповідних чинників та факторів даного 
процесу; 

3) визначення кордонів України на підставі аналізу відповідних 
документів (міжнародних договорів, міждержавних угод, державних актів 
тощо);  

                                                                                               
ретроспектива та сучасний стан. – К., 1994; Дністрянський М.С. Кордони України. 
Територіально-адміністративний устрій. – Львів, 1992; Сергійчук В.І. Українська соборність. – 
К., 1999; Сергійчук В.І. Етнічні межі і державний кордон України. – К., 2001. 

1 Україна соборна. Збірник наукових статей / Відп. ред. О.П. Реєнт. – К., 2002-2006. 
2 Соборність українських земель в контексті подій Другої світової війни. Збірник 

матеріалів загальноукраїнської наук. конф. – Кривий Ріг: Мінерал, 2000. – 191 с. 
3 Історія України: Джерельний літопис / Упоряд.: В.І. Червінський, М.І. Обушний, 

Т.Ю. Горбань, В.Є. Кругляков та ін.; За ред. В.І. Червінського та М.І. Обушного. – К.: ДП 
«Дирекція ФВД», 2008. – 800 с. 
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4) персоніфікація процесу формування державних кордонів України, 
визначення тих історичних діячів, які безпосередньо вплинули на 
детермінацію просторових меж нашої держави. 

Важливою складовою досліджуваної теми є питання понять та 
географічних назв, що на різних історичних етапах ідентифікувалися з 
українською територією. Як зазначає історик А. Пономарьов, «уся 
складність етнічної історії українців віддзеркалюється в розмаїтті їхніх 
самоназв (етнонімів) та назв із боку інших народів (екзоетнонімів), а також 
назв краю або держави (етнотопонімів та етнополітонімів), у яких вони 
мешкали»1. 

Вживані щодо етнічної території українців етнотопоніми хронологічно 
вибудовуються таким чином: Русь (VI-ІХ ст.), Київська Русь (Х-ХІ ст.), 
Мала Русь (з 1395 р.), Малоросія (XVII-XVIII ст.), Україна (XVIII-ХІХ ст.), 
Україна-Русь (ХІХ – початок ХХ ст.), Україна (з початку ХХ ст.)2. Як 
бачимо, з часів пізнього середньовіччя поняття Малоросія й Україна 
співіснують. Своєю чергою, поняття Мала Русь і Малоросія, незважаючи 
на схожість і спільні корені, є протилежними за значенням. Мала Русь, 
через історичні обставини відкололася від Великої Русі (Росії) і 
визначалася як географічно окрема частина, а Малоросія сприймалася 
тогочасною спільнотою як провінція Російської імперії. З цього приводу 
народознавець Г. Лозко навела у своїй праці яскравий вислів Тараса 
Шевченка: «На Україну не поїду… там лише сама Малоросія»3.  

Як відомо, термін «україна» вживається з ХІІ ст. для позначення земель, 
країв: у першоджерелах трапляються вислови: козацькі україни, Волинська 
Україна, Подільська Україна тощо4. За твердженням А. Пономарьова, з 
XIV-XV ст. назва «Україна» почала широко вживатися для позначення 
земель «у верхів’ях річок Сейм, Трубіж, Сула, Псло, тобто Сіверщини і 
Переяславщини, а затим – Нижньої Наддніпрянщини, Брацлавщини, 
Поділля, Полісся, Покуття, Белзщини, Люблянщини, Перемишлянщини, 
Холмщини та Закарпаття»5. 

Слід підкреслити, що у використанні етнотопонімів спостерігаються 
доволі відчутні розбіжності. Так, Богдан Хмельницький у своїй промові на 
Переяславській раді 8 січня 1654 р. українські землі називав «Малою 
Росією»6. Аналогічно вчиняла і Катерина ІІ, коли складала указ про 
ліквідацію гетьманства та утворення Малоросійської колегії (1764 р.)7. У 

                                           
1 Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – С. 112.  
2 Там само. – С. 113. 
3 Лозко Г. Українське народознавство. – К.: Зодіак-ЕКО, 1995. – С. 51. 
4 Там само. – С. 48, 52. 
5 Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – С. 115. 
6 Історія України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 170. 
7 Там само. – С. 234. 
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тексті першої української Конституції Пилип Орлик назвав рідну 
батьківщину Малою Руссю1, а у «Виводі Прав України» (1712 р.) – вживав 
лише поняття Україна2. Козацький літописець Самійло Величко 
ототожнював поняття Малоросійська Україна і Мала Росія3. А засновник 
вітчизняної філософії Г. Сковорода взагалі розмежовував терміни Україна і 
Малоросія: для нього вони були не тільки ментально, а й географічно 
різними. Сучасний філософ Т. Чернега з цього приводу пише: «…Григорій 
Савович у листах до Михайла Ковалинського [це був перший біограф 
Г.С. Сковороди – Л.Д.] вживав назви «Україна» та «Малоросія» як 
топографічні означення різних частин реальної історичної України»4. 
Малоросією називали Київщину та регіони, розташовані поблизу неї, 
зокрема Полтавщину, а Україною вважалася Слобожанщина. Як зазначав 
М. Ковалинський, Г. Сковорода «віддавав перевагу Україні перед 
Малоросією за її повітря і води»: адже в Малоросії «ріки усі цвіли», від 
чого і «повітря було гниле». Матір’ю для філософа була Малоросія, бо він 
народився на Полтавщині, а улюбленою тіткою – Україна «за життя його у 
ній і з любов’ю до неї»5. 

На наш погляд, розуміння окремого від України-Слобожанщини 
розташування Малоросії стало наслідком міждержавних угод ІІ пол. 
XVII ст. Так, у тексті Андрусівського перемир’я 1667 р. під російський 
контроль, тобто до складу Росії як її провінції (згодом Малоросії), 
потрапляла територія з містом «Смоленськ із усією Сіверською землею… І 
весь той край, від Дніпра, що під Києвом і що від Путивльського 
кордону…»6 Неосвоєна на той час територія Слобожанщини, звісно, 
перебувала поза межами означених кордонів.  

Російський поет О. Пушкін, що сподівався написати нариси з історії 
України, поняття Малоросія не вживав, а терміни Україна й Мала Русь і 
відповідні їм географічні території вважав тотожними. З цього приводу 
геній світової словесності писав: «Україною чи Малою Руссю звуть 
великий простір, з’єднаний з гігантом Руссю і котрий складається з 
губерній Чернігівської, Київської, Харківської, Полтавської і Кам’янець-
Подільської»7. Цікаво, що предметом свого дослідження О. Пушкін 

                                           
1 Там само. – С. 221. 
2 Там само. – С. 227-230. 
3 Там само. – С. 167-168. 
4 Чернега Т.М. До проблеми відображення образу міста в творах Григорія Сковороди // 

Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008. – Т. ХХІІ. 
– С. 378. 

5 Там само. 
6 Історія України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 202. 
7 Пушкін О. Нарис історії України // Крисаченко В.С. Українознавство: Хрестоматія-

посібник: У 2 кн. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 193. 
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визначив саме ті питання, які відображають процес відмежування України 
та формування у ній власної державності. Так, згідно з планом, «Нариси 
історії України» О. Пушкіна мали складатися з таких розділів: «Що нині 
зветься Малоросією? Що колись складало Малоросію? Коли відірвалась 
вона від Росії? Чи довго знаходилась під пануванням татар? Від Гедиміна 
до Сагайдачного. Від Сагайдачного до Хмельницького. Від Хмельницького 
до Мазепи. Від Мазепи до Розумовського»1. 

Автор першої фундаментальної праці з історії України історик 
Д. Бантиш-Каменський називав Малоросією всю величезну територію, що 
«з перших віків християнства була заселена слов’янами, які прийшли з 
Дунаю», тобто для нього Малоросія й Київська Русь територіально 
збігалися, а саме поняття «Малоросія» втрачало принизливий зміст2. 

Російська історіографія переважно ігнорувала названі терміни. Так, 
історик С. Соловйов замінив їх поняттями Південна або Південно-Західна 
Русь, що після смерті Всеволода ІІІ відокремилася від Північної Русі3.  

Стосовно західної історіографії слід підкреслити, що назви Україна й 
Малоросія вживалися як синонімічні, водночас козацтво трактувалося 
географічно розколотим на «козаків – запорожців і козаків України»4. 

Своєрідну позицію із зазначених питань займав М. Гоголь. Під 
Україною він розумів Південну Русь, яка остаточно відокремилася від 
Північної Русі «під могутньою опікою литовських князів». Саме тоді, пише 
М. Гоголь, «усякий зв’язок між ними порвався: уклалися дві держави, що 
називалися однаковим ім’ям – Руссю, одна під татарським ігом, друга під 
одним скіпетром з литовцями. Але вже зносин між ними не було. Інші 
закони, інші звичаї, інша мета, інші зв’язки, інші подвиги уклали два 
цілком відмінні характери»5.  

За науковою констатацією М. Гоголя, «… земля, що дістала згодом 
назву України, сягає на північ не далі 50' широти…» [за сучасною мапою 
на цій широті лежать Львів, Фастів, Лубни, Харків, тобто значна частина 
(Полісся, Рівненщина, Житомирщина, Чернігівщина, Сумщина, 
Харківщина і саме місто Київ) розташовані північніше (!) – Л.Д.]. «Не 
маючи природних кордонів – гір чи моря – Україна, – писав М. Гоголь, –  
«не уклала окремої держави», а стала «землею спустошень і нападів, 

                                           
1 Там само. – С. 194. 
2 Бантыш-Каменский Д.Н. История Малой России от водворения славян в сей стране до 

уничтожения гетманства. – К.: Час, 1993. – С. 1. 
3 Соловьев С.М. Чтения и рассказы по истории России / Сост. и вступ. ст. С.С. Дмитриева. 

– М.: Правда, 1990. – С. 27. 
4 Шерер Ж.-Б. Літопис Малоросії, або історія козаків-запорожців та козаків України, або 

Малоросії. – К., 1994.  
5 Гоголь М. Погляд на укладання Малоросії // Крисаченко В.С. Українознавство:  

Хрестоматія-посібник: У 2 кн. – К.: Либідь, 1996. – Кн. 1. – С. 243. 
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місцем, де стиналися три ворогуючі нації, угноєна кістками, удобрена 
кров’ю…»1 

Погляди М. Гоголя щодо визначального впливу географічного фактора 
на перебіг українського державотворення поділяв український філософ і 
політичний діяч В. Липинський. Географічне положення України 
В. Липинський називав «найгіршим у Європі»: природна незахищеність 
через степовий ландшафт, невизначеність кордону між Сходом і Заходом 
призвели до того, що «по нашому живому тілі відбувається весь час 
пересування цієї рухомої границі то дальше на Схід, то дальше на Захід»2. 
На цьому тлі очевидними стали «ріжниці між Східною (Візантійсько-
Московською) і Західною (Римсько-Польською) Україною, між 
лівобережною Гетьманщиною і Слобожанщиною, Правобережжям, 
Запорозькими землями, Кубанню, Галичиною, Буковиною, Закарпатською 
Руссю і Кримом»3.  

Наведена цитата В. Липинського чітко окреслює етнічні кордони 
України, що відображалися у суспільно-політичній думці української 
діаспори міжвоєнного і післявоєнного періодів. З ними солідаризується і 
сучасна вітчизняна наука. Так, за дослідженнями А. Пономарьова, етнічні 
межі українства ширші за державні кордони України, від чого майже п’ята 
частина українців проживає поза її межами: «етнічні межі України, – 
підкреслює науковець, – найпротяжніші  на сході і включають Слобідську 
Україну і Донщину; на півдні – Степову Україну; на заході – вклинюються 
в території Польщі (Холмщина, Перемишлянщина, Бойківщина, 
Лемківщина, Надсяння), Словаччини (Пряшівщина, Кошице, Стара 
Любовна, Бардіїв, Гуменне, Свитник), Румунії (Мараморошчина, 
Сучавщина, Банат, Добруджа), Угорщини (територія уздовж середньої течії 
р. Тиса)4.  

В етнологічній термінології України, окрім вищеназваних, важливе 
місце займає поняття «соборність». У контексті вітчизняного 
державотворення це поняття є своєрідним примиренням між історично і 
політично ворожими один до одного термінами, що означали різні регіони 
України. Адже соборність передбачає об’єднаність, цілісність, 
неподільність усього етносу в єдиній національній державі. 

Зауважимо, що в процесі вітчизняного державотворення 
перехрещувалися різноманітні події й спрацьовували неоднорідні чинники. 
Однак очевидним залишався той факт, що впродовж віків діяв один 

                                           
1 Там само. 
2 Липинський В. Листи до братів-хліборобів // Цит. за: Горський В.С., Кислюк К.В. Історія 

української філософії: Підручник. – К.: Либідь, 2004. – С. 430. 
3 Там само. – С. 431. 
4 Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – С. 175-177. 
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незмінний фактор, а саме: центром тяжіння завжди був Київ – «мать 
городов руських».  

Київ як столиця потужної Київської Русі був зруйнований під час 
монголо-татарського нашестя і на деякий час втратив свої позиції. 
Водночас навіть в умовах тривалого іноземного панування саме Київ 
зберігав столичний авторитет. Галицько-Волинську державу в даному 
контексті слід розуміти як ідейну, а не територіальну правонаступницю 
Давньоруської держави. У часи козацько-гетьманської державності Київ не 
був столичною резиденцією, разом з тим, сприймався у цій якості у Речі 
Посполитій. Так, у тексті Білоцерківського миру, що його підписав із 
поляками Б. Хмельницький у 1651 р., Київ фігурує як «місто столичне і 
судове» і, що цікаво, не козацьке: «в нього мусить бути записано в реєстр 
якнайменше козаків»1.  

Роль Києва як столиці в процесі національного державотворення стала 
визначальною в 1917 р., коли виникли сприятливі умови для відродження 
самостійної Української держави. Розуміючи це, більшовики проголосили 
Харків альтернативною соціалістичною столицею, яка мала протистояти 
відродженню суто національного державного будівництва. У 1918 р. на 
історичну арену виходить Львів як центр тяжіння західноукраїнського 
державного будівництва. Слід зазначити, що хоча Львів і Київ об’єдналися 
22 січня 1919 р., однак столичне суперництво між ними збереглося, що 
проявилося у непорозуміннях їх лідерів. 

Більшовицька влада, відчуваючи історичний авторитет Києва, в умовах 
власної слабкості тактично відступила і почала розбудовувати власну 
столицю – місто Харків. Однак надію підкорити Київ не залишала, 
визнаючи його першість у справі державотворення. Як тільки суспільний 
опір було остаточно подолано і соціалізм «у цілому» збудовано, столицю 
радянської України було перенесено в Київ. Отже, статус центру 
політичного тяжіння Київ зберігає впродовж усієї новітньої історії аж до 
сьогодні. 

Слід зазначити, що роль Києва, як центру вітчизняного 
державотворення, була досить вагомою в процесі формування кордонів 
Української держави, адже вона забезпечувалася самою історичною 
пам’яттю. У той же час, етнічні межі розселення українців сусідні імперії 
неодноразово визначали довільно і це було постійним подразником та 
стимулом для суспільно-політичного напруження. Так, Річ Посполита 
сприймала козацькі і малоросійські землі з Києвом, як окремішні. Адже 
козацькі володіння формували самі польські королі. Григорій Грабянка у 
своєму літопису повідомляє, що польський король Сигізмунд І «за славну 
службу козацьку віддав козакам навічно землю біля Дніпра, уверх і вниз за 

                                           
1 Історія України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 165. 
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порогами», а один із його наступників – король Стефан Баторій, «опріч 
давнього старовинного міста складового Чигирина, віддав низовим козакам 
для пристанища ще і місто Терехтемирів з монастирем…»1 Що ж 
стосується Києва та малоросійських земель, то їх, за висловом Г. Грабянки, 
поляки приєднували вже «до своїх козаків»2. При цьому чинилися ще 
більші беззаконня і свавілля: історик-громадівець В. Антонович розповідає 
про аферу шляхтича Калиновського, який пошив у дурні польський сейм, 
захопивши на початку XVII ст. «уманські і звенигородські грунти» під 
виглядом «ні до чого не придатних» і розташованих «усього на сім миль 
навкруги»3. Свої східні «креси» Річ Посполита формувала за допомогою 
«невідомих людей», які «з’являлися на Вкраїну із пергаментами, 
підписаними королем, і доказували, що то їхня земля…»4  

На засадах монаршої протекції існувала у своїх кордонах і Паліївщина. 
Як писав козацький літописець, «…Палій завжди відчував ворожість 
польського панства, та маючи приязнь царської величності та польського 
короля, жив не тужив, владарював над усім Задніпров’ям аж до Дністра та 
Случі, владарював, немов гетьман, проте гетьманом не був»5. 

Цікаво, що ріка Случ, встановлена сусідніми монархами як 
прикордонна, фігурує і в Конституції Пилипа Орлика: «…Вітчизна наша 
щоб у потверджених пактами Речі Посполитої і Московської держави 
кордонах, які відійшли по ріку Случ за гетьманства славної пам’яті Богдана 
Хмельницького, була відступлена, вічно віддана і пактами укріплена від 
Речі Посполитої в гетьманську область, щоб не були насильно змінені й 
порушені її кордони»6. 

Слід зазначити, що володарі сусідніх держав визначали кордони 
України  відповідно до своїх політичних цілей та з урахуванням власного 
адміністративно-територіального устрою. Так, згідно із Зборівським 
договором 1649 р. Українська козацька держава проголошувалася в межах 
Київського, Чернігівського та Брацлавського воєводств [воєводство – 
польська адміністративна одиниця – Л.Д.]. А розорені під час Руїни 
споконвічні українські території, як-то «Ржищев, Терехтимиров, Канев, 
Мошни, Сокольне, Черкаси, Боровиця, Бужин, Воронов, Крилов і Чигирин» 

                                           
1 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки // Історія України: Документи. 

Матеріали. Посібник / Уклад., комент. В.Ю. Короля. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – 
С. 100-101. 

2 Там само. – С. 99. 
3 Антонович В. Коротка історія Козаччини // Історія України: Джерельний літопис. – К.: 

ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 117. 
4 Там само. 
5 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки // Історія України: Документи. 

Матеріали. Посіб. / Уклад., комент. В.Ю. Короля. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – С. 156. 
6 Угода та Конституція Пилипа Орлика // Історія України: Документи. Матеріали. 

Посібник / Уклад., комент. В.Ю. Короля. – К.: Вид. центр «Академія», 2002. – С. 158. 
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згідно із «Вічним миром» 1686 р. оголошувалися «порожніми»1. 
Перебуваючи у складі Російської та Австрійської імперій, Україна набувала 
кордонів за тогочасним територіальним устроєм цих держав: при цьому 
внутрішні кордони губерній та дистриктів були такими ж довільними, як і 
зовнішні. Так, наприклад, рубежі Катеринославського намісництва згідно із 
указом Катерини ІІ визначав генерал-губернатор князь Потьомкін, якому 
дозволили збільшувати кількість повітів2.  

Західний кордон російської частини України після другого та третього 
поділів Польщі (XVIII ст.) просунувся за межі Кам’янця-Подільського3 і 
був фактично незмінним до 1939 р. Про це свідчать картосхеми 
«Українські землі у складі Російської імперії в ХІХ ст.», «Адміністративно-
територіальний поділ України в 50-х роках ХІХ ст.», «Україна доби 
Центральної Ради», «Радянська Україна в міжвоєнний період», 
«Формування території УРСР», уміщені у «Джерельному літописі» (К., 
2008)4. У встановлені Росією західні кордони України серйозні корективи 
внесла лише Злука УНР і ЗУНР, що відбулася 22 січня 1919 р. Тоді 
західний кордон просунувся за межі Львова, що відображено на картосхемі 
«Україна у 1917-1920 рр.»5   

Кардинальна зміна кордонів українських земель, як правило, була 
пов’язана з війнами. Відповідно до практики раннього середньовіччя 
кордони Київської Русі розширювалися внаслідок захоплення земель 
сусідніх племен і накладання на них данини. Так чинили всі давньоруські 
князі (від Олега до Ярослава Мудрого) і їхні дії на той час не потребували 
міжнародного схвалення. За доби пізнього середньовіччя воєнний принцип 
вирішення проблеми кордонів зберігається. Так, внаслідок воєнних походів 
Богдана Хмельницького кордони земель, що їх контролював гетьман, 
простягнулися від Стародуба до Запорозької Січі (з півночі на південь) і від 
Брацлава до Полтави (з заходу на схід)6. Однак на відміну від часів 
раннього середньовіччя, зміна кордонів тепер здійснювалася на підставі 
міждержавних угод. Та, на жаль, під час підписання цих документів 
українська позиція не була визначальною: на Зборівську угоду 1649 р., не 
говорячи про Білоцерківський мир 1651 р., Богдан Хмельницький йшов 
вимушено, мріючи про кордони Української держави, що простягнулися б 

                                           
1 Історія України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 208. 
2 Там само. – С. 238. 
3 Карта «Українські землі в складі Російської імперії наприкінці XVIII ст. // Історія 

України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 239. 
4 Історія України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 292, 325, 454, 

515, 670. 
5 Там само. – С. 458. 
6 Карта «Воєнні походи Богдана Хмельницького» // Історія України: Джерельний літопис. 

– К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 184. 
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аж до Вісли (!), і сприймаючи селян «по Люблін і Краків» як своїх 
українських (!)1. Цікаво, що західний кордон українського етносу гетьман 
суттєво заглиблював у Польщу, а південний – обмежував фортецею Кодак. 
Про це йшлося у «Статтях Б. Хмельницького 1654 р.», де Кодак названо 
«городом на границі з Кримом»2. 

Проблема кордонів залишалася поза українським контролем і за 
новітньої доби. Так, Тимчасовий уряд Росії визнавав повноваження 
Центральної ради і Генерального секретаріату лише на території п’яти 
губерній – Київської, Волинської, Подільської, Полтавської і Чернігівської, 
«з виключенням мглинського, суражського, стародубського і 
новозибківського повітів»3 [тогочасні стиль і орфографія збережені – Л.Д.]. 
Розширення кордонів допускалося лише за умов висловлювань земств на 
користь «бажаності такого поширення». 

Самостійна позиція українських політиків щодо кордонів власної 
держави була оприлюднена з відчутним запізненням, лише у ІІІ Універсалі 
Центральної ради у листопаді 1917 р. За умов втраченого історичного 
шансу (період демократії і громадянських свобод у Росії на той час був уже 
завершеним) вона мала вигляд скоріше як мрія, аніж керівництво до дії. 
Однак вона мала вагоме історичне значення: чи не вперше у вітчизняній 
історії державні кордони України поширювалися на більшість етнічних 
земель українців: «До території народної Української республіки, – йшлося 
у ІІІ Універсалі, – належать землі, заселені у більшості українцями: 
Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, Харківщина, 
Катеринославщина, Херсонщина, Таврія (без Криму). Остаточне 
визначення границь Української народної республіки щодо прилучення 
частин Курщини, Холмщини, Вороніжчини і суміжних губерній і областей, 
де більшість населення українська, має бути встановлене по згоді 
організованої волі народів»4. 

Узгодити державні кордони України з етнічними межами українства 
намагався і гетьман П. Скоропадський. Як зазначає історик А. Пономарьов, 
влітку 1918 р. почалися офіційні переговори між російською та 
українською делегаціями: «остання пропонувала встановити такі кордони: 
на території Курської губернії – від Онешковичів до Глушкова і Старого 

                                           
1 Історія України: Джерельний літопис. – К.: ДП «Дирекція ФВД», 2008. – С. 158. 
2 Там само. – С. 173. 
3 Інструкція Тимчасового уряду для Генерального Секретаріату України від 4 серпня 

1917 р. // Україна в ХХ столітті (1900-2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд.: 
А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, В.Ю. Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С. 37. 

4 Третій Універсал Української Центральної Ради від 7 листопада 1917 р. // Україна в ХХ 
столітті (1900-2000): Зб. документів і матеріалів / Упоряд.: А.Г. Слюсаренко, В.І. Гусєв, 
В.Ю. Король та ін. – К.: Вища школа, 2000. – С. 38. 
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Оскола, в межах Воронезької губернії – від Шаталівки до кордону з 
Військом Донським»1.  

Плутанина і революційне свавілля супроводжували проблему кордонів 
радянських республік, заснованих на території України у 1918 р. Зокрема, 
спірними є позиції щодо кордонів Донецько-Криворізької радянської 
республіки. В деяких виданнях говориться, що до складу проголошеної 
республіки увійшли території Донецького і Криворізького промислових 
басейнів, Харківської та Катеринославської губерній2, в інших – до 
вищеназваних регіонів додаються території Херсонської губернії та 
суміжні з ними «промислові райони Області війська Донського»3. У           
2-томному академічному виданні з історії Української РСР з цього приводу 
говорилося: «До складу нової республіки було включено територію 
Катеринославської, Харківської та частину Херсонської губернії, а також 
частину Каменської і Ростовської областей з такими великими містами, як 
Ростов, Таганрог, Новочеркаськ, які, як відомо, належали Радянській 
Росії»4. 

У подальшому встановлення радянської влади внесло суттєві корективи 
в проблему кордонів української державності. Так, навесні 1919 р. 
протоколом Політбюро ЦК РКП(б) та Пленумом ЦК КП(б)У було прийнято 
рішення про злиття УСРР з радянською Росією (РСФРР)5. Голова 
Раднаркому України Х. Раковський відреагував на цю подію листом до 
В. Леніна, у якому він наполягав на збереженні УСРР як незалежного 
державного утворення, що визнає підлеглість від Москви в питаннях 
оборони та економіки. Аргументи Х. Раковського і далекоглядні тактичні 
міркування вождя пролетаріату призвели до того, що в подальшому 
В. Ленін послідовно підтримує позицію голови Раднаркому УСРР. Тандем 
Раковський-Ленін став абсолютно очевидним у процесі підготовки І з’їзду 
Рад, що 30 грудня 1922 р. проголосив утворення СРСР на засадах 
федералізму. Напередодні цієї події В. Ленін заблокував спроби Держплану 
РСФРР зруйнувати кордони радянської України і не допустив створення на 
її території автономних економічних районів – Південно-Західного з 
центром у Києві та Південного з центром у Харкові6. 

                                           
1 Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – С. 176. 
2 Енциклопедія Криворіжжя в 2-х т. / Упор. В.П. Бухтіяров. – Кривий Ріг: Вид-во «Явва», 

2005. – Т. 1. – С. 381. 
3 Советский энциклопедический словарь / Гл. ред. А.М. Прохоров. – М.: Советская 

энциклопедия, 1988. – С. 408. 
4 Історія Української РСР у 2-х т. / Ред. кол. П.П. Гудзенко, І.М. Мельникова та ін. – К.: 

Наукова думка, 1967. – Т. 2. – С. 70. 
5 Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / С.В. Кульчицький, Ю.І. Шаповал, 

В.А. Гречанко та ін. – К.: Ґенеза, 2003. – Т. 3. – С. 157. 
6 Там само. – С. 177-178. 
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Розширення кордонів України міцно пов’язане з одіозним ім’ям 
Й. Сталіна. Згідно з таємним протоколом до радянсько-німецького Пакту 
про ненапад від 23 серпня 1939 р. та Договором про дружбу і кордони між 
СРСР і Німеччиною від 28 вересня 1939 р. до складу СРСР відійшла 
більшість територій Західної України, окрім Холмщини, Підляшшя, 
Посяння і Лемківщини. Кордони СРСР посунулися на захід на 250-350 км1. 
Як підкреслює А. Пономарьов, «державний кордон між Польщею та СРСР, 
який був встановлений у 1939 році більше відповідав етнічним межам 
українців, аніж кордон 1946 року»2.   

Влітку 1940 р. Й. Сталін примусив Гітлера погодитися на включення до 
СРСР Північної Буковини і Бессарабії.  

Юридичне оформлення нових кордонів відбулося дуже швидко. 26-28 
жовтня 1939 р. Народні збори Західної України, що проходили у Львові, 
одноголосно прийняли декларацію про возз’єднання Західної України з 
УРСР. Долю інших приєднаних територій, заселених переважно 
українцями, вирішила VII сесія Верховної Ради СРСР, яка 2 серпня 1940 р. 
включила до складу УРСР Північну Буковину, Хотинський, Акерманський 
та Ізмаїльський повіти Бессарабії3. 

Після входження до складу УРСР Західної України, Північної Буковини 
і трьох повітів Бессарабії населення України збільшилося на 8,8 млн 
чоловік і на середину 1941 р. становило 41,7 млн жителів, а її територія 
розширилася до 565 тис. кв. км4.  

Розширення кордонів України супроводжувалося запровадженням 
уніфікованого в межах усього СРСР адміністративного поділу: відповідно 
до рішень Президії Верховної Ради СРСР від 4 грудня 1939 р. та 7 серпня 
1940 р. на теренах Західної України, Північної Буковини і Південної 
Бессарабії були утворені Волинська, Дрогобицька, Ровенська, Львівська, 
Тернопільська, Станіславська, Чернівецька та Акерманська області 
(остання у грудні 1940 р. була перейменована на Ізмаїльську), які увійшли 
до складу УРСР5.  

Міжнародне визнання нових кордонів України відбулося у 
післявоєнний період. Питання про повоєнні кордони України було серед 
ключових під час Тегеранської (1943 р.) та Ялтинської (1945 р.) 
конференцій глав держав і урядів трьох союзних держав – СРСР, США, 
Великої Британії. Радянське керівництво наполегливо домагалося 
закріплення кордону УРСР по «лінії Керзона», яке передбачало об’єднання 

                                           
1 Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – С. 287. 
2 Пономарьов А.П. Українська етнографія: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1994. – С. 177. 
3 Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев – Львів: Світ, 1996. – С. 289-290. 
4 Там само. – С. 290. 
5 Там само. – С. 291. 
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українських земель у складі УРСР і юридично закріплювало входження до 
України західних областей, що перебували в її складі в 1939-1941 рр.1 

16 серпня 1945 р. був підписаний радянсько-польський договір про 
державний кордон. Відповідно до нього нова лінія кордону проходила за 5-
6 км від «лінії Керзона» на користь Польщі. Крім того, до Польщі 
додатково переходила 17-кілометрова ділянка в районі Немирів-Ялувка і 
30-кілометрова територія в районі р. Солонія і м. Крилів2. Пізніше 
відбулося додаткове уточнення кордонів між УРСР і Польщею. На 
прохання Польщі на початку 50-х років Україна поступилась Устрицьким 
районом колишньої Дрогобицької області, а до Львівської області увійшла 
територія довкола м. Кристонополя (пізніше перейменованого в 
Червоноград)3. 

Згідно з радянсько-чехословацьким договором від 29 червня 1945 р. до 
складу УРСР увійшла Закарпатська Україна. Це рішення було одночасно 
ратифіковане Національними зборами Чехословаччини і Президією 
Верховної Ради СРСР. 22 січня 1946 р. у складі УРСР було створено 
Закарпатську область із центром у місті Ужгороді4. Отже, наприкінці 
1945 р. територія УРСР становила понад 580 тис. кв. км5. 

Повоєнне врегулювання території УРСР завершилося підписанням 10 
лютого 1947 р. радянсько-румунського договору. Він юридично зафіксував 
кордони України в рамках радянсько-румунської угоди 28 червня 1940 р., 
згідно з якою до складу УРСР увійшла Північна Буковина, Хотинщина й 
Ізмаїльщина6. Таким чином, після закінчення війни вперше за багато 
століть фактично всі українські землі опинилися у складі Української РСР 
– складової частини Радянського Союзу.  

Заключним акордом у формуванні державної території УРСР стало 
приєднання до України Кримського півострова. Рішення про передачу 
Кримської області, що на той час належала РРФСР, до складу УРСР було 
прийнято Верховною Радою СРСР у лютому 1954 р.7  

Отже, протягом повоєнного десятиріччя радянська Україна легітимно 
отримала значні територіальні прирощення, які узгоджувались із 
історичними реаліями та відповідали ареалу розселення етнічних українців. 
Кордони УРСР, сформовані впродовж цього періоду, є кордонами 
незалежної України.  

                                           
1 Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр «Академія», 1999. – С. 418. 
2 Там само. – С. 419. 
3 Там само. 
4 Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / О.М. Майборода, Ю.І. Шаповал, 

О.В. Гарань та ін. – К.: Ґенеза, 2003. – Т. 6. – С. 15. 
5 Бойко О.Д. Історія України. – К.: Вид. центр «Академія», 1999. – С. 420. 
6 Там само. – С. 419. 
7 Там само. – С. 420. 
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Слід підкреслити, що проблема формування кордонів України за 
радянських часів носить надзвичайно гострий і суперечливий характер. 
Адже Й. Сталін, як «картограф» сучасної території України, задовольнив 
особисті владні та імперські амбіції на тлі віковічних прагнень українців до 
соборності своїх етнічних земель. 

Загалом роблячи висновки щодо проведеного дослідження, зазначимо, 
що, по-перше, формування кордонів України, її територіальні здобутки чи 
втрати були, як правило, пов’язані із воєнними діями, у тому числі 
світового масштабу, що підкреслює визначальну геополітичну роль 
України у світі; по-друге, справою встановлення кордонів України активно 
«опікувались» сусідні держави, які відверто ігнорували українські інтереси 
і не враховували етнічні межі українства; по-третє, місто Київ як центр 
східнослов’янської цивілізації, незважаючи на всі історичні негаразди 
залишався ядром українського державотворення; по-четверте, ідея 
соборності українських земель стала продовженням ранньосередньовічних 
прагнень давньоруських князів до об’єднання східнослов’янських племен, 
через що у плеяду соборників України одночасно увійшли діячі різних 
історичних епох і періодів; по-п’яте, єдиним територіальним цілим із 
формально визначеним статусом і кордонами, близькими до етнічних меж 
українства, Україна стала за радянських часів, коли у перше повоєнне 
десятиріччя більшість етнічних земель українців опинилися в межах однієї 
республіки у складі СРСР. 

Дослідження поставленої проблеми варто продовжувати і надалі. 
Зокрема, потребують ретельного вивчення питання щодо формування 
внутрішніх кордонів України, що існували у ХІХ-ХХ ст. У контексті 
актуальної на сьогодні адміністративно-територіальної реформи дуже 
корисним є досвід політико-адміністративного поділу Української СРР на 
округи впродовж 1927-1937 рр.   
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Краснодемська І.Й. (Київ) 

 
ДОСЛІДЖЕННЯ ПРОБЛЕМ  
ДЕРЖАВОТВОРЕННЯ ТА  

СУСПІЛЬНОГО УСТРОЮ УКРАЇНИ  
ВЧЕНИМИ УКРАЇНСЬКОЇ  

ДІАСПОРИ (20–60-ті рр. ХХ ст.) 
 

У статті досліджуються праці видатних учених української діаспори 
В. Липинського, Д. Донцова, В. Старосольського, С. Рудницького, 
О. Бочковського, С. Шелухіна, Ю. Липи, В. Кубійовича, З. Кузелі тощо, у 
яких розроблялися концептуальні, теоретико-методологічні проблеми 
українознавства, розвитку українського етно-, націє-, державотворення в 
1920–1960-ті рр.  

 
Українознавство як засіб наукового пізнання й самопізнання починає 

формуватися одночасно з появою українського етносу, творенням ним 
суспільного життя. Становлення ж його як системи наукових інтегративних 
знань про Україну, український народ і світове українство в їх єдності 
відбувається пізніше, головним чином, на межі ХІХ–ХХ ст. 

Тенденція до прискорення цього процесу стає особливо відчутною у 
першій чверті ХХ ст. Сутнісні зміни в розвитку науки були обумовлені 
серйозними економічними, соціально-політичними та духовними 
зрушеннями в бутті українського народу, що відбулися внаслідок 
національно-демократичної революції в Україні 1917–1920 рр. 

Протягом 20-х рр. ХХ ст., особливо в період т.зв. українізації, 
українознавство стає одним із визначальних напрямів розвитку 
національної науки, освіти та культури в Україні. Та процес цей було 
перервано в кінці 20-х рр. У добу сталінського тоталітаризму дослідження 
в галузі українознавства підпадають під заборону, а науковці 
переслідуються з політичних мотивів. З цього часу найбільш відомі вчені, 
публіцисти, педагоги змушені були залишити Україну і продовжувати 
українознавчі дослідження поза її межами. За таких обставин саме 
представники української наукової еміграції фактично перебирають на себе 
роль генератора ідей і координатора українознавчих досліджень.  

Актуальність цієї статті полягає в тому, яку роль відіграли науковці 
української діаспори в становленні й розвитку українознавства як науки, в 
збереженні та розвитку її кращих традицій у І пол. ХХ ст., та 
багатоплановістю змісту та значимістю наукових розвідок у галузях історії, 
теорії й методології науки самопізнання, які вони здійснювали, та 
потребою заповнити ту прогалину, яка все ще існує в суспільній свідомості 
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щодо необхідності вивчення й осмислення наукової спадщини українців за 
кордоном внаслідок замовчувань та тенденційного тлумачення їхнього 
наукового доробку в Україні.  

Ґрунтовне дослідження внеску вчених української діаспори в суспільне, 
державне й культурне відродження України, в становлення й розвиток 
науки самопізнання має принципове значення для глибшого розуміння 
етнонаціональних процесів як в українському суспільстві, так і в світовому 
українстві, налагодження гармонійних міждержавних відносин з країнами 
нового поселення українців. 

За радянських часів, у добу активної боротьби з “українським 
буржуазним націоналізмом”, про стан  розвитку українознавства за 
кордоном в Україні мало що було відомо. З проголошенням незалежності 
Української держави процеси його формування як цілісної науки, 
історіографічної та теоретико-методологічної бази не тільки в часі, а й в 
обширах помітно змінились. 

Сфера наукових зацікавлень та напрями українознавчих досліджень за 
кордоном у 20–60-х рр. ХХ ст. диктувалися самим життям і були такими ж 
багатоплановими й актуальними. Виділимо, передусім, роль науковців 
діаспори у розробленні питань націо-, державотворення, національної ідеї, 
розвитку культури, мови, історії, історіографії, теорії та методології науки 
самопізнання й самотворення українського народу.  

У пропонованій розвідці зупинимося переважно на висвітленні ролі 
діаспорних учених в осмислення націє-, державотворчих процесів, 
розробленні питань української історіографії та теоретико-методологічних 
засад українознавства. Ці проблеми стали провідними у доробку таких 
вчених-українознаців, як В. Липинський, Д. Донцов, В. Старосольський, 
С. Рудницький, О. Бочковський, С. Шелухін, Ю. Липа, Д. Дорошенко, 
О. Оглоблин, Л. Винар, В. Кубійович, З. Кузеля тощо. 

Проблеми державотворення та суспільного облаштування були 
основними в науковому доробку В. Липинського. Побудова національної 
держави, утвердження приватної власності на землю, на його думку, – 
мають бути визначальними напрямами самовизначення й розвитку нації. 
Тому не випадкові його симпатії до хлібороба як матеріальної й духовної 
сили, що має забезпечити існування українського суспільства. 
Перебуваючи в еміграції, вчений створив Український союз хліборобів-
державників, став головним ідеологом і лідером гетьманського руху, 
очолив його Раду присяжних. В 1920–1925 рр. дослідник редагував 
друкований орган УСХД – “Хліборобська Україна”, у якому опублікував 
політичний трактат “Листи до братів-хліборобів”, де виклав програмні 
засади українського консерватизму. Важливим у творчості В. Липинського 
є поєднання української національної ідеї з державницькою, націєтворення 
з державотворенням. Для нього держава була неодмінною умовою 
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самовизначення і творення нації: “Нацією я називаю продукт оцього 
складного взаємовідношення держави і громадянства. Нація – це реалізація 
хотіння до буття нацією. Коли нема хотіння, виявленого в формі ідеї – 
немає нації. Але так само нема нації, коли це хотіння і ідея єсть, але воно не 
реалізується в матеріальних формах держави”1.  

Вчений визначає взаємозв’язок між цими трьома сутностями так: 
“держава – це немов би батько, громадянство (суспільство) – це неначе 
мати, а нація є якби дитиною, себто плодом обох”2. 

Особливу увагу привертає до себе його концепція щодо політики як 
науки і мистецтва, класифікація політичних устроїв, теорія аристократії та 
ролі монархії. “Без власної Української Держави не може бути Української 
Нації, а без Української Нації не може бути на Українській Землі 
людського громадського життя...” – писав історик3. Основним 
конструктивним елементом буття нації він вважав територію або, за 
власним висловом, – “землю” з усіма її геологічними, топографічними, 
господарськими й навіть естетичними властивостями. Прив’язаність до 
своєї рідної землі підтримує, скріплює національну свідомість.  

Враховуючи досвід українського державотворення козацько-
гетьманської доби, вчений стверджував, що політичним ідеалом для нього 
могла б стати спадкова монархія на чолі з гетьманом як символом 
української національної ідеї. На думку дослідника, основною причиною 
втрати Україною своєї державності була її внутрішня слабкість, 
організаційна роз’єднаність українського народу. І тому для реалізації ідеї 
суверенності України, на думку В. Липинського, необхідна сильна влада 
господаря, який би очолив державу, дбав про її захист і збереження4. Ця 
влада мала б обмежуватися двома законодавчими палатами, які б 
опиралися на інтереси українського народу. 

В. Липинський бачив політичне майбутнє Української держави в 
консолідації всіх соціальних верств, незважаючи на класову належність, 
віросповідання, етнічне походження, національно-культурну свідомість. І в 
творенні такої держави, на його думку, провідна роль мала б належати 
еліті, або аристократії. В основу концепції аристократії вчений поклав 
принцип “територіального патріотизму”, селекції найкращих людей за 

                                           
1 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського 

монархізму // Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Том 6. Книга 1. 
Політологічна секція / Ред. Я. Пеленський. – К.; Філадельфія, 1995. – С. 387. 

2 Пріцак О. Місце Липинського в українській інтелектуальній історії // Сучасність. – 1983. 
– Ч. 1-2 (261-262). – С. 209. 

3 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського 
монархізму // Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Том 6. Книга 1. 
Політологічна секція / Ред. Я. Пеленський. – К.; Філадельфія, 1995. – С. VII. 

4 Там само. – С. 44-47 
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їхніми здібностями, духом та активною діяльністю1. Саме “територіальний 
патріотизм” усіх жителів України, на його думку, мав стати запорукою 
утвердження української державності. Цю єдність мала забезпечити 
легітимна постать українського монарха в її традиційній гетьманській 
формі. 

Своєрідне означення дослідник подає й “українцеві”, яким є “кожна 
людина, що органічно (місцем осідку і праці) зв’язана з Україною, а не-
українцем – є мешканець іншої землі”2. Хоч це визначення й викликає 
суперечки, однак воно має у своїй основі глибоке, метафізичне почуття 
органічної єдності нації, що живе на землі, з неї виростає, психічно 
формується під впливом географічного оточення. Вчений був переконаний, 
що почуття любові до рідного краю як до органічної природної цілості 
глибокий зв’язок з ним є необхідною передумовою того найтіснішого у 
світі зв’язку людей, що зветься нацією. 

Серед форм державного устрою він виокремив демократію, охлократію 
і класократію й глибоко науково обґрунтував необхідність встановлення в 
Україні класократичної форми політичної влади. Саме вона 
характеризується рівновагою між владою і свободою, між консерватизмом і 
прогресом. Для класократії властива віра громадян у державні закони, 
загальна суспільна мораль, надзвичайна трудова активність, високий рівень 
матеріальної й духовної культури3. І тут виникає питання: а чи може бути 
загальна суспільна мораль сьогодні, коли люди живуть у різних вимірах і 
мають різну соціально-економічну основу? Напевне, ні. Уважний аналіз 
поглядів В. Липинського показує, що критика ним демократії базувалася не 
на запереченні демократичних цінностей як таких, а, передусім, на 
переконанні щодо необхідності встановлення в Україні монархічного 
правління як попереднього й необхідного етапу на шляху консолідації 
громадянства та вироблення державницької традиції. 

Дослідник вважав, що будь-яке моделювання української державності у 
складі Російської Федерації, хоча б на правах повної суверенності й 
автономії, не сприяє національному об’єднанню і не може бути 
використано в Україні. Разом з тим, В. Липинський наголошував, що 
географічне становище України, спільне історичне минуле, загальні 
економічні інтереси вимагають, щоб з Росією і Білорусією суверенна 

                                           
1 Там само. – С. 130-132.  
2 Там само. – С. 417. 
3 Дробот І.І. Трансформації української державно-соборницької ідеї (1920–1930-ті рр.). – 

К.: ФАДА, ЛТД, 2002. – С. 309. 
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Українська національна держава створила тісний військовий економічний 
союз і спільно з ними шукала б союзників1.  

Отже, дослідження В. Липинського допомагають усвідомити те, що 
державність України є фактором національного об’єднання і переконують 
нас у тому, що власна суверенна держава можлива тільки на ґрунті 
компромісу й погодження між різними соціальними групами перш за все 
самих українців в ім’я законного ладу і творчого розвитку держави. 

Монархічні традиції в українському державотворенні відстоював і 
В. Кучабський (1895–1945), який дотримувався мілітарної геополітичної 
орієнтації в державному будівництві. Але він пішов далі свого вчителя 
В. Липинського. Його висновки про те, що держава – продукт духовності 
народу, що вона може бути утворена лише там, де серед населення 
відбуваються глибокі внутрішні державотворчі процеси, підтверджуються 
й іншими українськими діаспорними дослідниками, зокрема щодо 
необхідності врахування національних, духовних традицій українців у 
процесі розбудови Української держави.  

Багато уваги державотворчим процесам приділяв і Д. Дорошенко, який, 
як і В. Липинський та В. Кучабський, підтримував концепцію державності 
України, яка полягала в тому, що державу можна будувати силами 
провідної верстви суспільства – аристократії. Особливу увагу він приділяв 
ідеї соборності Української держави. При цьому, оцінюючи політичну 
боротьбу в період демократичної революції в Україні, Дмитро Іванович 
вважав, що в Україні слід будувати не народну, а демократичну, буржуазну 
республіку на зразок європейських держав. 

Розмірковуючи над питанням: що таке автономія?, вчений доходить 
висновку, що “автономна Україна в сім’ї вільній народів, злучених в одну 
федеративну спілку, стане тим гаслом, яке об’єднає всіх нас і яке ми 
перетворимо в дім для добра народів, що населяють нашу широку 
Україну”2.  

Вчені націонал-державницького напряму, серед яких С. Дністрянський, 
В. Старосольський, О. Бочковський, С. Рудницький, О. Ейхельман у своїх 
роздумах виходили з того, що за походженням держава і нація мають 
спільне підгрунтя – єдину територію. Зокрема, С. Дністрянський (1870–
1935) зазначав, що територіальний фактор нації має природно-етичне, а 
держава – політичне походження. З необхідності задоволення людьми своїх 

                                           
1 Липинський В. Листи до братів-хліборобів. Про ідею і організацію українського 

монархізму // Липинський В. Повне зібрання творів, архів, студії. Том 6. Книга 1. 
Політологічна секція / Ред. Я. Пеленський. – К.; Філадельфія, 1995. – С. 328-330. 

2 Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського, ф. 318: Особистий 
фонд Д. Дорошенка, од. зб. 36: З історії автономії й федерації України. Стаття, 1917, 
арк. 2, 3, 15. 
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потреб виникають соціальні зв’язки, взаємна залежність людей, що 
зумовлює успішне функціонування цих зв’язків.       

Для вчених даного напряму було характерним поєднання національних і 
соціальних чинників у побудові держави. Обґрунтовуючи для України 
концепцію національної держави і право народного самовизначення, вони 
спиралися на дослідження історії національно-визвольного руху 
українського народу, його давніх демократичних традицій. Концепцію 
національної держави дослідники будували у формі внутрішньої сполуки 
народів (С. Дністрянський), федерації земель (О. Ейхельман), балтійсько-
чорноморської федерації (С. Рудницький).  

Основною рисою конституційних проектів С. Дністрянського (“Проект 
Конституції ЗУНР”, 1920) та О. Ейхельмана (“Проект Конституції основ 
державних законів УНР, 1921) було законодавче забезпечення реалізації 
права народного волевиявлення та широке застосування демократичних 
принципів: референдумів, зборів, всенародних опитувань, а також надання 
права законодавчої ініціативи, права критики діючого законодавства і 
діяльності органів державної влади окремим професійним організаціям та 
широким верствам населення. В той же час, означення в цих документах 
правового статусу, порядку утворення та характеру державної влади дає 
підстави говорити, що їхні автори були прихильниками різних типів 
республіканської форми правління: С. Дністрянський – президентської, а 
О. Ейхельман – парламентської. 

У поглядах щодо перспектив об’єднання України з іншими державами 
на засадах федералізму також можна виділити принаймні дві тенденції. 
Перша полягала у погляді на федералізм як механізм децентралізації 
Російської імперії (С. Рудницький), інша – в оцінці його як вищої форми 
кооперації людей, здійснення якої можливе лише за умови досягнення 
Україною державної самостійності (С. Дністрянський, С. Шелухін). Та 
оскільки умовою створення такого союзу вчені вважали обов’язкове 
збереження національної самостійності та державного суверенітету її 
членів, власне, пропонувалося не федеративне, а скоріше конфедеративне 
об’єднання.  

Не менше уваги дослідники приділяли і проблемам етногенезу та 
творення української нації. Українська національна ідея, нація й 
націоналізм були предметом розгляду в багатьох працях Д. Донцова (1883–
1973), зокрема таких, як: “Підстави нашої політики” (1921), “Націоналізм” 
(1926), “Де шукати наших традицій” (1938), “Дух нашої давнини” (1944) 
тощо, у яких він постійно полемізував із різними силами як в Україні, так і 
в еміграції.  

На питання: “Яка мета нації?” в “Націоналізмі” вчений відповідає: 
“незалежність і повний сепаратизм”. Як її осягти? – “боротьбою, 
національною революцією проти Московщини...” Хто має це довершити?: 
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“людина нового духа. Якого? Духа, протилежного занепадницькому духові 
речників української інтелігенції ХХ віку”1. 

Філософським фундаментом світогляду Д. Донцова стали волюнтаризм 
і ірраціоналізм. “Наші провансальці, – підкреслював він, – будували свій 
національний світогляд на припущенні, що розум – це головний мотор 
психічного життя. Насправді це глибока помилка. Головним мотором 
наших вчинків є власне бажання, афекти, пристрасті, за якими йдуть 
мотиви”2. Вчений доходить висновку: “Щоб великий всеобіймаючий ідеал 
нації міг сполучатися з могутнім національним інстинктом, він мусить 
черпати свій зміст не в відірваних засадах інтернаціоналізму, 
космополітизму, соціалізму, гуманізму, а лише в тайниках національної 
психіки, в потребах нації, в її амотивній, ірраціональній волі до життя і 
панування”3. 

Дослідник стверджує, що не розум, а воля є рушійною силою розвитку 
суспільства. Він піддає критиці також історизм, просвітництво, ідеї 
ліберального індивідуалізму та соціального партикуляризму. А принцип 
ірраціоналізму вчений застосовує при аналізі феномена нації. З його 
погляду, підсвідоме, ірраціональне відіграє вирішальну роль у житті нації, 
яка, в свою чергу, є вінцем розвитку людського життя. І не індивідум, а 
нація має бути об’єктом турбот держави і суспільства. Зробити саме такі 
висновки (про неможливість розумово вплинути на історичний процес) 
дали підстави йому Перша світова війна і події після неї. Що стосується 
життя й поведінки індивіда, то вони підпорядковуються нації, яка є 
формою людського прояву. Це органічно єдині речі. Індивід без нації не 
може себе реалізувати. 

Мабуть, з позиції сучасного українознавства як цілісної системи знань 
про Україну й українців, ці судження Д. Донцова, за якими в людині 
окремо діють емоції, психіка й окремо, дотично, діють розум, свідомість, 
не можна вважати адекватними. Всі ці характеристики необхідно 
розглядати в поєднанні, в цілісності, оскільки тільки в єдності вони творять 
як особистість, так і націю. 

Застосовуючи теорію Ч. Дарвіна, Д. Донцов доходить висновку, що в 
боротьбі за існування перемагають сильніші нації, які мають право 
панувати над слабшими. Така позиція об’єктивно виправдовувала агресію 
сильного проти слабкого, агресію націй сильних проти націй слабких. 
Таким чином, дослідник фактично визнав право сили над законом життя 
націй. 

                                           
1 Донцов Д. Націоналізм. – 3-є вид. – Лондон: Українська видавнича спілка; Торонто: Ліга 

визволення України, 1966. – С. 4. 
2 Там само. – С. 223. 
3 Там само. –  С. 337. 
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І, як наслідок, вчений формулює шість головних принципів 
націоналізму, серед яких: 1) зміцнення волі нації до життя, до влади, до 
експансії; 2) стремління до боротьби та свідомість її кінця; 3) романтизм, 
догматизм, ілюзіонізм; 4)  служіння інтересам поступу; 5)  творче 
насильство; 6) ініціативна меншість1.  

Концепція націоналізму Д. Донцова включає ідею панівної нації, 
покликаної панувати над іншими націями, расами і народами. Ця ідея не є 
випадковою в його світогляді. Вона іманентно присутня в його доктрині, є 
невід’ємною її складовою. “Нація, – пише дослідник, – яка хоче панувати, 
повинна мати і панську психіку народу-володаря. “Фанатизм” і “примус”, а 
не “ніжність”, сповнюють основну функцію в суспільнім житті, і їх місце 
не може лишитися не зайнятим. Не займемо ми, займе хтось інший. 
Природа не зносить порожнечі”2. Д. Донцов фактично обґрунтовує ідею 
націократичної диктатури, що відома в літературі як “інтегральний 
націоналізм”. 

Ідея національної диктатури в науковця перегукується з його 
концепцією національної еліти, яку він називав “активною, відважною, 
спрагненої влади меншістю” і “найважливішим чинником історії”. Без 
активної меншості не повставала жодна нація, не впроваджувалася в життя 
жодна національна ідея. Провідна верства використовувала при цьому 
народ лише як чинник. На переконання Д. Донцова, ця меншість, щоб бути 
лідером, вести свій народ, має бути на висоті, займати окреме місце, мати 
свій специфічний характер і відповідати кращим зразкам обдарованих 
провідників європейських держав. Він вважав, що еліта козацтва розгубила 
всі ті духовні цінності, які мала, коли була правлячою.  

Отже, політична філософія Д. Донцова ґрунтується на двох 
основоположних принципах – принципові “інтегрального націоналізму” та 
теорії національної еліти. Її позитивним моментом є постановка цих 
проблем. Але сьогодні інакше потрібно розглядати підстави націоналізму 
вченого. Їх тлумачення нерідко викликає заперечення. З його тези про 
антагоністичну боротьбу між націями, у якій одержують перемогу сильніші 
і панують над слабшими, випливали далеко не прогресивні політичні 
висновки. Все ж таки сутність нації має виражатися в праві стати в рівень з 
іншими. Не зовсім можна погодитися з ідеєю про фанатизм, яка багато в 
чому шкодить істинному націоналізмові. Світогляд, свідомість дослідник 
залишає за межами вивчення, а вони є неодмінними рисами українців. 
Поступом нації є її прагнення до самоусвідомлення, самовдосконалення й 
самореалізації. Викликає заперечення і його концепція національної еліти, 

                                           
1 Там само. – С. 244-290. 
2 Там само. – С. 312. 



 
Україна – держава 

 

 123

яка, по суті, повторює відому теорію про героїв і натовп, про пасивний 
натовп і активних його володарів.  

І все ж, аналізуючи сьогодні думки Д. Донцова, які були своєрідною 
реакцією на стан української нації, її політичного безправ’я, ми маємо 
підходити до їх оцінки з урахуванням тогочасних позицій. Вони 
зароджувалися в час бездержавності українців, коли вони намагалися 
усвідомити свою окремішність по відношенню до інших народів. 
Політична акцентація за рахунок інших складників цілого може 
сприйматися як певний тактичний аспект прояву. Думки Д. Донцова 
важливі сьогодні в тому сенсі, що без вирішення піднятих ним проблем не 
можна стати врівень з іншими народами. І все ж таки в такому 
концептуальному підході це був певний відхід від візій І. Франка, який ще 
наприкінці ХІХ ст. бачив можливості пізнання й самопізнання українського 
народу, вирішення проблем його розвитку лише з урахуванням усіх 
аспектів життєдіяльності людини.  

Розвиваючи думки І. Франка про обшири українознавства, 
В. Старосольський, С. Рудницький, О. Бочковський звертають особливу 
увагу і на такий аспект його досліджень, як зв’язок природи, території і 
нації, ставлять питання про важливість вивчення природного фактора не 
лише в історичній долі українського народу, а й у науці про нього. 

На думку В. Старосольського, нація є витвором і природи, і психології, 
і соціальних чинників. Вчений досліджує взаємозалежність поняття нації з 
такими термінами, як “держава”, “економічні інтереси”, “імперіалізм”, 
“раса”, “культура”, “історичні традиції” тощо і відносить її становлення до 
часів Великої французької революції1.  

Одне із визначальних теоретичних положень В. Старосольського у його 
“Теорії нації” (1921) щодо місця і ролі нації в суспільно-політичному житті 
полягає в тому, що нація за своєю природою має спрямовувати зусилля на 
“опанування” державою. Вона народжується з волею політичного 
самовизначення, а перестає існувати як нація, коли її втрачає. Без цієї волі 
народ ще не є нацією або вже перестав нею бути2. Дослідник вважав, що 
лише через передачу нації всіх компетенцій держави можна досягти 
вирішення національного питання. Не нація для держави, а держава для 
нації, її самореалізації. 

Вчений також висловив думку про взаємопов’язаність і 
взаємодоповненість національних і соціальних інтересів, які творять 
суспільно-історичний процес, і говорить про недопустимість ігнорування 
або недооцінки якогось із них. Він робить висновок, що українська 
національна ідея завжди уособлювала в собі національне й соціальне 

                                           
1 Старосольський В. Теорія нації. – 2-е вид. – Нью-Йорк: Вид-во Чарторийських, 1966. 
2 Там само. – С. 89. 
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визволення. Тобто більшість українців, які брали участь у визвольних 
змаганнях, пов’язували втілення ідеї з максимальним поєднанням 
загальнонаціонального, загальнодержавного та особистого1. 

Вельми цікавою й оригінальною бачиться нам теорія нації 
С. Рудницького (1877–1937), викладена ним у праці “До основ 
українського націоналізму” (Відень, 1921). Навчався Степан Львович в 
університетах Львова, Відня та Берліна. У 1914–1921 рр. жив у Відні, був 
експертом уряду ЗОУНР, у 1921–1926 р. працював в УВУ, УВПІ, 
Карловому університеті.  

Учений вважав, що “нація (самостійний народ) – це одна з відмін 
природи людини. На його думку, поняття нації має неоднаковий зміст, 
якщо його трактувати як правову, державну, соціологічну чи економічну 
категорію. Він наділяє націю такими рисами, характерними для живих 
популяцій, як утримання якнайдовше свого існування, здобування 
найкращих умов існування, здобуття додаткового приплоду. З цього 
дослідник робить висновок, що “гаразд і могутність народів більше 
залежить від біологічних, ніж від економічних чинників”2. 

Посилаючись на дослідження антропології, С. Рудницький виділяє ряд 
вигідних рис українського народу і його окремих представників за певними 
антропометричними ознаками – зростом, шириною грудей, плодовитістю 
тощо, що є результатом впливу насамперед біологічних факторів, у тому 
числі спадковості3. 

Серед п’ятьох основних прикмет, які об’єднують людські особистості в 
одну національну групу, саме питома суцільна національна територія як 
передумова і основа національної держави, є визначальним чинником 
формування етносу. Отже, на думку Степана Львовича, національна 
територія – це головна основа нації. Таким є другий геополітичний 
постулат вченого. Інші важливі основи нації – рідна своєрідна культура і 
прагнення до її збагачення; єдині історико-політичні традиції, питомі 
расові ознаки, власна мова – набирають реальної сили лише у зв’язку з 
територією. Інші чотири аспекти етнічної території, які досліджував 
учений, це: її межі, склад, географічне, у тому числі геополітичне 
розташування і вплив рідного середовища4. 

Територія Української держави, як і території інших держав, упродовж 
тисячоліть зазнавали суттєвих змін (залежно від меж володіння держави 
вони то розширювалися, то звужувалися). Праці С. Рудницького відкрили 

                                           
1 Панок О.В. Сутність та основні проблеми політичної концепції Володимира 

Старосольського: Автореф. дис. … канд. політ. наук. – К., 1998. – С. 11-12. 
2 Рудницький С. До основ українського націоналізму. – 2-е вид. – Відень; Прага, 1923. – 

С. 16-17. 
3 Там само. – С. 55-81. 
4 Там само. – С. 23-24, 162. 
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Україну як територіальну, етнічну і державну окремішність у 
європейському і світовому домі з чіткими природними, етнічними, 
культурними та економічними кордонами. С. Рудницький науково 
обґрунтував, що Україна існує, є окремий давній український народ зі 
своєю історією, культурою, мовою, територією; визначив роль 
географічного фактора (вплив окремих природно-географічних чинників) у 
становленні й розвитку української державності.  

У праці “Українська справа зі становища політичної географії” (Берлін, 
1923) мова йде про геополітичне становище України у світі, формування 
його в процесі саморозвитку українства і у складних взаєминах з 
навколишнім світом. “Україна обіймає окремий, суцільний простір на 
півдні Східної Європи”, – зазначає автор, і цей простір має цілком певну 
географічну визначеність1. Оглядаючи формування становища України, її 
відносини з сусідами, С. Рудницький постійно звертається до історичного 
матеріалу. Українці завдяки своїм рисам характеру, вдачі, поведінки, 
фізіономіки, долі є тими, якими витворилися на тій землі, на якій вони 
мешкають. І сусідні етноси, держави не могли докорінно впливати на них, 
хоча незначною мірою вплив все ж таки є2.  

З виходом “Короткої географії України” було покладено початок 
природно-географічному чиннику українознавства, і, зокрема, науковій 
антропогеографії. Це був початок природничих і антропогеографічних 
характеристик та описів України в її етнографічних, а потім державних 
межах. 

Учений першим створив українську національну географію, дав 
всебічний нарис географії всіх українських земель (“Основи землезнання 
України”, 1924); огляд її національної території (“Огляд національної 
території України”, 1923); заклав основи української політичної географії 
(“Українська справа зі становища політичної географії, 1923; “Україна і 
українці”, Україна і великодержави”, 1920). 

Вперше в історії української науки дослідник здійснив синтез 
політичної й фізичної географії та обґрунтував окремішність України як 
певної геополітичної реальності та проявляє себе як географ, історик, 
економіст, соціолог.  

С. Рудницький зробив вагомий внесок у створення наукової 
географічної термінології, звертається також до методологічних проблем 
географії. В дослідженнях “Завдання географічної науки на українських 
землях”, “Про становище сучасної географії в системі сучасного 
землезнавства” він висловлює думку, що географія є наукою природною і 

                                           
1 Рудницький С. Українська справа зі становища політичної географії. – Берлін: 

Українське слово, 1923. – С. 8. 
2 Там само.  
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водночас історичною. Вона має ґрунтуватися на географічних та 
математичних методах. 

Аналізуючи географічний розвиток та політичне життя Європи і світу, 
С. Рудницький дійшов висновку, що тільки національним державам 
належить майбутнє. Держава, на його думку, має формуватися в контексті 
геополітичних зв’язків між народами. Вчений вважав, що відсутність 
власної держави робить націю беззахисною у розв’язанні соціально-
економічних, національно-політичних та інтелектуальних проблем. Без 
незалежної, демократичної національної держави виникають умови для 
політичного, економічного та культурного гноблення одних народів 
іншими. Найдоцільнішою формою устрою Української держави він вважав 
федеративний з автономними, по суті, окремими українськими землями. 

Згідно з його концепцією, предметом українознавства є сутність, 
ґенезис, перспективи розвитку України й українства як всепланетарних 
феноменів. Українознавство – шлях до самопізнання й самотворення 
українства, здійснення ним своєї історичної місії. Важливо підкреслити 
методологічний внесок С. Рудницького в розширення географічного 
спектра українознавства. Його уявлення щодо функцій географічного 
знання в системі українознавства мали концептуальний характер: роль і 
функції географії необхідно тлумачити в найширшому сенсі: у 
культурологічному, народознавчому та міжнаціональному аспектах; 
географія є одним із важливих складників людського пізнання і має 
слугувати важливим дієвим чинником формування духовності українського 
народу. Географія є природничою наукою, але, включаючи в себе 
антропологічні знання, вона опиняється на межі з гуманітарними знаннями 
широкого змісту. Такий підхід значно розширює систему українознавчих 
досліджень, поєднує соціогуманітарну і природничу методологію. 

Досліджуючи український етнос у просторі і часі, українознавці 
діаспори визначалися з такими поняттями, як “народ”, “етнос”, нація”. Для 
визначного українського націолога, публіциста, соціолога 
О. Бочковського (1884–1939), який у 20–30-ті рр. ХХ ст. розробляв теорію 
нації, читав у УГА курс націології й націографії, націологія є наукою про 
націю. “Дослідчим об’єктом націології, – писав він, – є модерна нація в 
процесі утворювання в новітній добі”. У цьому зв’язку слід розрізняти 
“націю” і “нарід”, який є об’єктом етнології та етнографії. “Нарід – це 
етногенний розчин; нація – це викристалізований суспільний агрегат”1. 
Вчений аналізує націологію як явище світової суспільної думки і наводить 
здобутки фахівців на ниві української націології. Саме цьому питанню і 
присвячені його праці “Поневолені народи царської імперії, їх національне 
відродження та автономне прямування” (1916), “Націологія і націографія” 

                                           
1 Бочковський О.І. Вступ до націології. – Мюнхен, 1991–1992. – С. 97.  
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(1927), “Боротьба народів за національне визволення” (1932), “Вступ до 
націології” (1934) тощо.  

Стосовно України Ольгерд-Іпполіт звертав увагу на такі реалії: 
націологія закономірно розпочиналася з вивчення й показу еволюції та ролі 
української людини, роду, племені, природи, мови, культури, держави, 
міжнародних відносин, правової й військової культури.  

У цьому зв’язку цілком слушно висвітлювалися проблеми “взаємин” 
між територією  та нацією, й, передусім, – геополітичне значення території, 
яке іноді змінюється в процесі історії. Вчений відповідає на питання: чим 
була природа та територія в історії постання й розвитку українського 
народу? “Доводиться стверджувати, що вони сприяли витворенню кращих 
об’єктивних, ніж суб’єктивних передумов для українського самостійництва 
– Україна має всі природні та господарські дані для свого 
великодержавного розвитку... Його етноґенеза руйнувалася азійськими 
наїздами. Його державно-політична традиція зривалася... Українська 
націоґенеза назагал запізнилася... Великий національний зрив 1917–1919 
років був героїчним зусиллям скинути уже ярмо та здобути власну 
самостійність. Мало зорганізована українська національна стихія, без 
попереднього політичного досвіду, не змогла подужати несприятливих 
ворожих сил. Самостійність України впала, але залишила живу й творчу 
традицію незабутої визвольної боротьби. Для старої України небезпечною 
була природа. Для нової – люди. Природа опанована та є на послугах 
молодої нації. Нація прокинулася... Історична кон’юнктура починає бути 
для України сприятливою”1. Отже, можна стверджувати, що географічне 
положення України відіграло дуже велику роль та мало безсумнівний 
вплив на історію українського народу.  

Започаткувавши новий напрям наукових досліджень – націологію, до 
якої відніс історичну (або генетичну) націологію, націоаналітику, 
націодинаміку, етнополітику, націософію, націотипологію й 
характерологію, вчений визначив і завдання етно- націополітики – 
класифікація націй та держав під кутом зору національного складу 
політичних формацій. Тому етнополітика, на думку О. Бочковського, на 
підставі вивчення політики минулого й сучасного має осягнути тенденції й 
перспективи національно-державних взаємин2.         

Історичні й політичні погляди відомого українознавеця С. Шелухіна 
(1864-1938), який перебував у еміграції з 1919 р. (проректор та декан 
філософського факультету УВУ), ґрунтуються на теорії кельтського 
походження Русі.  Український народ він розглядає як окрему одиницю, що 

                                           
1 Там само. – С. 225-226.  
2 Римаренко Ю. Бочковський О. // Мала енциклопедія етнодержавознавства. – К.: Генеза; 

Довіра, 1996. – С. 828. 
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бере свій початок від кельтів-русинів, заперечуючи тим самим норманську 
теорію і доводячи, що українці – слов’янський народ, який асимілювався з 
кельтами і греками.    

У Відні дослідник публікує свою розвідку “Назва “Україна” (1921), у 
якій, спираючись на величезний фактичний матеріал (у т.ч. і на старі 
карти), обґрунтовує семантику слова “Україна” як виокремлення краю, 
шматка землі, аналізує найдавніші згадки про нашу країну саме як про 
“Україну”, на картографічному матеріалі простежує її місце в світі 
загалом1.    

Центральна ідея праці Ю. Липи (1900–1944) “Призначення України” – 
“відродження нації”. Вже в концепції книги, відбитій у таких розділах: 
вияви духовності, межі українських генеральних ідей, культурне підложжя, 
культурні круги, українська родина, українська культура, українське 
суспільство, українська військовість, українська група, українські міти, 
українські культурні тенденції, підстави українського характеру, 
гелленськість, готизм, Військо Запорізьке, трипільство, характер одиниці, 
провід, моральний наказ, патріотизм, ми бачимо феномен українства в 
безмежній часопросторовій еволюції2. Ю. Липа висвітлює тисячолітній 
шлях українства і найголовніші фактори його розвитку, долі, характеру та 
перспективи: географічні, економічні, соціально-політичні, етнічно-
демографічні, культурно-психологічні, державно-національні. При цьому 
Україна бачиться як у внутрішньому генезисі, так і в зв’язках зі Сходом та 
Заходом, як тисячу років тому, так і в ХХ ст. 

Учений обґрунтував новітню національну ідею. Як і географ 
С. Рудницький, Ю. Липа найбільше уваги приділяв феномену 
геополітичності України, не обмежуючись аналізом проблеми “світ – для 
України”, спробував осягнути і феномен “Україна – для світу”.  

“Призначення України, – писав він, – є тільки в ній самій, її доля є в її 
людях та в їх моральних і матеріальних засобах”3. Сама ж сутність України 
та її призначення закорінені у геополітичний статус України. 
“Геополітично беручи, для української державності потрібні є принаймні 
Чорне море і верхів’я Дніпра, – в усякому разі завжди південно-північна 
вісь”4.  

Крім вищезгаданої праці, Ю. Липа, проживаючи в 20–30-х рр. ХХ ст. 
(до 1943 р.) у Польщі, написав такі українознавчі твори, як: “Світильник 
невгасимий” (1924), “З історії вільних будівничих (XVII–XVIII ст.)” (1932), 

                                           
1 Шелухін С. Україна – назва нашої землі з найдавніших часів. – Прага: Вид-во УВУ, 1936 

/ Репр. вид. – Дрогобич: Відродження, 1992. – 189 с. 
2 Липа Ю. Призначення України. – 2-е вид. – Нью-Йорк: Говерля, 1953. – 308 с. 
3 Там само. – С. 4. 
4 Там само. – С. 289. 



 
Україна – держава 

 

 129

“Українська доба” (1936), “Українська раса” (1936), “Чорноморська 
доктрина” (1940; 1942; 1947) та “Розподіл Росії” (1941), що містять 
квінтесенцію його поглядів насамперед на проблему спрямованості та 
етапності всесвітньої історії та місце у цьому процесі України.   

І сьогодні виникають питання: якими мають стати національна держава 
і громадянське суспільство, і в чому конструктивна відмінність від того, що 
було раніше та якими мають бути основні принципи, методи й засоби 
українського державотворення?1 Н. Григоріїв у своїй праці “Хто збудує 
Українську державу?” слушно зауважував: “Хто каже “аби держава”, той 
нагадує майстра, що почав робити плуга, а скінчив “пшиком”... Держави 
будуються й перебудовуються тільки великими зусиллями, великою 
боротьбою, великою кров’ю... Хто закликає будувати державу, не знаючи, 
якою вона має бути, для чого й для кого, з чого, яким способом, якими 
силами й після якого плану збудована, – той злочинець. ... Держава – 
велика справа і будувати її може не всякий. Для того потрібні великі 
знання, уміння, відповідний матеріал, сили та обставини...”2          

Поразка української національної революції не зупинила, а навпаки, 
активізувала діяльність політичних партій, рухів, організацій на 
західноукраїнських землях і в еміграції, їхніх провідників, більшість із яких 
була знаними вченими по створенню концепцій й стратегій майбутнього 
суспільного й державного устрою в Україні. Як зауважував Д. Дорошенко, 
“свідомість того, що тільки повна політична самостійність своєї 
батьківщини дасть всі умови для її політичного, культурного й 
господарського розвитку, зосереджує нині всі помисли українських 
патріотів коло ідеї самостійної й незалежної Української Держави, в якій 
були б об’єднані всі частини української етнографічної території”3.  

Простежуючи політичне, національне, економічне поневолення 
українського народу, українські есери заявляли, що “українська нація для 
здобування волі потребує не лише політичного визволення, а й соціально-
економічного (господарського). Хто не дбає про соціально-економічне 
визволення українських людей, той не дбає про визволення української 
нації... Будуватися держава повинна на засадах рівності політичних, 
господарських й правових можливостях..., з метою забезпечення добробуту 
всіх членів української нації і задоволення потреб всієї нації”4.  

Українські есери доводили необхідність збирання, об’єднання та 
духовної єдності українських етнічних земель і відкидали орієнтацію в 

                                           
1 Токар Л.К. Українознавство і побудова національної держави в Україні // Збірник 

наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. ХІ. – С. 81. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВОВ України), 

ф. 3562, оп. 1, спр. 13, арк. 2-3. 
3 Там само, ф. 4186, оп. 1, спр. 2, арк. 5. 
4 Там само, ф. 3562, оп. 1, спр. 13, арк. 17, 18, 22. 
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боротьбі за українську державність на зовнішні сили. Як зазначав один із 
лідерів есерів Н. Григоріїв, “кожен народ мусить сам собі збудувати 
державу, бо держава ніщо інше, як організація господарського 
використання певної території з її скарбами і населенням. Всякі надії на 
чужу поміч в будуванні Української держави безглузді. Збудує той, хто 
зуміє зоорганізувати найбільшу кількість української нації, будуватиме 
державу для всього народу, нації, а не лише для однієї верстви, не лише для 
збереження національно-політичної волі, а й соціально-економічної волі, 
господарських можливостей, добробуту”1. Схожою була і думка 
С. Шелухіна, який зауважував, що “годі вже нам пасти задніх ... і ждати, що 
другі за нас вирішять нашу долю... Ми, як суверенний народ, самі повинні 
утворити свою долю і вирішити за себе й для себе”. І додає, що “всі 
народності повинні визнавати одна другу, признавати за всіма рівні права. 
... В основу відносин покласти принцип рівноправності, достоїнства людей, 
справедливості”2. 

Вагомим внеском у розвиток вітчизняної політології й соціології є 
концепція держави Н. Григорієва, яка цінна і цікава своїм нетрадиційним 
підходом до вивчення мети, ролі й функцій держави, критичним аналізом 
відомих державницьких концепцій і теорій. У своїх працях учений 
детально розкрив причини виникнення (суб’єктивні – по людській волі, і 
об’єктивні – культурно-суспільні, природно-географічні), мету й функцію 
(володіння й захист території), способи створення (розширення родів-
племен, перемога одних над іншими, захоплення влади), склад (різні 
суспільні групи: класи, класові коаліції, персональні, господарські, 
ідеологічні групи), суверенітет (право на володіння певною територією з її 
скарбами і населенням) держави та доводив, що на одній території може 
існувати тільки одна держава, є завжди невдоволені її творцями і держава 
має слугувати інтересам народу. Якщо держава цього не робить, то вона не 
потрібна3. 

Теоретико-методологічні та історіософські проблеми української 
історіографії в І пол. ХХ ст. досліджував видатний український історик, 
громадський діяч Д. Дорошенко, який розглядав дану галузь як розвиток 
історичної думки на тлі національної ідеї, виокремлював її з контексту 
російської та польської й подав початки її наукової періодизації від 
найдавніших часів до початку ХХ ст. включно4.  

                                           
1 Там само, арк. 7, 75.  
2 Інститут рукопису Національної бібліотеки ім. В. Вернадського, ф. ХІ, од. зб. 67, 

арк. 3, 7. 
3 Бевз Т.А. Українська державність: ідеологія, політика, практика (Система 

народоправства у теоретичній спадщині Н.Я. Григорієва). – К.: ІПіЕНД, 2004. – С. 169-170. 
4 Дорошенко Д.І. Огляд української історіографії. – Прага, 1923. – 220 с.   
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Думку Дмитра Івановича щодо предмета української історіографії 
поділяв О. Оглоблин, який також розглядав її як процес розвитку 
української національно-історичної думки.  

Аналізуючи і загалом поділяючи думки Д. Дорошенка, Д. Багалія та 
О. Оглоблина щодо визначення предмета української історіографії як 
“спеціальної історичної науки, яка займається вивченням історії розвитку 
історичної науки”, Л. Винар розширює його й відносить до її поля зору 
також вивчення діяльності наукових установ, окремих істориків та 
історіографічних шкіл, вважаючи, що історіографія має аналізувати роль 
історичної періодики, серійних видань, вплив історіографічних напрямів і 
концепцій на історичний розвиток української нації1.   

У статті “Початки українознавства” (1937) З. Кузеля, досліджуючи 
обшири, структуру та завдання українознавства, підкреслює, що 
українознавство має дати знання про Україну й український народ в усіх 
проявах його життя й творчості, в минулому й сучасному, з залученням 
всієї території й природних умов, що впливають на формування й розвиток 
українського народу та його землі2. 

При цьому вчений наголошує, що розвиток українознавства найтісніше 
пов’язаний з історичною долею українського народу, з українською 
національною й державницькою ідеєю; початки ж науки відносить до 
далекої давнини: “Заслуги Полетик, Марковичів, Безбородьків, Ханенків, 
Чепів, Капністів далеко важніші для розуміння ґенези нашого відродження, 
а “История Русов” мала далеко більший вплив на розвиток кінця XVIII й 
початку ХІХ ст., як, наприклад, “Штіммен дер Фелькер”, “Пісні Оссіяна”, 
“Слов’янські старожитності” Шафарика або листи Копітара”3.    

Чи не найбільший внесок серед діаспорних вчених у розробку 
концепційних основ науки самопізнання, самотворення зробив 
Д. Дорошенко. 

Так, у своєму дослідженні “Розвиток науки українознавства у ХІХ – на 
початку ХХ ст. та її досягнення” вчений говорить про українознавство, яке 
включає в себе дослідження української історії, етнографії, мови, 
письменства, виводячи його наукові початки з кінця XVIII ст. Він тісно 
пов’язує це з українським національним відродженням. Саме тоді, “коли 
руйнувалися залишки української державності на Лівобережній Україні, 
Слобожанщині, Запоріжжі, коли завмирало українське культурне життя в 
старих формах, зародився новий духовний процес: пробудження інтересу 
до свого власного минулого, намагання українськими патріотами зберегти 

                                           
1 Винар Л. Думки про “Українського історика” і сучасний стан української історичної 

науки // Український історик. – 1978. – № 1-3 (57-59). – С. 5-6.   
2 ЦДАВОВ України, ф. 4158, оп. 1, спр. 9, арк. 316. 
3 Там само, арк. 317. 
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історичну традицію шляхом збирання пам’яток української історії, 
культури (народних пісень, звичаїв, обрядів), археології” – пише 
Д. Дорошенко1. 

Дмитро Іванович показує, як поступово розширюється спектр 
українознавства: розробляються нові напрями наукових досліджень – 
українське мовознавство, археологія, етнографія, антропологія, природа, 
право, економіка, історія мистецтва тощо2. 

Принципово важливим напрямом діяльності української діаспори в 30–
40-ві рр. ХХ ст. було видання ґрунтовних українознавчих довідково-
енциклопедичних довідників, у т.ч. бібліографічних покажчиків. Зокрема, 
з’являється праця І. Огієнка “Історія українського друкарства” (1925), у 
якій автор висвітлює основні віхи українського друкарства, літературу про 
білорусько-українське друкування, друк окремих територій і міст: на 
Галицько-Волинських землях, на Київщині, Чернігівщині, Поділлі. Окремо 
– про друкарство у слов’ян та інших націй на території України. Особливо 
цінним у цій праці є те, що І. Огієнко відокремив український друк від 
російського3. 

За кордоном, у Чехословаччині в цей час бібліографічну справу очолює 
Українське товариство прихильників книги (Прага). Воно видає 
друкований орган “Книголюб” (1927–1932), у якому здійснювався реєстр і 
подавалися анотації основних видань з україністики в Чехословаччині. Тут 
же було підготовлено і видано дослідження Д. Дорошенка “Покажчик нової 
української літератури в Росії за 1798–1897 рр.” (Прага, 1925), “Покажчик 
української наукової бібліографії за кордоном за 1921–1931 рр.” П. Зленка 
(1932) та ін. Бібліографію української книжки в Німеччині за 1939–1942 рр. 
подає Б. Романчук. Серед фундаментальних бібліографічних та 
джерелознавчих розвідок і напрацювань науковців діаспори назвемо також 
праці Д. Штогрина “Каталог видань української АН 1918–1930 р.” та О. й 
О. Підгайних “Українська республіка у Великій Східноєвропейській 
революції” (в 7-ми томах).  

Упродовж 1930–1935 рр. видаються три томи першої української 
енциклопедії – “Української загальної енциклопедії” тиражем 5 тис. 
примірників. Над нею працювала група відомих учених, педагогів, членів 
педагогічних товариств, “Просвіт” на чолі з В. Микитчуком. Серед них 
І. Раковський, В. Сімович, В. Дорошенко, Є. Пеленський, 22 фахівці і 
молоді професори УВУ. І хоч “УЗЕ” мала деякі недоліки, вона вигідно 

                                           
1 Дорошенко Д. Розвиток науки українознавства у ХІХ – на початку ХХ ст. та її 

досягнення // Українська культура. Лекції за редакцією Д. Антоновича / Упоряд. 
С. Ульяновська; вст. ст. І. Дзюби; переднє слово М. Антоновича; додатки С. Ульяновської, 
В. Ульяновського. – К.: Либідь, 1993. – С. 26-28. 

2 Там само. – С. 28-37. 
3 Огієнко І. Історія українського друкарства. – Львів: НТШ, 1925. 
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вирізнялася широтою охоплення бібліографічного матеріалу від попередніх 
подібних видань.   

У 1941 р. у Кракові вийшов перший том “Енциклопедії 
українознавства” за редакцією І. Раковського та Є. Пеленського, а в 1942 р. 
Український науковий інститут у Берліні випустив українознавчу 
енциклопедію німецькою мовою “Handbuch der Ukraine” за редакцією І. 
Мірчука. В ній містилися розвідки дев’ятьох авторів, і окрему увагу 
присвячено господарству (автор Р. Димінський). 

У 1949 р. у журналі “Сьогочасне і минуле” В. Кубійович публікує 
статтю “Основні напрями української науки”, у якій виділяє основні 
комплекси наук та “верстати праці” для науковців, тобто запроваджує 
діяльнісний підхід до українознавства1. Відтоді воно стає не просто 
науковою системою знань, а галуззю науково-практичної діяльності. 

Саме В. Кубійович – визначний учений-географ, демограф, громадсько-
політичний діяч, секретар, а згодом – голова НТШ у Європі, людина 
високої ерудиції, активності і настирливості, великих організаторських 
здібностей, підхопив естафету українського енциклопедознавства. Йому 
вдалося згуртувати навколо ідеї створення Енциклопедії професорів УВУ, 
членів НТШ, УВАН, що перебували в Європі, США та Канаді, і 
приступити до написання її статейної частини. Впродовж 1949–1952 рр. за 
редакцією В. Кубійовича і З. Кузелі вийшло три томи загальної частини 
“Енциклопедії українознавства”, перший том якої давав стислі відомості 
про територію, природу й географію України, її населення, етнографію і 
мову. В другому томі були статті з історії України, церкви, права, 
літератури. Відомості про українську науку, освіту, театр, музику, музеї, 
архіви, розвиток народного господарства подавалися у третьому томі2. 

У 1952–1985 рр. тривала робота зі створення та видання словникової 
частини “Енциклопедії українознавства”. Вона містила майже 20 тис. 
статей, які давали правдиві й ґрунтовні відомості про всі найважливіші 
події, процеси, явища й особи з історії України, її економічного, 
політичного, соціального, культурного і релігійного розвитку, міжнародних 
зв’язків. Особливу увагу було звернуто на замовчувані або спотворюванні  
в радянській науці події і персоналії. Енциклопедія інформувала чужинців, 
зокрема славістів, про Україну, її минуле та сучасність, і в цьому її світове 
значення. Тут варто звернути увагу на те, що паралельно впродовж 1963–
1971 рр. був оприлюднений двотомний англомовний енциклопедичний 
довідник про Україну, який викликав великий інтерес світової 

                                           
1 Кубійович В. Основні напрями української науки // Сьогочасне і минуле. – 1949. – Ч. 4. – 

С. 3-10. 
2 Енциклопедія українознавства. Загальна частина / Під заг. ред. В. Кубійовича і З. Кузелі. 

– Мюнхен; Нью-Йорк: Молоде життя, 1949–1952. – Т. 1-3.   
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громадськості. Отже, “Енциклопедія українознавства” виконала роль не 
лише синтезатора досвіду, а й уособила собою покажчик основних 
напрямів та підходів до більш цілісного, глибокого вивчення всього спадку 
українознавства як науки і як навчальної дисципліни. 

Підсумовуючи вищесказане, можна зробити висновок, що вчені-
українознавці за кордоном – В. Липинський, Д. Донцов, С. Дністрянський, 
В. Старосольський, О. Бочковський, С. Рудницький, С. Шелухін, Ю. Липа – 
розробляли теоретико-методологічні питання сутності етапів розвитку, 
історичної ролі та перспектив етно-, -державо, -націєтворення, 
національної ідеї й української нації взагалі. В їхніх працях національна 
ідея постає як філософія та програма творення національної держави – 
України – вільної, соборної й самостійної.  

В. Кубійович, З. Кузеля, Д. Дорошенко, О. Оглоблин опрацьовували 
проблеми об’єкта, предмета, мету, завдання, функції української 
історіографії та, власне, українознавства. Науковці в еміграції створили 
низку ґрунтовних енциклопедичних, бібліографічних, джерелознавчих 
українознавчих праць, які були вагомими віхами в розвитку концепційних, 
теоретико-методологічних засад даної науки. Вчені розуміли, що порушені 
ними проблеми можуть бути вирішені тільки на базі розвитку науки 
самопізнання й самотворення українського народу. 
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ШТРИХИ ДО ФОРМУВАННЯ  
СВІТОГЛЯДУ В. ВЕРНАДСЬКОГО  

Й АНАЛІЗ «УКРАЇНСЬКОГО ПИТАННЯ»  
В ЙОГО ЖИТТІ І ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті відтворюються певні ключові моменти, що характеризують 

погляди В.І. Вернадського на майбутнє нашої Батьківщини. 
Розкриваються етапи формування національної свідомості ученого, його 
розуміння українського питання, позиція під час конкретних історичних 
подій.  

 
Для Володимира Івановича Вернадського українське питання мало 

особливий особовий зміст. З дитинства пов’язаний з Україною безліччю 
сімейних, родинних, дружніх ниток він рівною мірою відчував свою 
належність до російської й української культури, не розділяючи їх. З 
великою любов’ю В. Вернадський писав про Україну, українську мову, 
пісню, про людей українських. З гордістю констатував, що «батько і мати 
добре знали українську мову». Водночас зазначав, що «мати, дуже 
музикальна, із сильним голосом (меццо-сопрано) прекрасно співала 
українські пісні; бували дома і хори. На мене це дуже сильно впливало, хоч 
зовні я цього ніяк не проявляв»1. 

                                           
1 Вернадський В.І. Перший рік Української Академії наук // Вернадський В.І. Вибрані 

праці. – К.: Наукова думка, 2005. – С. 277. 
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Як свідчать наукові джерела, рід Вернадських бере початок від 
литовських або італійських предків, які прийшли в Запоріжжя під 
прізвищем Верна. Проф. М. Максимович визначав литовське походження 
цього роду. В. Вернадський висловив припущення, що його прадід знав 
тільки ім’я й по батькові свого батька й те, що батько й дід були 
«військовими товаришами», тобто внесеними до реєстру рядовими 
вільними козаками.  Крім того, відомо, що прадід був священиком великого 
села Церковщина Бережанського повіту Чернігівського намісництва. 
Зазначимо, що в той час священиків обирали прихожани зі свого 
середовища. Прадід був освіченою людиною. Навчався в Переяславському 
колегіумі і Київській академії.  

Дід був дворянином, але в 1840-х роках рід Вернадських позбавили 
дворянства. «Мій прадід І.М. Вернадський, доводячи при Катерині ІІ своє 
родове дворянство (шляхетство) в Чернігівському намісництві, і 
одержавши його для себе і своєї родини, міг навести як доказ тільки 
свідчення під присягою 12 дворян («папери згоріли»), що він вів 
«шляхетський спосіб життя». 

Батько В. Вернадського – І. Вернадский (1821 – 1884) – професор 
політекономії і статистики, був знайомий із Т. Шевченком, М. Гулаком, 
М. Костомаровим, М. Максимовичем, Г. Квіткою-Основ’яненком. 

В. Вернадський цікавився родоводом своїх предків. Підтвердження 
цьому знаходимо в споминах: «Родина матері (і родина моєї дружини) 
належали до старшинських поміщицьких родин»… «Цікавлячись своїм і 
моїх дітей минулим, я простежив за документами, що всі ці родини 
збудували свій добробут на праві тримати шинок (право пропінації) і на 
купівлі кріпаків – привілеях дворянства» 1. 

Не менш детально описував В. Вернадський зв’язки з видатними 
діячами того часу. Зокрема, констатував, що рідний дядько матері – 
М. Гулак був членом і «одним із вождів таємного українського товариства 
– Кирило-Мефодіївського, на чолі якого стояли Шевченко, Костомаров та 
інші»2. 

Для В. Вернадського, який ще в юності обурювався (є дуже цікаві 
записи в щоденнику за 1879 і 1881 рр.) тим, що «влада забороняє мою рідну 
(українську) мову, мою культуру», Україна була рідною, кровно близькою 
землею. Л. Гумілевський писав про національне прозрівання: «Володя 
повернувся додому українцем і залишався ним за своїми вподобаннями і 
симпатіями все життя»3. 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Гумилевський Л. Вернадський. – М., 1967. – С. 19. 
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18 жовтня 1880 р. В. Вернадський написав свій перший і, ймовірно, 
єдиний вірш під назвою: «Україна, рідна моя сторона». Україна, рідна моя 
сторона, – виливає на папері юна душа свій смуток, – віки ти вже 
погибаєш, б’єшся, борешся одна, але у важку хвилину погибелі 
пробуджується дух у дітей твоїх – такий лейтмотив вірша. 

Інтерес до України, її історії В. Вернадський розпочав проявляти досить 
рано. Інформації було недостатньо. В шкільний, як і гімназійний курс 
«Історія України», безперечно, не входила. Він писав: «Це справило 
величезне враження на батька і розмови, з цим пов’язані, сильно на мене 
тоді подіяли. Батько розказував історію України зовсім не так, як вона 
викладалась в гімназії. Він часто згадував, що Петербург, побудований на 
кістках українців (будували Петербург козаки з полків Мазепи). 
Повернувшись до Петербурга, я постарався ознайомитись з українською 
літературою. В бібліотеці батька знайшов розрізнені номери «Основи» та 
інші українські видання. Добував українські книги у букіністів, дещо 
отримував з-за кордону. Детально розпитував батька про Шевченка, 
Куліша, Максимовича, Квітку-Основ’яненка, котрих він особисто знав, а 
також про Кирило-Мефодіївське братство, про Костомарова тощо». 

Через багато років, будучи відомим ученим, В. Вернадський у 1924 р. 
згадував: «В час закордонної моєї поїздки 1873-1876 рр. батько мені не 
лише розповідав про слов’ян, але і про Львів і Галіцію, і про свободу там 
української літератури. Він мені в дитинстві дав інше враження про 
Мазепу, ніж те, яке панувало в російському суспільстві, він вважав правим 
його, а не Петра. Українські тенденції були поза сумнівом сильні в 
багатьох сім’ях і не лише сім’ях старовинних родів, що брали участь в 
історичному житті останніх століть, – але у таких інтелігентських сім’ях як 
наша сім’я»1. 

У Петербурзі 15-річний юнак занотував у щоденнику 29 березня 
1878 р.: «Страшенно притісняють українців. Драгоманову навіть в Австрії 
не дозволили видавати газету українською мовою. У Росії зовсім 
заборонено друкувати книги моєю рідною мовою. На канікулах я з усією 
ретельністю візьмуся за неї. В Києві, коли в якомусь домі побачать портрет 
Шевченка, то його відбирають». 

Займаючись практикою природознавства у Санкт-Петербурзі, 
В. Вернадський намагався якомога частіше відвідувати Україну. Активною 
була його життєва позиція. Він був членом одного з петербурзьких гуртків, 
де вирували дискусії, суперечки. «Упрямый украинец, себе на уме», – так 
висловилася про В. Вернадського одна з учасниць гуртка. 

У березні 1914 р. В. Вернадський брав участь у виробленні політичної 
лінії кадетської партії з «українського питання». На пленумі ЦК 

                                           
1 Вернадский В.И. Дневники 1921 – 1925 гг. – М.: Наука, 1998. – С. 176-177.  
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конституційно-демократичної партії 24 березня 1914 р. відбувався жвавий 
обмін думками. У роботі пленуму взяв участь М. Грушевський. Він 
висловив свою позицію так: «Принцип нашої автономії висувається для 
того часу, коли будуть свободи, а вже наступним етапом буде забезпечення 
федералістського устрою. Українці добиваються лише щоб конституційні 
демократи не виступали проти федералізму, а відносно автономії 
висловили співчуття»1. В. Вернадський висловив побажання П. Мілюкову 
не виступати із запереченням автономії і федералізму, щоб уникнути 
можливого глибокого розколу в партії конституційних демократів2. У 
травні 1915 р. В. Вернадський разом з А. Корніловим організовував 
комісію з українського питання. 

Під впливом дискусії з українського питання, яка розгорнулася серед 
кадетів, В. Вернадський написав ґрунтовну статтю «Українське питання і 
російське суспільство», яка з нез’ясованих причин не була опублікована й 
пролежала в архівах аж до 1988 р. Найвірогідніше стаття була написана в 
1915 – 1916 рр.  

У статті В. Вернадський стверджував, що «сутність українського 
питання полягає в тому, що українська (малоросійська) народність 
виробилася в чітко окреслену етнографічну індивідуальність з 
національною свідомістю, завдяки якій намагання ближніх і дальніх 
родичів перетворити її на звичайний етнографічний матеріал для посилення 
панівної народності лишались і лишаються безуспішними»3. 

Вчений був переконаний, що «національна самосвідомість українців 
розвинулась на ґрунті етнографічних відмінностей, особливостей психіки, 
культурних тяжінь та нашарувань, що пов’язують Україну із Західною 
Європою, та історично зумовленого ладу народного життя, перейнятого 
духом демократизму»4. 

 Аналізуючи боротьбу російського самодержавства проти українства 
В. Вернадський відзначав, що «період інтенсивної боротьби з українським 
рухом тривав, з деякими хитаннями й перервами, понад 50 років, з 1847 по 
1905 рр.»5. Він виділив найгостріші моменти цієї боротьби: 1847 р. 
(Кирило-Мефодіївське братство), 1863 р. (заборона релігійної літератури), 
1876 р. (заборона всіх видів літератури, крім белетристики), 1881 р. 
(підтвердження цього режиму)6. «Мотивувалася ця боротьба твердженнями 

                                           
1 Протоколы ЦК конституционно-демократической партии. 1912 – 1914. – М.: Росспэн, 

1997. – Т. 2. – С. 318. 
2 Там само. – С. 321.  
3 Вернадский В. Украинский вопрос и русское общество // Дружба народов. – 1990. – № 9. 

– С. 248. 
4 Там само. 
5 Там само. – С. 250. 
6 Там само. 
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про етнографічну, культурну і мовну спільність окремих гілок російського 
народу, про рівномірну участь цих гілок у творенні російської літературної 
мови, загальнодержавна роль якої мовби виключає потребу в паралельному 
розвиткові інших мов та літератур руського кореня; водночас вказувалося 
на державну небезпеку українського «політичного сепаратизму» та 
переважання в українському русі антидержавних соціальних тенденцій; 
нарешті, висловлювалися підозри і звинувачення в чужорідному або 
чужоземному походженні українського руху, який начебто навіюється й 
підтримується одвічними ворогами Росії, якими є поляки, німці та ін.»1 

Оцінюючи події 1905 – 1907 рр. В. Вернадський відзначав: «Визвольний 
рух за короткий проміжок 1905 – 1907 рр. приніс українцям свободу від 
спеціальної цензури, розширення рамок літературної праці, спроби 
організованої громадської діяльності в галузі народної освіти»2. І далі: 
«Українська національна самосвідомість заявила про себе у цей період 
національним представництвом у 1-ій та 2-ій Державних Думах, від якого 
надходили вагомі і обґрунтовані заяви про потреби українського населення 
в галузі народної школи, що чекали свого розв’язання, про націоналізацію 
середньої та вищої освіти, а також про місцеві урядові та церковні 
установи, нарешті, про реформи місцевого врядування, економічних та 
соціальних відносин3. 

Оскільки український рух органічний і живиться корінням народного 
життя, то він ніколи не згасне, а отже, позитивне вирішення українського 
питання для держави, яка не відмовляється від засад правового устрою, 
неминуче, й будь-які зволікання та відкладання цього вирішення тільки 
поглиблюють внутрішній розлад у державі, суспільстві й народові. 

На глибоке переконання В. Вернадського, «завдяки зверненню 
українських письменників до живої народної мови набула значного 
розвитку і зробилась могутнім фактором національного українського руху 
оновлена література, близька широким масам українського населення». 

«Одним із засобів, за допомогою яких можна було б змінити у 
благотворному розумінні ставлення російського суспільства до 
українського питання, можуть стати публічні виступи на зразок видання 
групою вчених брошур з чехословацького та південнослов’янського 
національних питань. Можливі й інші форми впливу на малообізнані та 
упереджені щодо українського руху кола громадськості і впливові сфери. 

В. Вернадський у галузі публіцистики запропонував програму 
практичних заходів на перші часи:  

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. 
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а) встановлення правильного погляду на український рух у спеціальних 
виданнях від імені групи російських учених та громадських діячів;  

б) зокрема, сприяння якнайшвидшому вирішенню шкільного питання 
шляхом висвітлення ролі рідної мови в народній школі та заходів до 
скасування обмежень щодо української мови, які лежать на ній;  

в) сприяння введенню спеціальних дисциплін з українознавства у вищій 
школі та відповідних предметів у середній;  

г) сприяння скасуванню будь-яких обмежень у галузі літератури, преси 
та культурної роботи, встановлених для українців; 

д) можливо, не було б також недоречним піднести голос (у 
загальноросійських та українських інтересах) проти можливої передачі 
українського населення Буковини й Галичини під владу Румунії й Польщі1. 

У статті В. Вернадський повністю підтримує дорогі йому з дитинства 
ідеї збереження й розквіту української національної культури, формулює 
принципи культурно-національної автономії в рамках єдиної Російської 
держави. Наведемо один з фрагментів тексту: «Українська інтелігенція 
чекає від Росії повного визнання прав на національно-культурне 
самовизначення, тобто прав на вільну національну роботу у сфері школи, 
науки, літератури, суспільного життя; українці вважають, що в інтересах не 
лише місцевої української, але і спільноруської культури не ставити 
перешкод їх устремлінням до українізації місцевого суспільного і 
церковно-релігійного життя, а також місцевої самоврядності. Свобода 
українській культурі потрібна саме інтересам російської справи і що 
зберегти українців як росіян Росія може лише прийнявши їх зі всією 
національно-культурною подобою як українців. Оскільки український рух 
органічний і харчується корінням народного життя, то воно ніколи не 
загасне, а, отже, позитивний дозвіл українського питання для держави, що 
не відмовляється від основних початків правого ладу, неминуче, і будь-які 
відстрочення і тяганина в цьому дозволі лише заглиблюють внутрішній 
розлад в державі, суспільстві і народі»2. 

В умовах Української революції 16 жовтня 1917 р. у щоденнику 
В. Вернадський констатував: «сьогодні вперше для мене з’ясувалася 
гострота українського питання»3. Йдеться насамперед про проблему 
національного самовизначення України, яка наростала прямо пропорційно 
посиленню кризи центральної російської влади. Створена в березні 1917 р. 
Українська Центральна рада в своєму Першому Універсалі проголосила 
автономію України, а згодом і створення виконавчого органу влади – 

                                           
1 Там само. – С. 253-254. 
2 Там само. – С. 253. 
3 Вернадский В. Дневники 1917 – 1921. Октябрь 1917 – январь 1920. – К.: Наукова думка, 

1994. – С. 22. 
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Генерального секретаріату. Внаслідок переговорів, які відбулися між 
представниками Російського Тимчасового уряду й Української Центральної 
ради, було вирішено, що склад Генерального секретаріату встановлюється 
Тимчасовим урядом за згодою з Центральною радою. Однак навіть таке 
помірковане рішення викликало негативну реакцію ЦК конституційно-
демократичної партії та як наслідок – відставку її міністрів із уряду. 
В. Вернадський як аналітик і насамперед як людина, яка досить високо 
цінувала все українське, добре розумів витоки і причини українського 
національного руху. Він зазначав, правда раніше, однак досить влучно для 
даної ситуації: «Небезпека для Росії не в українському русі як такому, а в 
трактуванні його як шкідливого і до того ж привнесеного явища в 
державному й національному організмі»1. Як реальний крок на одній із 
нарад кадетської партії з українського питання В. Вернадський, 
враховуючи багатонаціональний склад колишньої Російської імперії і 
пов’язані з цим проблеми, пропонував скликати «з’їзд національностей», 
який би визначив шляхи нового національно-державного устрою Росії, а 
також заснувати Державний комітет з управління областями. Власне, цю 
ідею В. Вернадського реалізувала Центральна рада, скликавши у вересні 
1917 р. З’їзд народів.  

Майбутня доля України надзвичайно турбувала В. Вернадського. Він 
добре розумів, що проголосити незалежність – не означає її мати. Тому 
зовсім не випадковими є наступні рядки: «Думки мимоволі зупиняються 
над найближчим майбутнім. З Україною буде складне, навряд чи здійсниме 
завдання. Створити державу, не опираючись ні на кого. Створити армію і 
відновити стару традицію?»2 Ці риторичні питання не полишали вченого. В 
іншому місці він зазначав: «очевидно, що навала німців не даремна, і 
змушені будуть дорого за це заплатити. Декорум української держави буде 
збережено. Розшарування їм вигідно, так як воно складає слабкість 
української держави і тому потрібно чекати шовіністичної течії»3. 

4 квітня 1918 р. В. Вернадський з Полтави у листі до М. Василенка 
писав: «Тут становище дуже нестійке. Починається посилена українізація, 
що викликає  приховувану усередині ненависть; у деяких місцях дорослі 
люди бояться говорити «по-українськи» (але як говорять!), боячись доносів 
товаришів. Як ще недавно в царському режимі. Боюся, що взагалі всі гірші 
межі царського режиму будуть сприйняті українським життям»4. 

                                           
1 Вернадский В. Украинский вопрос и русское общество // Дружба народов. – 1990. – № 9. 

– С. 252. 
2 Вернадский В. Дневники 1917 – 1921. Октябрь 1917 – январь 1920. – К.: Наукова думка, 

1994. – С. 62. 
3 Там само. – С. 65. 
4 Центральний державний архів-музей літератури і мистецтва України (далі – ЦДАМЛМ 

України), ф. 542, оп. 1, спр. 20, арк. 7-8. 
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Оцінюючи процес українізації, який розпочала Центральна рада, 
В. Вернадський зазначав: «Відродження української мови і інтересу і 
відчуття своєї національної особистості я гаряче переживаю і в цьому 
відрізняюся від тутешніх кадетів. Проте треба сказати, що в Полтаві серед 
українців майже немає людей і справжнього національного міцного 
середовища немає. Чи можна за цих умов створити що-небудь міцне? 
Особливо, якщо вони діятимуть кулаком і палицею»1. 

І далі: «Дуже важка тут українізація, яка проводиться у дусі Каткова-
Победоносцева, замінених відповідними українськими діячами. З’явилися 
свої маленькі Юзефовичи і Флоренські різного типу»2. 

І далі як вирок. 27 квітня 1918 р., за два дні до гетьманського 
перевороту й повалення Центральної ради, В. Вернадський у листі до 
М. Василенка прогнозував: «Ймовірно, самостійна Україна скоро 
перетвориться на окуповану Україну»3. 

29 квітня 1918 р. до влади в Україні прийшов гетьман П. Скоропадський 
і була проголошена Українська держава. 2 травня В. Вернадський з сумом 
констатував: «навряд чи зможе при умовах, які є в Україні, відродитися 
Україна з чисто українською мовою і культурою. Для цього немає жодного 
прошарку, який би підтримав і був захоплений цією ідеєю»4. 

І розуміючи всю складність ситуації В. Вернадський підтримав ідею про 
створення Української академії наук, незважаючи на складну політичну 
ситуацію. 5 травня 1918 р. у листі до М. Василенка він дав згоду на участь 
у роботі комісії. Він писав: «Якщо Ви не роздумали – я згоден узяти на себе 
тимчасове головування в Комісії з вчених установ і вищих учбових 
закладів, причому, вироблення законопроекту про організацію 
національної Української академії наук має бути одним з чергових завдань 
Комісії (або виділеній з неї підкомісії?). У Комісії головує міністр народної 
освіти, коли він цього побажає (або коли він присутній?)»5. У листі 
відчувається захоплення цієї справою. У В. Вернадського з’явилося багато 
ідей стосовно створення Української академії наук. Він висловив свої 
міркування М. Василенку: «Я сподіваюся накидати записку про 
організацію Академії наук і привести її Вам до Києва. Мені здається, треба 
рішуче стати на нову дорогу – на якому стоїть Петроградська Академія 
наук, ще далі розширивши цю організацію»6. Вчений констатував, що 
«Академія наук – не просте суспільство, що не має своїх інститутів 

                                           
1 Там само. 
2 Там само, арк. 9. 
3 Там само. 
4 Вернадский В. Дневники 1917 – 1921. Октябрь 1917 – январь 1920. – К.: Наукова думка, 

1994. – С. 78. 
5 ЦДАМЛМ України, ф. 542, оп. 1, спр. 20, арк. 10. 
6 Там само. 
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(подібно до застарілої за організацією Паризької, яка, втім, теж починає 
мінятися), – але Академія наук є збори державних вчених установ: 
Бібліотека, Архів, Геологічна і, якщо можливо, Географічна карта, 
національні музеї, інститути для дослідних і гуманітарних наук мають  
бути обставлені достатніми засобами. Було б добре, щоб Академія була за 
містом, поблизу Києва, із зручним приміщенням1. 

В. Вернадський добре усвідомлював, що відразу створити її не під силу 
державному організму, який формується, на голому місці. Враховуючи ці 
обставини, він пропонував, перш за все, створити «добре обставлене 
відділення української мови, літератури і історії (може бути, спільно із 
слов’янськими?) і ті відділи інститутів, які пов’язані з практично 
важливими для держави інтересами, – пов’язані з вивченням продуктивних 
сил країни і економічно-статистичного її обстеження»2. 

Крім того, на думку В. Вернадського, «бажана можливо широка свобода 
Академії в створенні форм таких установ – залежно від наявності наукових 
сил і державних питань, які піднімалися. Я вважав би необхідним 
створювану  Академію ввести в можливо тісне спілкування з російською, 
але не німецькою наукою – однак зв’язок із слов’янськими ученими дуже 
бажаний. Це, звичайно, питання подальшого майбутнього»3. 

Неодноразово В. Вернадський наголошував, що створення Академії – це 
державна справа. Він вважав, що всі члени Комісії мають призначатися 
міністром. Крім того, при комісії має бути службовий апарат, мінімальний 
– але достатній. На думку вченого, комісія на якийсь час абсолютно 
замінить відділ вищої школи при Міністерстві народної освіти4. 

Обмірковуючи питання про вищу школу, В. Вернадський не 
обмежувався лише територією Наддніпрянської України. Він вважав за 
надзвичайно необхідне звернути увагу на Захід України та Крим. Власне, 
це була ідея соборності України, сформована через єдину вищу освіту в 
країні. Майбутній академік розмірковував над цією проблемою наступним 
чином: «Чи буде в Львові український університет? Очевидно, не скоро. У 
такому разі при полонізації і германізації Заходу України абсолютно 
недостатньо те відділення українського університету в Кам’янці, яке 
передбачається. Воно буде значною мірою бутафорським, оскільки 
Київський університет Св. Володимира повинен направити свої сили до 
Криму і тепер це ще важливіше чим було раніше. На Захід України треба 
перенести який-небудь з вищих учбових закладів або створити новий. І це 
можливо. Якщо чисто український, то скористатися галицькими силами – 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 Там само, арк. 11. 
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але їх мало, і ослабиться Галичина. Не можна не звертати уваги, що навіть 
при залученні в межі України Харкова, Одеси і Катеринослава загальна 
мережа вищих шкіл є недостатньою для окремої держави, яка б його доля в 
майбутньому не була, бо ми маємо уламок чогось більшого, до того ж теж 
випадкового. Має бути з’ясований загальний план і загальні цілі. Я вважаю 
особливо не достатньою технічну вищу освіту. У той же самий час відсутні 
абсолютно такі науки і дисципліни, як ті, які пов’язані з Ближнім і Далеким 
Сходом»1. Отже, ідея єдиної вищої школи була співзвучна ідеї соборності 
України, а ідея вивчення країн Сходу була реалізована у новоствореній 
Академій наук у науковому напряму – сходознавство, яким опікувався 
академік А. Кримський. 

Водночас В. Вернадський наголошував, що «для вищої школи ще на 
роки і українці повинні визнати значення російської мови. Те, що мені 
доводилося чути в їх середовищі німецькою мовою, недопустимо – навіть з 
точки зору української слов’янської політики – чому я надаю величезне 
значення зважаючи на хоч би долі Русі Угорської, Буковини і Галичини»2. 

Усе це були наукові проекти, пов’язані зі створенням і діяльністю 
Академії наук. Для їх реалізації В. Вернадського запрошують до Києва. 9 
травня 1918 р. учений приїхав до Києва. Свої перші враження він занотував 
у щоденнику: «українську мову чути, мені здається, не на багато більше 
ніж раніше. Російська мова панує так, як і панувала», однак «іде, не 
зупиняючись широка культурна і наукова робота. Створюються нові 
товариства і йде робота в існуючих. Багато планів і явний ухил прагнень 
широких кіл в цей бік. Це, ймовірно, загальне явище: є відчуття 
необхідності і важливості цієї роботи. Іде вона повсюди, і мені здається, 
значення цього явища величезне. Це елемент, і один із найважливіших, 
відродження» 3. 

Ідея відродження України полонила В. Вернадського. У листі до 
М. Василенка він намагався передати свої відчуття: «Ви знаєте, як мені 
дорога Україна і як глибоко українське відродження пронизує весь мій 
національний і особистий світогляд, і я вважаю, що на мою долю випало 
велике щастя взяти в нім участь»4. Під впливом таких високих 
патріотичних почуттів учений приступив до реалізації своїх проектів про 
Українську академію наук. 

11 травня 1918 р. В. Вернадський дав офіційно згоду очолити Комісію 
для вироблення законопроекту про заснування Української академії наук і 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Вернадский В. Дневники 1917 – 1921. Октябрь 1917 – январь 1920. – К.: Наукова думка, 

1994. – С. 81, 83. 
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Української національної бібліотеки, а також комісію з питань вищої 
школи. Варто зазначити, В. Вернадський позиціонував себе в «якості 
голови з Полтави»1, а не як представник Російської академії наук. 
М. Василенко пропонував йому посаду товариша міністра освіти в уряді 
гетьманату, однак від посади вчений відмовився.  

Уже через місяць після приїзду до Києва В. Вернадський у щоденнику 
10 червня 1918 р. чітко сформулював мету своєї діяльності: «в Україні два 
завдання для мене: 1) об’єднання українців, які працюють в українському 
відродженні, але «які люблять російську культуру, для них також рідну» і 
2) збереження зв’язку всіх науковців й науково-навчальних установ з 
російською культурою і аналогічною російською організацією, а не 
німецькою»2.  

«Декілька днів не писав, – читаємо в щоденнику, – а між тим у ці дні 
йшла інтенсивна робота і думки, і діяльності, особливо у зв’язку з вищою 
школою і академією наук. Я якось відчуваю, як глибше і сильніше я 
охоплюю всю цю область життя і одержую можливість прояву в ній своєї 
волі, своєї думки».  

Цікаве листування з приводу створення Академії між М. Грушевським і 
В. Вернадським. М. Грушевський вважав, що Українська академія наук має 
органічно вирости з Українського наукового товариства. В. Вернадський 
був прихильником створення Академії на зразок Петербурзької. 
М. Грушевський писав з цього приводу: «Ви знаєте, що у нас тепер немає 
достатньої кількості вчених-українців за межами українознавства. Отже, ми 
повинні звернутися до росіян. Мине ще чимало часу, доки сили ці у нас 
з’являться»3. Позиція В. Вернадського була іншою: «Важливо створити 
сильний центр наукових досліджень українського народу, його історії, його 
мови, природи України. Звичайно, треба вести ці дослідження в 
найширшому загальнолюдському масштабі. Треба якнайшвидше 
створювати кафедри і лабораторії, інститути, які спочатку, можливо, й 
будуть зайняті росіянами. Але становище скоро зміниться, бо посади в 
академії виборні. Дуже скоро заявлять про себе місцеві сили»4. 

Дискусії з приводу статусу Української академії наук точилися також 
між М. Василенком і В. Вернадським. В. Вернадський, як відомо, 
пропонував створити її на зразок Петербурзької. М. Василенко уявляв її як 
національну на зразок Празької. Обов’язковість друкування всього 
українською мовою. Зазначимо, що Чеська академія в Празі (1890), як 
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Югославська в Загребі (1866), Королівська Сербська в Белграді (1886) мали 
напівдержавний статус, вони представляли насамперед асоціацію вчених, а 
не науково-дослідну організацію. Натомість В. Вернадський стверджував, 
що Академія має бути українською з правом вирішувати мову друку 
самостійно1. 

У листі до А. Кримського 3 червня 1918 р. В. Вернадський писав: 
«Багато що я тут побачив і багато що взнав таке, що мені пояснює долю 
майбутнього і минулого України – незрозуміле дрібне, але по суті вже 
зрозуміло і глибоке» 2. 

В. Вернадський наголошував на важливості такої установи як Академія 
для України і ролі в ній А. Кримського: «Я узяв на себе головування в 
комісії по створенню Української академії наук. Особисто я вважаю 
важливим це установа з точки зору українського відродження, яке, як Ви 
знаєте, завжди було мені дорого, з точки зору загальнолюдської – 
створення великого наукового і дослідницького центру. До цих пір Комісію 
не удалося зібрати – сподіваюся – зібрати на цьому тижні, цілий місяць 
пішов на дрібну підготовчу роботу. Чекаю Вас надзвичайно, оскільки 
упевнений, що ми з Вами – не дивлячись на часткові неминучі розбіжності 
– загалом зійдемося і я дуже буду радий попрацювати в цей важкий і 
важкий момент з такою близькою і дорогою мені людиною, як Ви. У далеке 
майбутнє я дивлюся з великою вірою і для України, і для Росії»3. 

Із заснуванням Української академії наук більшість її творців, у тому 
числі насамперед голова комісії, пов’язували відродження української 
культури й науки, зростання національної самосвідомості. Свою 
принципову позицію вони сформували в «Пояснювальній записці до 
законопроекту про заснування Української Академії наук у Києві». Основні 
її положення висловив у програмній промові М. Василенко на першому ж 
засіданні щойно створеної Комісії для вироблення законопроекту про 
заснування Української академії наук у Києві. Наголошувалося на тому, що 
в Академії необхідно поглиблено вивчати український народ, його життя, 
культуру, історію, бо до цього часу «не було на Вкраїні такого 
дослідницького осередку для вивчення історії, побуту, фольклору, 
письменства, мови, мистецтва та музики, економічних умов життя, 
фізичної природи українського народу. Час минав, без вороття зникали й 
гинули численні познаки минулости й сучасности, яких не встигали 
зафіксувати нечисленні, розкидані, позбавлені необхідних для такої праці 
засобів наукові робітники. До якої царини наукового знаття, зв’язаного з 
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українським народом, ми тепер не зазирнемо, скрізь ми бачимо величезне 
поле неторкнутої наукової праці, відсутність необхідної для цього 
організації, розкиданість та випадковість зайнятих нею сил»1. 

В. Вернадський на перше місце серед завдань Академії поставив 
національні інтереси: «Новітня Академія повинна допомагати зростові 
української національної свідомості та української культури через широке, 
глибоке, проникливе наукове студіювання минулости та сучасности 
українського народу та його сусідів, природи обійнятого їми краю в усіх 
безкінечних виявах» 2. 

М. Василенко, як зазначав В. Вернадський, вважав за необхідне зробити 
центр відтворення Росії з України – налагодивши тут економічне і 
культурне життя. «Крим, Дон і Білорусія повинні так чи інакше тут бути 
возз’єднані»3. 

Щире здивування висловив учений 25 серпня 1918 р.: «Дивно мало 
довкола віри через духовне відродження України, і усюди прагнення 
проводити силоміць те, що може проводитися лише життям»4. 

Українське питання не сходить з порядку денного, не втрачає своєї 
актуальності у буремному 1919 р. Це досить яскраво простежується в 
щоденнику В. Вернадського, який, перебуваючи в Полтаві наприкінці 
вересня на початку жовтня 1919 р., констатував, що українське питання 
надзвичайно серйозне. Він пояснював, що «українське питання у певній 
мірі вирішиться при вирішенні аграрного питання. Українська школа за 
підтримки кооперативів буде дешевшою за державну». Водночас він 
вважав за необхідне написати записку Денікіну, копію Драгомирову і 
Малініну з українського питання, головним чином з «небезпекою 
випустити з державних рук народну освіту»5. В. Вернадський відзначав, що 
Г. Старицький розглядав українське питання більш тверезо й правильно. 
Він правильно вказував на агітацію самостійності, яку здійснюють спілки 
споживчих товариств.  

Перебуваючи в надзвичайно складній обстановці, коли всюди йшла 
громадянська війна, В. Вернадського не покидали проблеми України. 16 
січня 1920 р. він писав, що Росія має йти з Польщею і має справедливо 
вирішити польсько-російське питання. Для цього потрібно було знайти у 
поляків русофільські течії. Він добре розумів, що «проти будуть і поляки, і 
українські націоналісти – але моїм становищем в Києві буде боротьба – і за 
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російську, і за українську культуру. Я говорю П.І., що мені доведеться 
боротися на три фронти; він говорить, що ніхто з росіян не піде зі мною – і 
я залишуся один. Я так не думаю. Я думаю, що при хоч трохи 
справедливому відношенні до українства, ми знайшли б величезні кадри 
російсько-українські і, думаю, їх удасться зберегти і в новому становищі 
країни. Відомості про Київ мають всі підстави правди. Життя буде все-таки 
легше, ніж при Добровольчій Армії»1. 

Він констатував, що «зараз все могутньо пов’язує нас із слов’янством і 
тут, можливо, ми знайдемо і правильне розуміння українського питання 
росіянами. Треба буде висунути ідею слов’янського наукового з’їзду»2. 

20 квітня 1921 р. В. Вернадський у листі до М. Василенка писав: 
«Життя зараз нас розкидало убік, але я відчуваю міцний, сильний зв’язок 
між нами – доки ми живі. Ви знаєте, як мені дорога Україна і як глибоко 
українське відродження проникає весь мій національний і особистий 
світогляд, і я вважаю, що на мою долю випало велике щастя взяти в нім 
участь. Я вірю не лише в його майбутнє, але і, зокрема, в майбутнє 
Київської академії наук і Національної бібліотеки. Час відкине окалину і 
залишиться чистий метал – метал благородний, ворог окалини. І хоча в 
моєму світогляді сталося під впливом подій глибоке зрушення – моє 
відношення до української культури і її майбутнього залишилося 
незайманим – можливо, навіть в суперечності з деякими з моїх життєвих 
вірувань»3. 

Перебуваючи в Петрограді у вересні 1921 р. в одному з листів до 
М. Василенка В. Вернадський писав: «Я так сильно відчуваю свій зв’язок і 
з Україною і з Києвом»4. Ще більш глибока ностальгія звучить у листі з 
Ленінграда в 1926 р.: «Дуже обрадуваний був Вашим листом. Так живо я 
перенісся в дорогу обстановку Києва і так хочу не бути тепер від неї 
відірваним. Для нас з Вами це великі роки нашого життя і ясний нам 
правильний крок, нами тоді зроблений»5. 

Оцінюючи ситуацію в Україні 30 травня 1926 р. В. Вернадський писав: 
«Зараз російсько-українські стосунки, звичайно, дуже складні і далеко ще 
не прийняли нормального забарвлення – але стосунки установ сповна 
коректні, щоб не сказати більше. Що йде тепер на Україні українізація, 
поза сумнівом, підливає масла у вогонь – але я думаю, що modus vivendi 
знайдеться: частина росіян примириться з фактом, інша зрозуміє 
правильність і необхідність українського відродження щиро. Все-таки, 
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якщо порівняти 1916 і 1926 роки, ясно для всякого величезне зміна – 
корінне, яке сталося в українській історії. Справа кінчена, і жодні сили – 
що реально існують – його не зупинять. Навіть мова зробила за ці роки 
величезні успіхи – незрівнянно більше російської, сильно постраждалої від 
диких новоутворень1. 

Ідея українськості приємно радувала В. Вернадського в його дітях. 
Завдяки доньці Ніні він опановував українську мову. У листі до 
М. Василенка він писав про сина Георгія: «Я дуже задоволений своїм 
побаченням з ним. Його думка дуже виросла, і те, що я ціную дуже в нім – 
що зустрічається не так-то часто – це щирість наукової думки. Це видно і 
по відношенню, наприклад, до українських видань і українського 
питання»2. 

Восени 1927 р. В. Вернадський з великою тугою писав: «Я дуже мрію – 
і серйозно це готую – провести найближче літо на Україні, біля Києва». 
Натомість: «Скільки можу стежу за українським життям і за українським 
рухом. Мені здається, що його сила – глибоке відчуття національності, – не 
раціональне,  а несвідоме. Цього немає в російському русі. Але все так 
залежить від зовнішніх обставин!»3. 

У травні 1928 р. В. Вернадський їздив до Києва на вибори президента 
ВУАН, яким після відмови В. Ліпського був вибраний Д. Заболотний. 
Україна перебувала в центрі уваги. Кандидатура М. Грушевського, 
наприклад, підтримувалася урядом – його науковий авторитет визнавався 
його ворогами. Важким і досить незрозумілим було становище 
Д. Заболотного. В. Вернадський відзначив, що «про Кістяковського, 
наукове значення якого, мабуть, було несподіванкою для офіційного 
представника України, весь час офіційно говорили, як про українського 
академіка. Спочатку Озерський вказав, що непорозуміння формального 
характеру були – щось таке, що ні я, ні навряд чи інші зрозуміли. Я думаю, 
що Кістяковський добре пройде. Шкода, що він не влаштується в Києві»4. 

Власне, з кожним роком у щоденниках В. Вернадського з’являється все 
менше політичних оцінок українського питання. Це й цілком зрозуміло. 
Однак навіть, здавалося у таких незначних рядках, власне, про відпочинок 
знаходимо досить нестандартну думку, яку не всі можуть поділяти: «У 
вільний час – дні відпочинку, я читаю, між іншим, «Історію української 
літератури» Грушевського. Суцільно не перескакуючи, читати її, звичайно 
не можна – але книга і цікава, і значна. Цікава теза, яка мимоволі 
виявляється: культурну єдність і українців і великоросів в їх духовні 
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творчості впродовж майже всього періоду їх історичного життя. Непомітно 
для себе Грушевський це доводить»1. 

З одного боку, констатація фактів, а з другого – більш складну і глибоку 
проблему містить такий запис В. Вернадського: «Я був головою, як 
російський академік, комісії в Києві, яка вирішувала всі питання, що 
стосуються вищої школи і наукової організації України (національна 
бібліотека, університети і наукові установи). Я брав участь в цій комісії при 
всіх урядах. Зробитися українським «громадянином» я відмовився. 
Секретарем цієї комісії був проф. Лічков, зараз в Сталінабаді. Ми склали з 
ним тоді звіт про нашу роботу (для себе)»2. 

Підсумовуючи, варто констатувати, що ми не ставили за мету повністю 
розкрити формування національної свідомості у Володимира Вернадського 
і його розуміння українського питання. Це проблема надто складна і 
розкрити її сутність в одній статті надто складно. Тому ми відтворили лише 
певні ключові моменти, що, на нашу думку, характеризують погляди В. 
Вернадського на майбутнє нашої Батьківщини, намагаючись показати 
насамперед його позицію. Ймовірно, що її поділяли не всі тоді і не всі 
поділяють зараз. Однак вона є і має право на існування. Найкраще сутність 
українського питання чи навіть української ідеї висловив В. Вернадський у 
своїх спогадах: «Я вірю у велике майбуття і України, й Української 
академії наук...»3  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Там само, арк. 55. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 4708, 

оп. 1, спр. 242, арк. 13. 
3 Там само. 
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Василик І.Б. (Київ) 

 
ДЕПУТАТСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ  

КОСТЯ ЛЕВИЦЬКОГО  
У ВІДЕНСЬКОМУ ПАРЛАМЕНТІ 

 
У статті розкрито депутатську діяльність Костя Левицького під час 

його роботи в Державній раді у Відні; проаналізовано депутатські 
запити, протести та інтерпеляції К. Левицького; показано результати 
депутатської діяльності К. Левицького у суспільному житті населення 
Східної Галичини.  

 
Кость Левицький був представником нового покоління української 

світської інтелігенції в Галичині, що, вийшовши переважно з родин греко-
католицьких священиків, на зламі ХІХ – ХХ ст. перебрала політичний 
провід в українському русі. Він діяв у непростих політичних умовах, коли 
західноукраїнському суспільству, що перебувало у правовому полі 
конституційної Австро-Угорської монархії, доводилося прискореними 
темпами долати відставання від сусідніх народів у різних сферах 
суспільного життя. У цей час відбувалася стрімка модернізація 
українського національного руху, утвердження національної свідомості 
серед широких верств населення, до політиків приходило розуміння того, 
що запорукою успішного розвитку народу є весь комплекс його здобутків в 
економічній, культурній і політичній сферах; з урахуванням нових 
суспільних реалій формувалися українсько-польські відносини. 

Однак попри численні заслуги на культурно-просвітній та економічній 
ниві, К. Левицький увійшов в українську історію насамперед як політичний 
діяч. Від початку ХХ ст. він входив до числа кількох найвпливовіших 
українських політиків у Галичині, численні підтвердження чому містяться 
у спогадах тогочасних діячів.  

Мета статті – дослідити депутатську діяльність Костя Левицького під 
час його роботи в Державній раді у Відні. 

Завдання статті: проаналізувати депутатські запити та інтерпеляції 
К. Левицького; показати результати депутатської діяльності К. Левицького 
у суспільному житті населення Східної Галичини.  

Історіографію склали: матеріали Центрального державного історичного 
архіву України у м. Львові, а саме: рукописні праці К. Левицького; 
опубліковані особисті спогади К. Левицького та спогади його сучасників; 
тогочасна періодика, зокрема газети «Діло» та «Свобода», у яких 
публікувалися виступи депутатів у парламенті, подавався аналіз їхніх 
запитів та інтерпеляцій, журналу «Нові шляхи»; праці істориків діаспори. 
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Час із 1907 р. (запровадження загального виборчого права до 
Віденського парламенту) і до 1914 р. (початку Першої світової війни) 
К. Левицький назвав “новим періодом визвольних змагань”1. К. Левицький 
був депутатом Австрійського парламенту в 1907 – 1918 рр. Він прийняв 
присягу 1 (17 червня) 1907 р. Він постійно наголошував, що завданням 
кожної парламентської репрезентації є “влекшити та покращити положення 
своїх виборців”2. В опублікованій у часописі “Діло” статті під назвою 
“Наша репрезентація” на К. Левицького покладалися значні надії щодо 
успішного ведення української парламентської політики. У статті 
відзначалися заслуги К. Левицького в економічній і просвітній діяльності, а 
також стверджувалося: “Взагалі К. Левицький має “щасливу руку: всі 
товариства, які він створив, не лише існують, але й гарно розвиваються”3. 

Українська фракція поділялася на секції. К. Левицький входив до 
економічної та правничо-адміністративної секцій. З перших днів пленарних 
засідань українські депутати брали активну участь у роботі Державної 
ради, засуджуючи політику польських правлячих кіл у Галичині та 
звертаючи увагу на зловживання владою під час останніх парламентських 
виборів. Проте їх пропозиції не були підтримані більшістю депутатів ради.  

5 липня 1907 р. український парламентський клуб на засіданні ухвалив 
програму діяльності, серед авторів якої був і К. Левицький. У документі 
вказувалося, що метою депутатів є самостійний політичний, економічний, 
соціальний і культурний розвиток українського народу4. 

Запити та інтерпеляції безпосередньо К. Левицького в перший рік 
депутатства стосувалися таких питань, як: зменшення податків для тих 
селян, урожай яких був знищений внаслідок стихійного лиха; зупинка 
еміграції населення до Німеччини5; обмеження галицьких селян та 
робітників у купівельних операціях поза межами краю; про розпуск ради 
общини в с. Соколівці у Галичині, проти високого оподаткування 
населення краю; усунення адміністративної самоволі існуючої влади й 
судових виконавців, розширення конституційних прав і скасування тих 
окремих постанов, які суперечать чинній конституції. Він говорив про 
потребу прийняття нового виборчого права й національної автономії6.  

                                           
1 Левицький К. Українські політики. Сильвети наших давніх послів і політичних діячів 

1907 – 1914 рр. – Львів, 1937. – Ч. 2. – С. 3. 
2 Центральний державний історичний архів України у м. Львові, ф. 581, оп. 1, спр. 130 

(Стаття К. Левицького “На маргінелі нашої політичної діяльности 1928 – 1931 років” – про 
діяльність українських послів-членів УНДО в польському сеймі), арк. 24. 

3 Наша репрезентація // Діло. – 1907. – 14 червня. 
4 Із руського (українського) клюбу // Діло. – 1907. – 8 липня. 
5 Із руського (ураїнського) клюбу // Діло. – 1907. – 1 липня. 
6 Діло. – 1907. – 24 липня. 
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Після закінчення першої сесії новообраного Австрійського парламенту 
українці Галичини проводили численні віча і маніфестації, на яких 
населення вимагало від депутатів конкретних дій для виконання вимог 
передвиборчої кампанії. Найбільші віча відбулись у Сколе, Соколівці, 
Бучачі, де виступали К. Левицький і В. Охримович1. 19 серпня 1907 р. у 
Рогатині відбулося велике маніфестаційне віче, на якому К. Левицький в 
присутності 10 тис. виборців прозвітував про діяльність української 
фракції. Появу депутата населення вітало словами: “Слава! Най живе наш 
посол!” У резолюції віча йому була висловлена подяка за плідну працю2.  

Значну увагу К. Левицький приділяв проблемі державної допомоги 
селянам для купівлі жита на посівну кампанію 1908 р. Було вирішено 
виділити 3 млн крон грошової допомоги українському населенню у формі 
кредиту. Протест К. Левицького до уряду стосувався розподілу і видачі 
державної грошової субвенції сільськогосподарському населенню Східної 
Галичини.  

Як адвокат, К. Левицький перед владою неодноразово порушував 
питання юридичного характеру. Його запити були адресовані міністру 
юстиції стосовно зняття заборони на діяльність українського об’єднання 
“Провидіння” у Львові; порушення роботи галицькими судами; про 
порушення судами й державними адвокатурами мовних приписів у 
Галичині; щодо партійного характеру державної адвокатури у Львові та її 
зловживання службовою (офіційною) пресою; про порушення при зборі 
податків у районі Рогатина, що належав до його виборчого округу; щодо 
порушення мовних приписів судами в Галичині.  

У другій половині першої депутатської каденції 1907 – 1911 рр. 
відбулося кар’єрне зростання К. Левицького у Державній раді. 27 жовтня 
1909 р. К. Левицький був обраний до земельної комісії з ліквідації 
заборгованості до податкового комітету, а 24 листопада – старостою цього 
комітету. 3 грудня К. Левицького було залучено до роботи комітету з 
обговорення національних справ, а вже 2 березня 1910 р. він став другим 
заступником старости цього комітету. Того ж дня від української фракції 
К. Левицького вибрали до комітету переговорів з економічних стосунків із 
Угорщиною; 24 червня 1910 р. його було обрано до бюджетної комісії. 
Після обрання 22 лютого 1910 р. Ю. Романчука віце-президентом палати 
депутатів Австрійського парламенту К. Левицький став керівником 
українського парламентського клубу. Це дало йому змогу лобіювати 
інтереси українців Східної Галичини на всіх рівнях влади. 

Як і в громадській праці, у Віденському парламенті К. Левицький 
чимало уваги приділяв економічним питанням. Він виступав про 

                                           
1 З народних віч // Діло. – 1907. – 5 серпня. 
2 Величава маніфестаця в Рогатині // Діло. – 1907. – 22 серпня. 
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конкурентне обговорення будівництва греко-католицької церкви в 
Богородчанах; про впровадження галицького крайового закону; про 
будівельний статут для сільських общин; про розподіл державної дотації 
постраждалим від повені в Галичині; про роботу податкової комісії з 
проханням про виділення податковою адміністрацією пільг для організації 
Червоного Хреста при сплаті ним податків; про звільнення селян від 
податків через фінансові операції в сільському господарстві; про виділення 
в державному бюджеті на 1910 р. коштів на потреби Східної Галичини; про 
надання державних дотацій для сільськогосподарських цілей національним 
організаціям.  

Іншим напрямом парламентської діяльності К. Левицького були запити 
до уряду щодо порушення законності органами влади в Галичині. Це були 
невідкладні клопотання й пропозиції: про відміну цісарського 
розпорядження про дисциплінарну владу органів поліції й управління; 
відрахування коштів до конституційного комітету; покарання жандармів, 
яких звинувачували у вбивстві українського селянина Марка Каганця у 
с. Коропець; про порушення прав української мови в судових органах 
Східної Галичини; про заборону українських учительських курсів для 
українських солдатів у Східній Галичині.  

Особливу увагу в парламентській діяльності К. Левицький відводив 
проблемі внутрішньополітичного реформування Австро-Угорщини з метою 
забезпечення українському населенню Галичини конституційних прав і 
свобод та сприятливих умов для національного розвитку. Особливо він 
виступав проти скасування в австрійському уряді Міністерства для 
Галичини, яке перебувало в руках польських політиків і слугувало засобом 
відсторонення Відня від українських проблем. Відкрито виступав за 
запровадження загального, рівного, прямого й таємного виборчого права 
для крайових представництв; про вибори державної комісії для розробки 
закону про національності; про національності й мови; про врегулювання 
національного питання в Австро-Угорщині.  

У другій передвиборчій парламентській кампанії 1910 – 1911 рр. 
звернення К. Левицького до міністерств і відомств монархії мали 
переважно правозахисний характер. Його протести, запити та інтерпеляції 
стосувалися таких питань, як: переслідування українського пожежного 
об’єднання “Січ” у с. Коропці Бучацького повіту; переслідування 
працівників-українців на залізниці; впровадження в Східній Галичині 
проїзних квитків з тримовними написами (німецькою, українською і 
польською мовами); газетне повідомлення про політичну дискримінацію 
українців німецьким консульством у Львові; конфіскація газети “Діло”; 
порушення прав української мови державною адвокатурою і крайовим 
судом у кримінальних справах у Львові; полонізація українських школярів 
у народній школі с. Обертин у Галичині.  
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Робота українського представництва в першому Австрійському 
парламенті, що обирався на підставі загального голосування, була 
підсумована у виданні “Що робили наші посли в парламенті? Маніфест 
руського (українського) парляментарного клюбу”, авторами якої були 
українські депутати: К. Левицький, Є. Петрушевич, Л. Цегельський і 
Т. Окуневський. У роботі зазначалося, що становище української фракції 
було дуже важким через її нечисленність, проте депутати доклали чимало 
зусиль для покращення становища українського населення і здобуття для 
нього поваги інших парламентських угруповань і уряду, послаблення 
упереджень щодо українців, які поширювали польські політики.  

Українські депутати під головуванням К. Левицького відстоювали 
інтереси свого народу при обговоренні парламентом таких питань, як 
створення Земельного іпотечного банку, звільнення безземельних верств 
населення від податку з житла, малоземельних – від прибуткового податку; 
за їх вимогою було скасовано оплату від “судових доручень”, ухвалено 
виділяти щорічне відшкодування селянам за знижку цін на худобу. За 
сприяння українських депутатів успішно розвивалося товариство 
“Сільський господар”. Депутати добилися зниження цін на дрова з 
державних лісів для селян з безлісних повітів. У військових справах 
українці сприяли рішенню про скорочення військової служби до двох 
років, вели переговори з урядом про запровадження “нового справедливого 
карного права у війську”. Вдалося вибороти пільги для жовнірів і 
резервістів. Парламентарі не допустили ухвалення закону про роздрібну 
торгівлю окремими особами, які б розносили товари, і цим врятували 
дрібну торгівлю сільськими виробами. Українські депутати виступили 
проти будівництва системи каналів у Східній Галичині, мотивуючи це 
великими затратами, натомість пропонували використати кошти на 
регуляцію гірських потоків і річок та осушування мочарів. 

У політичній сфері депутати домоглися ухвалення закону про політичні 
товариства, за яким дозволялось утворювати філії та об’єднуватись у 
спілки. У справах культури українське представництво добилося 
збільшення кількості українських кафедр у Львівському університеті й 
заснування української гімназії у Вижниці, виділення коштів для шкіл 
Українського педагогічного товариства, НТШ, “Просвіти”. Українські 
депутати внесли пропозицію про поділ Крайової шкільної ради на 
українську й польську секції. Внаслідок їхніх зусиль на залізниці було 
введено україномовні квитки, вийшов наказ шанувати права української 
мови в судах. До Адміністративного трибуналу у Відні увійшов 
український представник1.  

                                           
1 Левицький К., Петрушевич Є., Цегельський Л., Окуневський Т. Що робили наші посли в 

парляменті? Маніфест руського (українського) клюбу. – Львів, 1911. – С. 8-14. 
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Цісарським рескриптом від 30 березня 1911 р. було достроково 
розпущено палату депутатів Державної ради та призначено нові вибори1. 
Причиною дострокового розпуску парламенту стали національні 
суперечності, які посилювалися, вони фактично паралізували його 
діяльність і не давали змоги ухвалювати важливі державні закони. 
Оцінюючи роботу першого парламенту, обраного на підставі загального 
голосування, К. Левицький писав: “Палаті послів було мож зробити закид, 
що вона не зуміла сконсолідуватись і супроти безпрограмового і пасивного 
правительства поставити свою програму національних і соціяльних 
реформ”2. 

За результатами виборів 1911 р. у 28 округах Східної Галичини було 
обрано 24 депутати, які представляли українські політичні партії, у т.ч. 18 
націонал-демократів, а також 2 москвофіли3. Після виборів К. Левицький 
провів цілу низку переговорів і нарад стосовно українських вимог з 
першими державними особами. Але українців фактично засипали “силою 
медоточивих слів” і на їхні пропозиції не було дано жодної конкретної 
відповіді.  

Було засновано Український парламентський союз у складі трьох груп – 
націонал-демократичної, радикальної та буковинської. Головою 
Українського парламентського союзу було обрано К. Левицького, 
заступниками – Т. Окуневського, М. Василька і М. Лагодинського, 
секретарем – Є. Левицького4. Після виборів 1911 р. основною метою для 
українців було врегулювання польсько-українських суперечностей у 
Галичині, проведення виборчої реформи до Галицького сейму й заснування 
українського університету. К. Левицький неодноразово звертав увагу на те, 
що 4-мільйонний українсько-руський народ в Австрії скривджений через 
те, що не має самостійного університету. “Українська мова, – писав він, – є 
цілком розвинена і може застосовуватись для навчання в університеті. 
Також, напевно, знайдуться професорські сили. Коли ухвалюють міліони 
на військо, то повинні знайти гроші і на культурні цілі”5. 

Порівняно з першою депутатською каденцією, багатою на запити та 
інтерпеляції українських депутатів і особисто К. Левицького, друга 
каденція була менш плідною. Під час другої каденції спостерігалися все 
більші розбіжності між самими депутатами у середині фракції і 
К.Левицький неодноразово витрачав час на примирення опонентів. Друга 
причина – активна протидія польської фракції. 

                                           
1 Цьольнер Е. Історія Австрії. – Львів, 2001. – С. 426. 
2 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848 – 1914. На підставі 

споминів. – Львів, 1926. – С. 571. 
3 Свобода. – 1911. – 6 липня. 
4 Свобода. – 1911. – 20 липня. 
5 Свобода. – 1911. – 16 лютого. 
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Конструктивна робота депутатів почалася з початком 1912 р. 
К. Левицький особисто надіслав до уряду інтерпеляції стосовно заборони 
зборів українського студенства у приміщенні Львівського університету, 
відновлення права проведення зборів у Львівському університеті та права 
проведення демонстрацій.  

Українське парламентське представництво під керівництвом 
К. Левицького також приділяло в цей час увагу іншим освітнім і 
культурним питанням, а саме: щодо спорудження польської гірничої 
академії у Кракові. Мова йшла про те, щоб створити у Львові і Кракові 
окремі гірничі ВНЗ; про будівництво нового навчального закладу для 
майбутніх учителів у Тернополі; щодо запровадження в краї державних 
загальноосвітніх шкіл. 

4 червня 1914 р. на нараді в Будапешті К. Левицький вимагав від уряду, 
щоб у всіх українських військових полках не тільки прості солдати, а й 
старшини розмовляли українською мовою, а для цього необхідно було 
заснувати спеціальні курси. Також К. Левицький вніс запит щодо мита, яке 
російський уряд наклав на україномовні книги, що ускладнювало їх 
перевезення в Росію1. 

Чимало зусиль українських депутатів спрямовувалося на розв’язання 
економічних питань. Депутати української фракції Віденського парламенту 
вимагали від влади проведення меліорації і регуляції рік у гірських районах 
краю (які уряд в результаті проігнорував – І.В.); запровадження дворічної 
військової служби в армії; обмеження оподаткування дрібних ремісників і 
промисловців2.  

Завдяки зусиллям К. Левицького у 1913 р. уряд перерахував кошти на 
дешеве і якісне зерно для посіву, закупки картоплі, рису, бобових за 
зниженими цінами, а також на паливо, 500 вагонів солі. Було зменшено 
оподаткування й виділено грошову допомогу на закупівлю муки, а для 
бідних верств населення її виділили безплатно3. Неодноразово, за 
ігнорування вимог українців К.Левицький організовував бойкот роботи 
парламенту українською фракцією, ставав у опозицію й т.п. Це стосувалося 
і фінансових питань, і культурних, справи виборчої реформи до Галицького 
сейму. Українські депутати зірвали засідання парламенту 10 грудня 1913 р., 
використавши музичні інструменти. Наступного дня на прийомі цісар 
Франц Йосиф запевнив К. Левицького в бажанні забезпечити конституційні 
права українців і дорікнув йому організацією в парламенті голосної 

                                           
1 Ставничий І. Від повітового міста до столиці ЗУНР. Станіславів у 1918 – 1919 роках // 

Альманах Станіславської землі. Збірник матеріялів до історії Станіславова і Станіславщини / 
Ред. Б. Кравців. – Нью-Йорк; Торонто; Мюнхен, 1975. – Т. 1. – С. 5. 

2 Український Клюб і правительство // Діло. – 1912. – 16 квітня. 
3 Свобода. – 1914. – 6 березня . 
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обструкції1. Отже, у руках К. Левицького були всі можливі на той час 
важелі впливу на політичних діячів Австро-Угорщини для відстоювання 
прав українського народу і він ними активно користувався. Слід зауважити, 
що вся діяльність К. Левицького носила чітко демократичний характер. 
Методи досягнення цілей у політичній галузі носили парламентський 
характер, перевагу надавали мирним переговорам, обструкції були 
найбільш радикальним методом ведення парламентської боротьби.  

Характеризуючи особисті якості К. Левицького як політика, можна 
зробити висновок, що він був завжди обережним у судженнях, стриманим і 
коректним у громадських ситуаціях. К. Левицький не дозволяв собі погано 
говорити про своє оточення. В ухваленні конкретних рішень зважував усі 
“за” і “проти”, йому була властива прогнозованість. Водночас 
К. Левицький був політиком т.зв. “австрійської школи”, яких історики 
інколи називають “галицькими консерваторами”. Цей консерватизм 
виявлявся в толерантному ставленні до опонентів, у тактовності, постійній 
участі та ініціюванні різноманітних переговорів, нарад, конференцій, 
консультацій тощо, у вмінні вислухати і зробити власні висновки, зрештою, 
у небажанні ні з ким конфліктувати.  

Отже, становище К. Левицького в українському представництві було 
впливовим, а після обрання голови української парламентської 
репрезентації Ю. Романчука віце-президентом палати депутатів стало 
визначальним. Одночасне і тривале обіймання К. Левицьким найвищих 
становищ серед українського галицького політикуму свідчило про його 
незаперечний авторитет і статус політичного лідера серед доволі жорсткого 
конкурентного середовища української політичної еліти в Галичині на 
початку ХХ ст. 

Зусилля українського парламентського представництва під 
керівництвом К. Левицького спрямовувалися на зростання політичного 
впливу українців у державі, залучення важелів державної політики до 
розв’язання українсько-польського конфлікту, досягнення українцями ряду 
практичних здобутків у культурно-освітній та економічній сферах. У роки, 
що безпосередньо передували вибуху Першої світової війни, українське 
парламентське представництво зосередилося на справі виборчої реформи 
до Галицького сейму й заснування українського університету у Львові. 
Українське парламентське представництво досягнуло певних успіхів, однак 
його діяльність не була позбавлена недоліків, неодностайності і внутрішніх 
конфліктів. Неодноразово К. Левицькому доводилося примирювати 
опонентів. Внутрішньо- і зовнішньофракційні протистояння не тільки 
псували авторитет фракції, а й інколи негативно позначалися на кінцевому 

                                           
1 Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848 – 1914. На підставі 

споминів. – Львів, 1926. – С. 675–676. 
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результаті. Аналізуючи парламентську діяльність К. Левицького, можна 
погодитися з думкою М. Залізняка про те, що в умовах польської переваги 
в Галичині та її впливу на австрійський уряд, українська політика не могла 
мати надто великих результатів. Водночас українське представництво в 
центральному парламенті стало важливим чинником, з яким доводилося 
рахуватись1. Як голова українського парламентського представництва 
К. Левицький особисто вів переговори з політичних питань із 
австрійськими прем’єр-міністрами та цісарем, входив до числа політичної 
еліти Австро-Угорщини. 

 
 
 

Жовнір О.М. (Київ) 
 

ПЕТРОГРАДСЬКИЙ ПЕРІОД ЖИТТЯ  
І ДІЯЛЬНОСТІ ШЕВЧЕНКОЗНАВЦЯ  

ПАВЛА ЗАЙЦЕВА 
 

У статті йдеться про життя і діяльність шевченкознавця Павла 
Зайцева в Петрограді 1905 – 1917 рр. 

 
«У всякого своя доля і свій шлях широкий…», – вірно зазначав великий 

Кобзар української землі Т. Шевченко. Кожен сам піднімається сходинками 
свого життя й досягає певних висот або зникає в небуття. Та є багато 
видатних людей, які все життя поклали на розвиток України чи то в сфері 
мистецтва, чи науки, чи політики (навіть в еміграції), а імена їхні, як і 
результати діяльності, на сьогодні маловідомі. З. Гуревич, Г. Голоскевич, 
І. Брик, Є. Онацький, Ю. Нарбут, В. О’Коннор-Вілінська, П. Зайцев тощо – 
це ті особистості, прізвища яких досить рідко згадуються в сучасних 
енциклопедіях, підручниках з історії.  

Павло Іванович Зайцев – людина, яка все життя займалася науковою, 
громадсько-політичною діяльністю й не прагнула визнання. Його 
науковими працями користувалося багато видатних учених, письменників, 
діячів української культури. Павло Іванович зробив вагомий внесок у 
розвиток шевченкознавства, провівши власні дослідження, присвятивши  
багато праць життю Кобзаря загалом (монографія «Життя Тараса 
Шевченка» (1939), видання творів Т. Шевченка в 16 томах), і окремим 
епізодам («Первая любовь Шевченко» (1914), «Шевченко і поляки» (1934), 
«Шевченко в російських перекладах» (1938) тощо). 

                                           
1 Залізняк М. Вчора й сьогодні. (З нагоди 70-ліття д-ра Костя Левицького) // Нові Шляхи 

(Львів). – 1929. – Листопад-грудень. – С. 127. 
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Знаний у світових наукових колах, П. Зайцев, на жаль, маловідомий на 
Батьківщині.  

Більшу частину життя П. Зайцев провів у еміграції, адже жив у 
неспокійний, для багатьох час – початок ХХ ст. – час Першої світової 
війни, Української революції, час боротьби за «політичне кермо», за 
утвердження української державності. На жаль, маємо недостатньо 
інформації про формування світогляду Павла Івановича, становлення його 
як літературознавця, науковця, політика. На сьогодні немає ґрунтовного 
дослідження складних, непересічних і водночас плідних періодів життя й 
діяльності П. Зайцева, що вимагає й одночасно дає змогу поетапно 
дослідити його внесок у розвиток українознавства. 

П. Зайцев народився 10 вересня 1886 р. у Слобідській Україні, в 
м. Суми. Середню освіту здобув у Олександрійській гімназії (м. Суми), де 
його батько був помічником класних наставників. Серед учнів гімназії Іван 
Арсенович Зайцев вважався одним із «стовпів» режиму, людиною, яка аж 
ніяк не була українофілом. Тому світогляд майбутнього шевченкознавця 
П. Зайцева формувався під впливом двох «центрів тяжіння»: 
консервативного родинного виховання в стилі відданості «царю и 
отечеству» та радикального молодіжного середовища (гімназистів-
літературознавців), яке жваво підхоплювало перші звістки революційної 
хвилі ХХ ст.1 Після закінчення гімназії в 1904 р. вступив до 
Петербурзького університету, приїхавши туди в бурхливий революційний 
час 1905 р. 

Так починається петроградський період життя й діяльності П. Зайцева – 
один із головних, доленосних етапів, адже це була перша сходинка у 
становленні його як шевченкознавця, науковця, культурно-громадського 
діяча, політика-початківця. 

Отримавши диплом юриста в Петербурзькому університеті в 1909 р., 
Павло Іванович продовжив навчання на історико-філологічному факультеті 
цього ж закладу, який закінчив у 1913 р. І відразу ж вступив на однорічні 
педагогічні курси при шкільній окрузі в Петербурзі. Після закінчення 
курсів П. Зайцев мав можливість займатися педагогічною діяльністю, 
проводити наукові дослідження. І молодий юнак скористався такою 
можливістю – одразу ж почав учителювати в гімназії «Человеколюбивого 
общества», в якій у сорокових роках ХІХ ст. був учителем П. Куліш, про 
що П. Зайцев любив зазначати з неабиякою гордістю. Викладав російську, 
польську, латинську, грецьку, згодом і українську мови в інших середніх 
школах Петрограда. 

                                           
1 Іванущенко Г. Дослідник шевченкової правди (До 120-річчя з дня народження Павла 

Зайцева) // http://daso.sumy.ua/index. 
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У цей час П.Зайцев розпочав і наукову діяльність – дослідження 
творчості Т. Шевченка – працю всього свого життя. Захоплення особою 
Т. Шевченка та зацікавленість епохою, у якій жив поет, відбувалося у 
П. Зайцева тому, що він сам належав до епохи відродження національного 
духу, відродження нового, революційного. «Павло Іванович Зайцев, – 
писав про нього О. Лотоцький, – не тільки подавав літературні надії, але 
вже і справджував їх, обробляючи фрагменти української літератури та 
громадського руху, опрацьовуючи причинки до шевченкознавства. У 
товариському житті він піддержував бадьорий, веселий настрій, 
оповідаючи гумористичні анекдоти та виявляючи неабиякий талант 
перейнятливості»1. 

В. Міяковський, сучасник Павла Івановича, однокурсник по 
Петербурзькому університету, у своїх спогадах вказував, що ще з 1911 р. 
П. Зайцев вів «енергійне листування», розшукував матеріали про 
Т. Шевченка. Неодноразово приїжджав до Києва, де співпрацював із 
М. Біляшівським та Д. Щербаківським, які тоді теж почали збирати 
матеріали для шевченківського відділу Київського історичного музею. 
Відшукуючи матеріали у збирачів Шевченкових реліквій у Петербурзі, 
Москві, Нижньому Новгороді – у місцях перебування Т. Шевченка – він 
натрапляв на невідомі ще в літературі й мистецтві матеріали. Так, у 
Нижньому Новгороді Павло Іванович розшукав колекцію малярських 
творів Тараса Шевченка, серед яких були всі вісім малюнків серії «Притча 
про блудного сина»2. У Петербурзі в 1912 р. він знайшов рештки 
Шевченкового альбому із замальовками та фольклорними записами під час 
невдалої короткотривалої подорожі Т. Шевченка в Україну у 1859 р. Вісім 
малюнків із цього альбому П. Зайцев придбав для Київського історичного 
музею і використав для своєї дуже цінної публікації нових матеріалів у 
журналі «Русский библиофил». В. Міяковський у середині ХХ ст. згадував, 
що «…навіть у наші часи, по п’ятдесятих роках, знаходимо посилання на 
неї в радянських шевченкознавчих працях, але без будь-якої згадки імені 
публікатора…»3 

Рік між закінченням університету і початком Першої світової війни 
остаточно закріпив позицію П. Зайцева у шевченкознавстві. В цей час у 
журналах з’являються його наукові статті: «Русские поэмы Шевченко» 
(«Вестник Харьковского историко-филологического общества» (1913), 
«Шевченковские места в Ленинграде» («Красное знамя» (1914), «Первая 
любовь Шевченко» («Вестник Европы» (1914), «Новое о Шевченке» 
(«Русский Библиофил» (1914), а також інші статті в газетах «Речь» 

                                           
1 Там само. 
2 Міяковський В. Павло Зайцев // Сучасність (Мюнхен). – 1968. – № 3 (87). – С. 102. 
3 Там само. – С. 103. 
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(Петербург), «Утро» (Харків), у яких містилися нові факти біографії 
Т. Шевченка або ще неопубліковані рядки з його творів.  

Упродовж 1914 р. П. Зайцев розпочав роботу над виданням на наукових 
засадах опрацьованого тексту всіх поезій Т. Шевченка, використавши свої 
знахідки, а також примірник «Кобзаря» 1860 р. видання, у якому поет 
власноручно зробив численні виправлення. Однак Перша світова війна 
зупинила це важливе видання на першому випуску, який становив лише 
четверту частину цілого корпусу поезій1. 

Уся шевченкознавча праця П. Зайцева проходила на дуже яскравому тлі 
діяльності української громади в Петербурзі. О. Лотоцький, 
О. Грушевський, Д. Дорошенко, С. Єфремов, П. Стебницький, Ф. Вовк, 
М. Могилянський, подружжя Русових – Олександр і Софія тощо – це була 
«старша» українська громада, яка берегла українські традиції Петербурга, 
що колись були закладені сучасниками Т. Шевченка. 

Зі спогадів П. Зайцева, у 1904 р. у Петербурзі налічувалося не більше 
100 осіб національно свідомої молоді, а в 1916 р. – 1000 осіб і діяло 18 
академічних гуртків-громад студентів українського походження. Цьому 
сприяв «дурний російський уряд, який заборонами Шевченкових ювілеїв (у 
березні 1914 р.), закриттям усієї української преси на початку Великої 
війни (у серпні 1914 р.) та ідіотичною політикою «обрусєнія» в Галичині 
зробив сотні пасивних молодих «малоросів» активними адептами нашої 
усвідомлювальної акції»2. 

У 1908 р. цілеспрямований, життєрадісний Павло Зайцев став активним 
діячем Молодої громади Товариства українських поступовців, яка 
прийняла організаційні форми об’єднання поступових сил. Соратниками 
молодого П. Зайцева були М. Корчинський (керівник студентської 
громади), В. Садовський, М. Кушнір, Г. Голоскевич, В. Ярошенко, 
П. Балицький та інші молоді люди, сповнені сил, бажання працювати для 
розвитку українознавства. Тому Молодий ТУП брав участь у всіх 
громадських справах української колонії в Петербурзі: у виданні 
українських книжок, у щорічному відзначенні Шевченкових днів, в 
утворенні таємних університетських курсів. П. Зайцев був активним 
учасником цих подій, одночасно займався педагогічною й науковою 
діяльністю. «…Змучений працею в двох середніх школах, бібліотеці 
Академії наук, в трьох наукових товариствах, в яких я вже тоді був членом, 
громадською працею в усіх українських товариствах Петербурга, а 
найбільше – працею по ночах, якої вимагали від мене близькі вже іспити на 
науковий ступінь, – я теж думав лише про літній відпочинок…», – писав 

                                           
1 Там само. – С. 104. 
2 Зайцев П. З фільму спогадів. Зошит. – Бльомберг, 1950. – Ч. I. – С. 15. 
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про червень 1915 р. у своїх спогадах про перші таємні Українські 
університетські курси П. Зайцев1. 

Та не вдалося як слід відпочити Павлу Івановичу, адже розпочалася 
підготовка до створення таємних університетських курсів. Кожен із 
учасників курсів наражався на неабияку небезпеку від самого початку їх 
заснування. Так, Є. Неронович і В. Скнар – представники Інформаційного 
бюро – Централі об’єднаних українських студентських громад 
петербурзьких високих шкіл – склали звернення до всіх свідомих українців, 
які стоять за самостійну Українську державу, із закликом жертвувати гроші 
на «Нашу школу» – таємний український університет. Також було подано 
прізвища майбутніх професорів першого Українського вільного 
університету: П. Зайцев, К. Широцький, Г. Голоскевич, Ф. Слюсаренко, 
О. Кисіль, В. Ярошенко. Ця відозва могла б стати справжньою бомбою для 
майбутніх українських викладачів, адже «вона своїм змістом цілком 
підходила під артикули Російського Карного Кодексу про державну зраду, 
про намагання відірвати від Росії Україну. Якби ця відозва попала в руки 
влади, нам грозила каторга, або – в щасливому випадку – заслання без суду 
на Сибір!», – згадував Павло Іванович2. 

На щастя, це звернення було поширено в невеликій кількості й не 
потрапило до рук російського уряду. Тому восени 1915 р. перші таємні 
Українські університетські курси розпочали свою роботу, через що 
П. Зайцев був надзвичайно гордий. Адже саме він читав першу лекцію в 
день відкриття курсів. Темою була історія Кирило-Мефодіївського 
братства. Незадовго перед тим, як зазначав В. Міяковський, Павло Іванович 
дістав мало кому знаний тоді повний російський текст «Книги битія 
українського народу» М. Костомарова, надрукований В. Семевським ще в 
1911 р. у журналі «Русское богатство». Текст цього політичного твору був 
вкраплений невеличкими цитатами в наукову розвідку В. Семевського і все 
ж послужив приводом до конфіскації відповідних чисел журналу3. 
Використавши матеріали «Книги битія…», П. Зайцев блискуче виголосив 
свою лекцію, яка мала в слухачів величезний успіх. 

Павлу Івановичу було доручено викладати українську літературу, 
Г. Голоскевичу і В. Ярошенку – мову, К. Широцькому – історію 
українського мистецтва, Ф. Слюсаренку – історію України, О. Кисілю – 
історію українського театру. Ці курси діяли до 1917 р. у приміщенні й під 
опікою українського клубу. Голові клубу М. Корчинському доводилося 
вживати спеціальних заходів обережності, щоб не наразити громаду на 
репресії. Навіть О. Лотоцький, який слідкував за роботою Молодого ТУПу, 

                                           
1 Там само. – С. 14. 
2 Там само. – С. 16. 
3 Міяковський В. Павло Зайцев // Сучасність (Мюнхен). – 1968. – № 3 (87). – С. 105. 
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називав працю діячів цих курсів героїчною саме через ту небезпеку, що 
весь час висіла над ними. Але не дуже зважали молоді викладачі на ту 
загрозу, адже головним їх завданням була українізація національно 
свідомої молоді, а це було для них, зокрема і для П. Зайцева, пріоритетною 
справою. 

Змінила звичний хід справ у науковій сфері молодих членів Української 
громади революція 1917 р., адже їм довелося включитися в політичну 
боротьбу. Вже 9 березня 1917 р. на сторінках петербурзької газети «День» 
було надруковано заяву Петроградського відділу Товариства українських 
поступовців, у якій було викладено ті ідеали, до здійснення яких 
товариство прагнуло спрямувати всі революційні сили в Україні. У заяві-
відозві  була сформульована вимога національно-територіальної автономії 
України у зв’язку із загальною перебудовою Росії на федеративних 
основах. Звучав заклик до українського громадянства стати до роботи на 
культурно-освітньому ґрунті – дозволити вивчення української мови в 
середніх та вищих школах, у суді й адміністрації, поширення українських 
шкіл; розповсюдження української преси та книжок; повернення в 
окупованих частинах Галичини й Буковини звичного устрою політичного й 
громадського життя і національних прав українського населення; негайне 
звільнення полонених під час війни галицьких і буковинських українців. 

12 березня 1917 р. Товариство українських поступовців, за свідченням 
очевидця В. Міяковського, організувало грандіозну шевченківську 
маніфестацію біля Казанського собору на Невському проспекті. Тут 
відбулася панахида по Шевченкові, яку підтримала сила-силенна 
маніфестантів. Після промови священика виступив П. Зайцев, який підняв 
настрій своїм гарячим зверненням до громадян про «живу відповідність до 
сучасності громадських, політичних та національних ідеалів Шевченка»1. 

19 березня 1917 р. у Петрограді була створена Українська національна 
рада, до складу якої увійшли представники всіх політичних, громадських і 
культурно-просвітніх українських організацій, у тому числі й члени двох 
гуртків Товариства українських поступовців. Головою Виконавчого 
комітету ради було вибрано О. Лотоцького, заступником голови – 
М. Корчинського, членами – П. Зайцева, М. Славінського, Г. Голоскевича і 
Ф. Слюсаренка.  

На початку квітня Українська національна рада встановила зв’язки з  
Центральною радою і 3 квітня вислала делегацію до голови Тимчасового 
уряду кн. Львова з меморіалом, у якому були викладені вимоги, що вже 
були висвітлені в заяві ТУПу (у газеті «День»), тільки більш деталізовані й 
докладно обговорені в меморіалі. 

                                           
1 Там само. 
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П. Зайцев не ввійшов до складу цієї делегації та згодом йому все ж таки 
вдалося потрапити в Україну. Дуже скоро у членів Української громади  в 
Петербурзі з’явилася можливість взяти участь у практичній діяльності на 
окупованих російською армією галицьких і буковинських землях. На 
керівну роботу в цивільному управлінні Галичини й Буковини були 
призначені Д. Дорошенко та О. Лотоцький, а в Молодій громаді в 
Петербурзі вони знайшли собі помічників для управління повітами. Так, у 
квітні 1917 р. Тимчасовий уряд за рекомендацією Д. Дорошенка призначив 
П. Зайцева повітовим комісаром Косівщини. На цій посаді він пробув до 
вересня 1917 р. – часу, коли було ліквідовано російські комісаріати в 
Галичині й Буковині.  

Так закінчується Петербурзький період життя П. Зайцева – пора 
активних і результативних дій, завдяки яким відбулося становлення 
людини-українознавця насамперед, людини-борця, громадсько-
культурного діяча, політика. Приклади і досвід людей, які оточували Павла 
Івановича, його постійний внутрішній потяг до нового перспективно-
результативного, розуміння мети діяльності і наполеглива праця були 
основою розвитку цілеспрямованої, високоосвіченої, суспільно значущої 
особистості.  

 
 
 

Лебедєва О. (Київ) 
 

ДЕРЖАВНА ДІЯЛЬНІСТЬ С. ЄФРЕМОВА 
 

У статті простежується роль відомого українського суспільного діяча 
С. Єфремова у державнoму житті українського народу в 1917 р.  

 
Очікуючи від історії дару свободи, ми ризикуємо ніколи його не 

дочекатись. Історія – це ми самі, і тому нам доводиться брати самим на 
себе її тягар. Ідея активної участі в історії стає провідною в сучасній 
культурі. Своє бачення політичного портрета Сергія Єфремова та аналіз 
його ролі в державотворчій діяльності представляє авторка статті.  

С. Єфремов – досить відома політична фігура в історії України першої 
чверті ХХ ст. Громадський, політичний діяч, талановитий письменник, 
публіцист, літературний критик, історик української літератури. Коли 
організувалася Центральна рада, його обирають заступником голови цього 
органу, що говорить про певний авторитет та визнання його українським 
суспільством у той час. Чи були для цього підстави? Так, певні підстави 
були. Адже він був одним із керівників радикальної, а пізніше 
демократично-радикальної партії, яка в 1908 р. трансформувалася у ТУП, 
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що проіснувало до 1917 р. Товариство здійснило колосальну просвітницьку 
роботу, зробивши великий внесок у відродження самосвідомості 
українського народу, готуючи грунт до революційних звершень 1917 р. 
Сам С. Єфремов доклав чимало зусиль для об’єднання багатьох тогочасних 
громадських діячів, вів пропагандистську, інформаційну, культурно-
освітню роботу, згуртовуючи українські сили.  

З якими ж планами прийшов до 1917 р. С. Єфремов? У програмних 
положеннях очолюваної ним партії основними гаслами були такі: 
федерація рівноправних автономних національно-територіальних одиниць 
та соціалістичні вимоги, передача всієї землі з її багатствами та 
промисловість у спільну народну власність, парламентаризм, 
конституціоналізм. Водночас факти свідчать, що ідейно-теоретична 
платформа та практична діяльність С. Єфремова не були позбавлені і 
недоліків. Він, як один з керівників Товариства, не усвідомлював значення 
власної державності, ролі приватної власності у суспільних відносинах, як 
одного з головних чинників прогресу та конкуренції. Не було програми 
практичних кроків післяреволюційної побудови країни, альтернативних 
шляхів розвитку та досягнення своїх політичних цілей, не здійснено оцінки 
наслідків обрання того чи іншого варіанта, не враховано довготермінової 
перспективи, у т.ч. можливих наслідків та впливу політики протягом 
наступних років. Важливим фінансовим та військовим питанням теж не 
було приділено належної уваги. Щодо армії, то програма демократично-
радикальної партії проголошувала плани її реорганізації до рівня міліції, а 
міжнародні конфлікти планувалося залагоджувати «полюбовним шляхом».  

Перших помилок, з точки зору авторки, С. Єфремов припустився з 
самого початку революційних змін в Україні. Як відомо, лідери ТУП були 
ініціаторами створення Центральної ради, яка прагнула репрезентувати 
інтереси всього українського народу. Члени Ради ТУПу у складі 
Д. Дорошенка, А. Ніковського, Є. Чикаленка, С. Єфремова тощо. 
сподівалися стати загальнонаціональним об’єднуючим органом, але вже на 
одне з перших її засідань прийшли соціалісти І. Стешенко та Д. Антонович 
з вимогою включити до Центральної ради представників соціалістичних 
організацій. Щоб не утворювати двох центрів, тупівці погодилися на 
об’єднання. Але це не зняло розбіжностей між цими політичними 
угрупованнями, що проявилося на виборах голови Центральної ради ще до 
приїзду М. Грушевського. Тупівці висунули кандидатуру Д. Дорошенка, а 
соціалісти – Ф. Крижанівського, який зібрав більше голосів, що істотно 
вплинуло на позицію тупівців. «Сей дрібненький епізод, – писав згодом 
М. Грушевський, – мав чималий вплив на дальший розвиток подій: мозок 
української нації, згодом есефи – «українські кадети», які вважали себе 
одиноко інтелігентним і культурним серед української нації і покликаним 
до політичного проводу – зайняли позицію незаінтересованого й 
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ображеного обсерватора зусиль українського суспільства для використання 
даного політичного моменту в інтересах українського народу»1. Тому 
аналізуючи, наскільки ефективно вдалося використати С. Єфремову 
тогочасні можливості, доводиться здебільшого вдаватися до критичних 
оцінок. Ми бачимо політичні амбіції, а не відданість справі, хоча він 
розумів, «що не буває вдруге такої хвилі і що історія не прощає помилок, 
вагань і недбальства»2.  

У цей складний для України період українським політичним лідерам 
необхідно було шукати компроміси, працювати на користь України, у якої 
на той момент було забагато внутрішніх проблем і зовнішніх ворогів. Але 
С. Єфремову бракувало лідерських якостей, харизматичних рис, 
самовпевненості, щоб отримати провід у створеній ТУПом Центральній 
раді. Тому можна погодитися з висновками В. Солдатенка, який пише, що 
постійно опиняючись у позиції «ображених», яких виправдовує 
інтелігентність, делікатність поведінки, керівники українського руху не 
могли розраховувати на стійке ініціювання політичних подій, нерідко не 
встигали за стрімкими процесами, плентались у хвості подій3.  

У травні 1917 р. у складі делегації від Центральної ради, С. Єфремов 
виїхав на переговори з Тимчасовим урядом із вимогою надати Україні 
автономії, але делегації не вдалося досягнути бажаного результату. 
Представники російської влади рішуче відмовилися визнати принцип 
автономії і, як це не раз бувало в історії українського руху, у його 
представників, що приїхали до столиці прохати урядової ласки, не 
вистачило ні духу, ні досвіду для радикальної постановки питання перед 
урядом. С. Єфремову та іншим членам делегації не вдалося довести право 
українського народу ні на самостійне, ні на автономне життя. Їм не 
вистачило аргументів, твердості та впевненості. Так, хоча С. Єфремову 
видалася можливість на власному досвіді переконатись у непоступливості 
російського уряду, але, на жаль, відповідних висновків він для себе не 
зробив і продовжував ще довгий час підтримувати ідею автономії України 
у складі Росії, сподіваючись на розуміння російської демократії. Він 
побоювався розриву з російською демократією, оскільки був пов’язаний з 
ними ще масонськими зв’язками. Членство в масонській організації 
допомогло С. Єфремову та іншим братам, з одного боку, об’єднатися для 
повалення самодержавства, а з іншого боку, зумовило поступки 
С. Єфремова перед російськими братами з Тимчасового уряду, який не 
знайшов у собі сили, твердості та самовпевненості оголосити про творення 
незалежної України. Загалом масонські методи організації наклали 

                                           
1 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1989. – № 8. – С. 130. 
2 Заклик // Последние новости. – 1917. – 9 марта. 
3 Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис. – К.: Либідь, 2003. – С. 201. 
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відбиток на все життя С. Єфремова, який психологічно звик до впливу «із-
за лаштунків», що не сприяло підтримці його народом. Тому при розробці І 
Універсалу С. Єфремов зайняв надто помірковану позицію. Як згадував 
Є. Чикаленко, С. Єфремов і А. Ніковський доводили йому, що Центральній 
раді не варто було навіть прагнути до автономного урядування в Україні, 
що вона «безсильна навести лад, дати всьому порядок в країні, а тому 
ліпше було б їй і не добиватися влади»1. Підготовлений В. Винниченком 
перший варіант Універсалу, що декларував досить рішучі кроки в плані 
здобуття Україною автономії, зусиллями С. Єфремова був скерований у бік 
«поміркованості» (тут необхідно наголосити на нещирій або суперечливій 
позиції С. Єфремова, який усю свою попередню політичну діяльність 
присвятив агітації та боротьбі за автономію, а на практиці почав 
створювати перешкоди тим, хто прагнув це зробити).  

Про вплив С. Єфремова на характер Універсалу маємо відомості з його 
листа до Є. Чикаленка, у якому він писав: «Демагоги на чолі з професором 
тягнуть до повного розриву, доводиться здержувати з великою натугою той 
безпардонний максималізм. З універсалом трохи не вийшло біди. 
Володимир Кирилович, як художник, захопився і такого був страхіття 
понаписував, що за тиждень треба було б повстання оповіщати. Центральна 
Рада мало не прийняла зопалу за півтори години такий акт. Насилу 
пощастило збити з цієї позиції і повикидати гострі місця… Я радий, що не 
виїхав на цей час з Києва»2. У листі до Д. Дорошенка з цього приводу 
говориться наступне : «З газет ви знаєте, який у нас галас стояв ... Коли б 
мені не бути в Києві, то універсал мав би зовсім інший характер. Чисте 
лихо! Я просто боюсь зараз виїздити з Києва»3.  

Сам В. Винниченко, описуючи дискусії у Центральній раді щодо позиції 
С. Єфремова, зокрема, зазначав, що останній переконував, що в Україні 
нема відповідних кадрів, які могли б створити весь необхідний державний 
апарат. Оповістивши творіння державності, треба ж те, дійсно, й робити 
(цікаво, навіщо було тоді ще на початку ХХ ст. створювати партію, яка, як 
відомо, своїм головним завданням ставить прихід до влади). Створити ці 
органи, «не маючи ніякої мілітарної сили й маючи в той час проти себе й 
мілітарну, й поліційну, адміністративну силу старої держави, та ворожість 
усієї неукраїнської людності неможливо»4. Тут варто зауважити, що інші 
керівники демократично-радикальної партії добре усвідомлювали 
необхідність таких кроків, як І Універсал. Так, Ф. Матушевський у листі до 

                                           
1 Чикаленко Є. Уривки зі спогадів з рр. 1919-1920. – Нью-Йорк, 1963. – С. 22. 
2 Інститут рукопису Національної бібліотеки України ім. В. Вернадського НАН України 

(далі – ІР НБУ), ф. 44, № 481. 
3 Там само, ф. 317, № 113 (Лист С. Єфремова до Д. Дорошенка у Вінницю від 15.06.1917 

р.). 
4 Винниченко В. Відродження нації. – К.: Дзвін, 1919. – Ч. 1. – С. 254-255. 
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Є. Чикаленка від 3 липня 1917 року зазначив: «Час такий, що не виставити 
всіх наших домагань не можна. Ми, українська інтелігенція, проводирі 
України, повинні це зробити з двох причин: перше – що більше запросиш, 
то більше матимеш, а якщо лишишся при скромних домаганнях, то й 
слухати не захочуть і дадуть те, що «з носа спаде»; друге – залишаючись на 
грунті поміркованих домагань, ми, безумовно, лишаємось в хвості 
революції»1.  

Перед лідерами Центральної ради після проголошення І Універсалу 
постало нелегке завдання щодо подальших відносин із Тимчасовим урядом. 
Для того щоб їх зберегти, С. Єфремов наполягав визнати за необхідне 
провести наступні переговори з урядом уже не по питанню визнання 
автономії, а лише про право її отримання в майбутньому. Позиція 
С. Єфремова як керівника УРДП і його тиск на голову Центральної ради 
М. Грушевського призвів до прийняття вигідного для Тимчасового уряду ІІ 
Універсалу, який згортав процес отримання автономії України до 
вирішення цього питання російськими Установчими зборами, 
запланованими на зиму 1917 р.2 Така поміркована позиція С. Єфремова 
проявилась і під час дискусії Центральної ради про визнання доцільності 
дотримання «Інструкції Тимчасового уряду». О. Шульгін, за мовчазної 
згоди С. Єфремова, переконував, що не потрібно ставати на шлях боротьби 
з російським урядом, оскільки це призведе до «великого нещастя»3. Можна 
зробити висновок, що він не усвідомив повною мірою наслідків своєї 
попередньої діяльності, намагаючись уповільнити темпи національного 
відродження, ввести його в «помірковані» рамки. Така позиція була 
достатньо дивною у той революційний час.  

23 червня 1917 р. на засіданні Центральної ради було обрано членів 
Генерального секретаріату. С. Єфремова обирають секретарем 
міжнаціональних справ. Але на цій посаді він пробув зовсім недовго. 
Остання участь його в засіданні Генерального секретаріату засвідчена 
протоколом від 29 червня 1917 р. Причини відходу С. Єфремова полягали, 
очевидно, у його незгоді з курсом, який здійснювала УЦР під керівництвом 
М. Грушевського, у складних особистих стосунках з головою Ради, а, 
головне, у його побоюванні брати на себе відповідальність, здійснювати 
прогресивні політичні кроки на користь України, у його нездатності до 
креативної діяльності. Як голова Союзу українських автономістів-
федералістів, С. Єфремов 25-26 червня 1917 р. провів партійну 

                                           
1 ІР НБУ, ф. 44, № 481, арк. 2. 
2 Могильний Л. Провідна роль С. Єфремова у створенні та діяльності УПСФ у 1917-

1918 рр. // Часопис української історії. – К., 2007. – Вип. 6. – С. 76. 
3 Див.: Любовець О. Українські партії й політичні альтернативи 1917-1920 рр. – К.: 

Основа, 2005. – С. 76. 
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конференцію, яка затвердила нову назву «Українська партія соціалістів-
федералістів» та прийняла проект оновленої програми. Так, С. Єфремов та 
інші лідери есефів знову постановили, що реформована держава мала стати 
федерацією автономних національно-територіальних одиниць. Поїздка до 
Петербурга, на жаль, нічому їх не навчила. До відома такого федерального 
державного центру лідери партії віддавали права на міжнародні відносини, 
військові та морські справи, загальнодержавні фінанси, мито, грошові 
справи, шляхи, телеграф та ін.1 – тобто найголовніші державні функції. Як 
стверджував член партії есефів А. Білецький, – завдання головного 
комітету УПСФ полягало у впливі на керівників інших партій, до 
надмірних експериментів як у Центральній раді та в урядах2. Отже, з 
програми, очолюваної С. Єфремовим партії та його політичних кроків, 
видно, що до самостійного державного життя есефи не були готові ні 
теоретично, ні практично. У цьому зв’язку Дурдуківський, близький друг 
С. Єфремова, пізніше згадував, що «революцію ми, по правді, уявляли собі 
достатньо наївно, здавалося досить скинути царя, як діло само собою 
налагодиться»3. Звичайно сутність такої складної ситуації деякі лідери 
Української революції не могли осягнути відразу. Оцінюючи політичну 
діяльність есефів, а отже, і С. Єфремова, Л. Жебуньов у листі до 
Є. Чикаленка писав: «Це не діячі громадські, а студенти, що начитались 
книжок і не здатні зрозуміти життя. Я не жалкую про те, що вони не пішли 
у міністри, бо вони не здатні бути державними діячами, ні бельмеса не 
розуміють, а тому і не змогли б налагодити порядку, а тільки думали про 
те, щоб не одступитись от букви тієї науки, що вичитали з книжок, користі 
од них не було б ніякої. Очевидно, вони ніколи не доростуть до того, щоб 
розуміти реальні життєві справи, то нехай і не йдуть до них, а лишаються 
письменниками, або робітниками на теоретичному полі”4. Можна 
погодитись і з М. Шаповалом, який радив нащадкам: «Вибирай собі 
справжніх провідників. Не вибирай того, що лише може історію писати, а 
бери того, що може історію робити. Писати історію і її робити – це два 
різні фахи»5.  

                                           
1 Українські політичні партії кін. ХІХ ст. – поч. ХХ ст.: Програмові та довідкові матеріали 

/ Упор. В. Шевченко та ін. – К.: Фенікс, 1993. – С. 148; Павко А. Політичні партії та організації 
в Україні напр. ХІХ – на поч. ХХ ст.: методологія. Історіографія, проблеми, перспективні 
напрямки наукових досліджень. – К., 2001; Шморгун П. Політичні партії України на початку 
ХХ ст. // Наукові праці з питань політичної історії. – К.: Либідь, 1992. – С. 14-25. 

2 Стрілець В. Українська радикально-демократична партія: витоки, ідеологія, організація, 
діяльність (кін. ХІХ – 1939 рік). – К.: Вид.-полігр. центр «Київський університет», 2002. – 
С. 117. 

3 Державний архів СБУ, ф. 67098, т. 178, арк. 4. 
4 ІР НБУ, ф. 44, № 481, арк. 2. 
5 Див.: Солдатенко В. Українська революція. Історичний нарис. – К.: Либідь, 2003. – 

С. 875. 



 
Україна – людина 

 

 171

З липня 1917 р. С. Єфремов відходить від державної діяльності та 
зосереджується на публіцистичній роботі в «Новій Раді», подаючи свої 
оцінки діям Центральної ради, популяризуючи ідеї «автономії України», 
«федеративного устрою». Можна зробити висновок, що у цей конкретний 
історичний період він був не творцем життєвих обставин, а виявляв себе 
здебільшого як критик. Так, коли настала пора творити власну державність, 
перебуваючи на автономістичних позиціях, він не мав програми 
конкретних дій творення незалежної країни. Був неготовим до практичної 
державно-адміністративної роботи та до відстоювання вимог українського 
народу. Ні про яку власнодержавницьку позицію чи діяльність 
С. Єфремова у 1917 р. говорити не можна. Авторка дійшла висновку, що 
прагнення С. Єфремова, як голови партії автономістів-федералістів до 
федерації з Росією це просто невпевненість у своїх силах, побоювання 
діяти самостійно в реальних умовах як державців. Тут необхідно 
наголосити також на важливості психологічного фактора політичного 
лідера, який здатен привести інших до успіху, який усвідомлює свою 
відповідальну роль перед суспільством. 

Отже, мало бути лише теоретиком, необхідно володіти певними 
якостями: бути відданим своєму народу, усвідомлювати свою 
відповідальність, мати авторитет, аналітичний розум, бути самовпевненим, 
володіти лідерськими якостями, здатність приймати рішення, вміння все 
робити у належний час, іти на компроміс, здатність долати будь-які 
перешкоди тощо.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 172

 
Кучер В.В. (Київ) 

 
УЧАСТЬ Ю. ТЮТЮННИКА  

В УКРАЇНІЗАЦІЇ ВІЙСЬКОВИХ ЧАСТИН  
У КРИМУ 

 
У статті вивчається історія першого Сімферопольського полку імені 

гетьмана Петра Дорошенка та роль у його створенні Ю. Тютюнника. 
 
Окремою сторінкою у дослідженні доби Української революції варто 

виділити військовий рух як форму участі багатомільйонних солдатських та 
матроських мас у державотворчих процесах. Проблема українізації війська, 
а особливо початок формування перших українських військових утворень 
упродовж березня-травня 1917 р., потребує ґрунтовного дослідження. 

У зв’язку з цим метою статті є вивчення історії першого 
Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дорошенка та ролі у його 
створенні майбутнього генерал-хорунжого армії УНР Ю. Тютюнника. 

Завдання статті – відтворити процес українізації в Криму, показати 
роль Ю. Тютюнника в цьому процесі, а також проаналізувати формування 
національної свідомості у військах, усвідомлення себе українцем. 

Джерельною базою статті є насамперед спогади Ю. Тютюнника 
“Революційна стихія”, у яких спеціальний розділ присвячений першому 
Сімферопольському полку ім. гетьмана Петра Дорошенка. 

Перша праця про українізацію Сімферопольського полку з’явилася в 
1923 р.1 Серед останніх публікацій варто назвати статті А. Іванець 
“Українізація сухопутних військових частин у Криму (1917 р.), Г. Савченка 
“Український Рух у гарнізонах Російської армії Кримського півострова в 
1917 р.” 

Про українізацію військових частин у Сімферополі фрагментарні 
свідчення є у працях В. Сергійчука, В. Солдатенка, Л. Хало, В. Голубка, 
В. Корольова2. 

                                           
1 Юртик Г. “Перший” Симферопольський полк ім. Гетьмана П. Дорошенка // 

Літературно-науковий вісник. – 1923.  
2 Сергійчук В. Українська соборність. Відродження українства в 1917–1920-х роках. – К., 

1999; Сергійчук В. Український Крим. – К., 2001; Солдатенко В.Ф. Українська революція. 
Історичний нарис. – К., 1999; Солдатенко В.Ф., Хало Л.Г. Військовий чинник у боротьбі за 
політичну владу в Україні в 1917-1918 рр. – К., 2002; Голубко В. Армія Української Народної 
Республіки 1917–1918. Утворення та боротьба за державність. – Львів, 1997; Королев В.И. 
Крым и Северная Таврия в 1907-1917 гг. Страницы политической истории. – Симферополь, 
1995. 
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Військову кар’єру Ю. Тютюнник розпочав солдатом 6-го Сибірського 
стрілецького полку, коли його вивезли з Київщини до Владивостока. 
Відірваність від рідного краю, негативне ставлення командування до всіх 
неросійських представників, денаціоналізаторські методи виховання в 
казармі та багато інших причин збільшили його ненависть до гнобителів і 
любов до свого рідного, українського. Там, у 6-му Сибірському полку він 
зміг налагодити зв’язок із найбільш революційними елементами у військах 
і серед населення. Найбільший вплив на нього мав один із його колег – 
Артюхов (землемір – уродженець Нижегородської губернії). 

У квітні 1914 р. Ю. Тютюннику присвоїли звання молодшого унтер-
офіцера. Від початку Першої світової війни – він на бойових позиціях. 
Воював на фронті з ненавистю не тільки до форми влади, яка тоді була, він 
ненавидів саму Росію, вважав її ворогом України. Зрозуміло, що при таких 
переконаннях ненадійний був у його особі “захисник пануючих і 
батьківщини”. Незважаючи на це, він все-таки не пішов на відкритий 
конфлікт із владою і не перейшов на бік німців, а далі воював на фронті. Та 
воювати довелося недовго, 11 жовтня 1914 р. унтер-офіцер Ю. Тютюнник 
був важко поранений у голову в боях недалеко від м. Лодзь. Після 
лікування знаходився короткий час у відпустці. Після цього був 
направлений для проходження подальшої служби у 26 запасний батальйон, 
а звідти його знову було відправлено в 6-й Сибірський стрілецький полк, 
що тоді воював недалеко від озера Нароч. На фронті Ю. Тютюнник 
перебував з квітня по липень 1915 р. Після двомісячної підготовки його 
направили в Київ, де він витримав випробування при 1-й Київській гімназії. 
Згодом його відрядили для продовження навчання на Кавказ, де він був 
зарахований у Горійську школу прапорщиків (Тифліська губернія) для 
проходження 4-місячного курсу. Після закінчення навчання (листопад 
1916 р.) йому присвоїли звання прапорщика і направили знову у 6-й 
Сибірський полк. Досить швидко його знову поранило. Загальний стан 
здоров’я значно погіршився. Після одужання він попав у розпорядження 
начальника штабу Одеського військового округу1, а згодом – для 
подальшого проходження служби у 32-й запасний піхотний полк, який 
розташовувався у Сімферополі2. 

Варто зазначити, що на Кримському півострові одним із 
найчисленніших був сімферопольський гарнізон. У місті квартирували 32, 
33 та 34 піхотні запасні полки, знаходився штаб 38-ї піхотної запасної 
бригади та інші частини. 

                                           
1 РДВІА, ф. 409, П/с 39-638. 
2 Центральний державний архів вищих органів влади України (далі – ЦДАВО України), 

ф. 4, оп. 1, спр. 569, арк. 177 зв. 
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У 32-му запасному полку Ю. Тютюнник потоваришував з молодими 
офіцерами-українцями, які мали революційні настрої. У Криму, на самому 
початку революційних подій, він познайомився із Верховським, який 
пізніше був військовим міністром у кабінеті Керенського, – це була перша 
на життєвому шляху Ю. Тютюнника людина, яка зараховувала себе до 
представників російської демократії і яка не вороже ставилася до 
українського національного руху.  

Повертаючись до Сімферополя після виконання службового доручення 
прапорщик Ю. Тютюнник довідався від солдат своєї роти про те, “...що 
царя уже нема і що скрізь проходить революція”1. Пізніше він написав, що 
“Лютнева революція стала логічним продовженням Світової війни. Вона 
зірвала полуду з мільйонів очей, і українці “побачили всю кривду, яка 
творилась над ними як українцями”2. Ю. Тютюнник вважав, що “1917 рік 
був роком “українізації України”3. 

Ю. Тютюнник відразу ж із головою занурився в море революційної 
стихії, того ж дня, увечері, він брав участь у спільному зібранні офіцерів 
залоги та депутатів від солдатів. Постановою зборів офіцерських та 
солдатських депутатів генерала Радовського було звільнено від обов’язків 
начальника гарнізону. На його місце було обрано капітана Замятіна. 
Начальник залоги капітан Замятін був людиною безхарактерною, 
політично малосвідомою. Кандидатуру його на революційного начальника 
залоги висунула група молодих старшин, які прагнули мати свободу для 
своєї політичної роботи. Він був типовим представником толстовського 
“нєпротівлєнія злу”, хоч до чого-небудь доброго теж не мав здібностей. 
Солдати його любили, бо він з ними був за панібрата. Але честолюбство 
все ж таки він мав і влади, хоч би й фіктивної, не цурався. Почалися 
“впливи оточення”. А серед оточення не останню роль відігравав 
Ю. Тютюнник, який був ад’ютантом начальника залоги. Досить швидко 
начальник залоги столиці Криму і командувач охороною побережжя 
передав фактичне виконання всіх обов’язків ад’ютантові, а сам лише 
підписувався там, де йому пропонували.  

За кілька днів після виборів нового начальника гарнізону відбулося 
перше засідання української громади, на якій головою було обрано 
гімназійного вчителя Клименка. Ю. Тютюнник увійшов у склад ради 
громади4. Завданням організації було піднімати дух національної гідності у 
тих, хто ще вчора вважав себе малоросом. 

                                           
1 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. – Львів: Універсум, 2004. 

– С. 14. 
2 Там само. – С. 31. 
3 Там само. – C. 51. 
4 Тютюнник Ю. Революційна стихія // Дзвін. – 1991. – № 7. – С. 84. 
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Доречно буде зауважити, що Ю. Тютюнник досить добре розумів роль 
війська як у революційній боротьбі, так і в захисті молодої держави. Вже на 
початку 1917 р. він висловив міркування, яке, на жаль, не поділяли 
керманичі національного руху, а саме про роль військового чинника:  
“Революція тільки починалася, а вже відчувалося серед “дядьків у 
шинелях” стихійне бажання відокремитися в свої національні військові 
частини. Треба було бути вповні профаном, щоб не передбачити того, що 
коли хто-небудь стане на шляху дальшого розвитку нашого руху, то 
відокремлені в окремі військові частини “дядьки” докажуть, що вони 
вміють уживати зброю. А там, де запахне кров’ю, вже ніхто не 
жахатиметься зломати “єдіний революціонний фронт” і “відокремлення”, 
хіба що наші вороги. Такою є льогіка всякої боротьби. Розуміли се ми, 
розуміли й москалі”1. 

Навесні 1917 р. Ю. Тютюнника обрали товаришем голови залогової 
Ради солдатських депутатів. Ю. Тютюнник зазначав, що “потроху, але 
завзято український національний рух набирав розмаху стихії: загнані, 
осміяні і обпльовані “хохли” відчули всю ганьбу поводження з ними як 
російською буржуазією, так і т.зв. демократією Керенського-Церетелі”2.  

У березні 1917 р. у Сімферополі відбулося зібрання українців, у якому 
взяли участь близько 200 чоловік. Було прийнято ухвалу про створення 
Сімферопольської української громади й обрано її Раду. Ю. Тютюнника 
обрали членом Ради громади. Він досить влучно охарактеризував її 
соціальний склад: “...майже все інтелігенція, більшість військових”3. 
Зрозуміло, що при такому складі це зібрання не могло залишити поза 
увагою військові питання. Було прийнято рішення “розпочати 
освідомлюючу роботу серед українців, що перебували у війську”. Цю 
роботу було доручено Радою громади П. Мацькові та Ю. Тютюннику. 
Попри поміркованість даного завдання поставало багато запитань. Ось що з 
цього приводу згадував Ю. Тютюнник: “Освідомлювання не було легким 
завданням. Як відокремиш “наших” від “чужинців”? Як поведеш працю, 
щоби на перших же кроках не стрінути ворожого опору з боку росіян? А 
головне, з чого, власне, розпочати роботу?”4. Користуючись тим, що 
залогова Рада солдатських депутатів доручила Ю. Тютюнникові керувати 
культурно-освітньою та агітаційною справою, він підготував звіт, у якому 
доводив необхідність проведення такої роботи мовами солдат залоги, і 
запропонував здійснювати її по національних секціях.  

                                           
1 Там само. 
2 Тютюнник Ю. Автобіографія // З архівів ВУЧК-ГПУ-НКВД-КГБ. – К., 1998. – Ч. 1-2 (6-

7). – С. 32. 
3 Тютюнник Ю. Революційна стихія // Дзвін. – 1991. – № 7. – С. 85. 
4 Там само. 
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Пропозицію вороже зустрінули росіяни. Розпочалися гострі дебати на 
засіданні залогової ради. Росіяни погоджувалися на татарську, польську, 
грузинську, єврейську та інші секції, але не визнавали рації утворення 
української секції, мотивуючи це тим, що “всє малороси прекрасно 
панімают русскій язик, да і лєкторов, знающих ґаліційско-українскій язик 
не отищеш в ґарнізонє”1. Росіяни не знайшли підтримки в цьому питанні і 
більшість визнала потребу у створенні української секції. Незважаючи на 
значний опір росіян, звіт незначною більшістю голосів було ухвалено, за 
його прийняття голосували “майже всі інородці”2.  

До залоги зразу ж було надіслано наказ такого змісту: “Згідно з 
постановою залогової ради солдатських депутатів, пропонується 
командірам окремих частин залоги сьогодня о такій-то годині вислати до 
будинку такої-то гімназії всіх солдатів –“уродженців” ґуберній: волинської, 
холмської, подільської, київської, херсонської, катеринославської, 
полтавської, чернигівської та харківської. Туди ж прибути всім офіцерам, 
що походять із зазначених ґуберній. Можуть бути присутні й “уродженці” 
инших сумежних зі зазначеними ґуберній”3. 

З ініціативи Сімферопольської української громади в місті постав 
Український військовий клуб імені гетьмана Петра Дорошенка. Базою для 
створення військового клубу став 33-й стрілецький запасний полк. Очолив 
раду прапорщик цього полку П. Мацько. Його першим заступником 30 
квітня 1917 р. обрали прапорщика 32-го стрілецького запасного полку 
Ю.Тютюнника, а другим заступником та скарбником стали прапорщики 
Титаренко і Шиманський4. 

Членом клубу, згідно з його статутом, могла бути “кожна людина 
української народности, що належала до війська”. Мета полягала в тому, 
щоб “згуртувати і зтоваришувати в одну сім’ю усіх вояків, лікарів і 
військових урядовців української народности”5. Роботою клубу керувала 
рада, до якої входило шість офіцерів та стільки ж солдатів. Найвищим 
органом військового клубу вважалося зібрання депутатів від сотень 
(комітет клубу). 

На середину квітня військовий клуб нараховував у своєму складі 
близько десяти тисяч членів, що представляли значну силу, а оскільки 
вихідці з українських губерній становили 11 тис. чоловік, а вся залога 
складалася з тридцяти тисяч воїнів. Український національний рух набирав 

                                           
1 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. – Львів: Універсум, 2004. 

– С. 15. 
2 Там само. 
3 Там само. 
4 ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 3, спр. 14, арк. 2. 
5 Там само, арк. 5-6. 
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організованого розвитку і в цьому була велика заслуга прапорщика 
Ю. Тютюнника. 

Президія військового клубу давала директиви Ю. Тютюннику, а він, у 
свою чергу, висловлював їх своєму шефу, і залога отримувала потрібний 
наказ. Розпорядженням по залозі українці були об’єднані в ротах у окремі 
чети. Виявилося, що в полках не всі охоче виконували накази по залозі, 
особливо, коли вони відносилися до українців. В залозі було більше 
одинадцяти тисяч українців, однак на перше віче прислали не більше семи. 
Проте Ю. Тютюнник слідкував, щоб виконувалися накази, щоб не 
перешкоджали діяльності українському клубу.    

З ініціативи клубу відбулося семитисячне віче солдатів та офіцерів з 
українських губерній. Безпосередній учасник українізації сімферопольської 
залоги Ю. Тютюнник намагався визначити рівень національної свідомості 
вояків з українських губерній навесні 1917 р.: “Відкривши віче, я 
запропонував:  

– Хто поміж вами українці, піднесіть руку догори! 
Піднеслося не більше трьохсот рук.  
– Малороси! Піднесіть руки!  
Піднесло руки коло половини присутніх.  
– Хохли! Піднесіть руки!  
Знов піднесла руки добра третина.  
– Українці, малороси і хохли! Всі разом піднесіть руки!  
Понад головами кількатисячної юрби піднісся ліс рук. Одиниці, що не 

піднесли рук, не були помітні серед загалу”1. 
Так розпочалася просвітницька робота, визначена Радою 

Сімферопольської української громади. Все починалося з азів – присутнім 
розповідали про національну назву українців, національну символіку, була 
ухвалена програма лекцій з актуальних питань. На віче, зокрема, виступали 
офіцери Мацько, Титаренко, Iванчук, цивільні члени української громади 
Масак, Близнюк та ін. З цього приводу Ю. Тютюнник писав: “Всі 
промовляли по-українському. Промови інтелігентів “мужицькою” мовою 
справили надзвичайне вражіння на присутніх. Ніби не дихаючи, слухали 
“дядьки в шинелях”, а коли промовець кінчав, буря оплесків зривалася 
понад головами і помішані “слава” та “гура” неслися вулицями 
Сімферополя”2. “Промовці з’ясували, що “малороси” і “хахли” се назви, 
якими наділили нас наші вороги, гнобителі і що правдива назва всіх людей, 
що говорять такою ж мовою, як і промовці, є українці, а наша 
батьківщина, коли була вільною, то звалася не “Малоросією”, але 
Україною і так має знову називатися. Одному з промовців набігла думка 

                                           
1 Тютюнник Ю. Революційна стихія // Дзвін. – 1991. – № 7. – С. 85.  
2 Там само. 
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показати синьо-жовту стрічку і запропонувати піднести руки тим, що 
знають значіння з’єднаних кольорів. Всього з десяток людей знали кольори 
національного прапора. Маси ще не знали того”1. Це свідчило про низький 
рівень національної свідомості. А набуття національної свідомості, як 
відомо, це крок у зміцненні внутрішньої згуртованості народу. Це 
відбувається тоді, коли культурна самобутність стає важливим чинником у 
соціальних, економічних і політичних потребах людей. 

На зібранні було обрано Комітет Українського військового клубу 
ім. гетьмана П. Дорошенка. Очолив його старшина П. Мацько. 
Заступниками голови стали прапорщик 32-го піхотного полку 
Ю. Тютюнник та прапорщик 33-го піхотного полку Титаренко2. За 
рішенням Комітету військового клубу використовували назви “старшина”, 
“козак” замість “офіцер” та “солдат”. Найвищим органом клубу вважалося 
зібрання депутатів від сотень (Комітет). Комітет обирав президію, яка й 
проводила всю практичну роботу. Метою військового клубу 
ім. П. Дорошенка було, згідно зі статутом: “згуртування і стоваришування в 
одну сім’ю всіх вояків, лікарів, військових урядовців Української 
народності під прапором: Федеральної Росії – Автономії України”3. 
Доречно зазначити, що ідея автономії України у складі федеративної Росії 
була домінуючою у більшості українських організацій, політичних партій 
та в переконаннях політичних діячів на початку Української революції.  

Практична робота поєднувалася з ідеологічною боротьбою з росіянами. 
Вони вважали, що без будь-яких складнощів здолають національні ідеї 
українців і не втратять впливу на маси. У військових формуваннях 
розпочалися лекції згідно з затвердженою програмою. Кожна лекція у своїй 
ідеї підкреслювала національну окремішність. Яку б тему не розглядав 
лектор: земельне питання, проблеми війни, освіти, економіки тощо – 
обов’язково перед аудиторією поставало питання про розбіжність і 
протилежність національних інтересів України і Росії. У цьому контексті 
досить актуальними були питання: чи не буде федерація відокремленням 
України від Російської держави? Адже усвідомлювався той фактор, що під 
час революції всі повинні єднатися, а не роз’єднуватися. 

Ю. Тютюнник був твердо переконаний, що такі питання з’являлися 
завдяки російській пропаганді. Ідея “єдиного революційного фронту” 
досить активно пропагувалася серед військових. “Вона баламутила голови 
тим, – підкреслював Ю. Тютюнник, – що були найменше політично 
розвинуті і не мали досить природного розуму, щоби критично відноситись 

                                           
1 Там само. 
2 ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 3, спр. 14, арк. 2. 
3 Там само, арк. 5. 
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до теревенів язикатих московських соціялістів ріжних порід”1. Звичайно, 
лектор пояснював, що все буде залежати від бажання українського народу, 
який має висловитися на з’їздах. Серед ініціаторів “усвідомлювання” 
українців були люди, які з самого початку стали на позицію незалежності 
Української держави від Росії. Варто зазначити, що переважна більшість 
прихильників національно-визвольного руху виступала за національно-
територіальну автономію України в складі Росії.  

На лекції приходили по черзі, кожний батальйон окремо. Щовечора 
бажаючі записувалися в члени військового клубу. Таких було досить 
багато. Навіть ті, що з острахом поглядали на руйнацію “єдиного 
революційного фронту”, записувалися в члени клубу і старанно виконували 
всі постанови й розпорядження президії. Стихійне бажання організувати і 
виступати одностайно всім українцям було більше за будь-які страхіття 
“відокремлення”. На перших лекціях з ініціативи самих козаків виникла 
пропозиція об’єднати всіх українців в окремі чети (“взводи”). Мотивували 
козаки своє бажання тим, що “красше ходити в ладу на лєкції... і до своєї 
команди будем причуватись”2. 

Довіра, що панувала в клубі, особливо підкреслювалася під час виборів 
до різних демократичних інституцій та на з’їздах, яких було багато в перші 
місяці революції. Варто зазначити, що українські козаки рішуче 
відмовилися від принципу, який запропонував О. Керенський, про окремі 
офіцерські і солдатські виборчі курії. Вони мотивували це насамперед тим, 
що “всі ми українці, а потім тільки козаки та старшини”3.  

З цього приводу Ю. Тютюнник писав: “Психольоґія “ніжняго чіна” була 
чужою нашому козакові вже в самому початку революції. В складі 
депутатів від сотень була більшість старшин; в презідії був тільки один 
козак, та й той мав середню освіту. Зібрання депутатів постановило звести 
всі українські чети в один полк. Перевести в життя сю постанову було вже 
тяжше. Наказ по залозі, навіть у революційні часи, занадто вже кинувся в 
очі своєю “нєзаконностью”. Хоч я і повів з сього приводу тихий наступ на 
свойого шефа, але на сей раз нам не повелося. Москалі повели отверту 
боротьбу проти нас. За ними пішли поляки й жиди. Татари, грузини, 
білоруси та инші “інородци” орґанізовано підтримували нас”4. 

Власне, досить швидко стало зрозуміло, що легальним шляхом досягти 
мети неможливо. Ю. Тютюнник висловив думку про необхідність 
здійснення української революції: “Треба було готовитися до “революції в 

                                           
1 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. – Львів: Універсум, 2004. 

– С. 17. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 18. 
4 Там само. 
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революції”; власне треба було залишити на Божу волю “общерусскую 
революцію” і провадити свою національну, не звертаючи уваги на те, як 
відіб’ється наш рух на внутрішньому життю наших ворогів”1. 

Президія клубу надіслала військову міністру Тимчасового російського 
уряду О. Керенському телеграму з проханням дозволити створити 
український полк. А до Києва виїхав голова клубу П. Мацько для 
одержання відповідних розпоряджень та інструкції від Центральної ради. 
Натомість Ю. Тютюнник розпочав на папері “самочинне” об’єднання 
українців в окрему військову частину. Це був своєрідний мобілізаційний 
план: українські чети одного загальноросійського батальйону мали скласти 
сотню; сотні, що знаходилися в складі одного  загальноросійського полка, 
зводилися в курені, а курені складали полк. Сотні та курені мали свою 
чергову лічбу. Були визначені й командири. Все мало бути таємницею. 
Однак кожний козак і старшина мав знати, до якої сотні та куреня він 
приписаний, і так само знати своїх командирів.  

Росіяни довідалися про таємну підготовку. Розпочалися суперечки, 
тривали збори за зборами. Росіяни дорікали українцям, що вони 
відокремлюються для того, щоб не йти на фронт. Натомість українці 
запевняли, що як тільки сформують свій національний полк, то зразу ж 
вирушать “умирати за “общеє атєчество””. Проте їм не вірили. 
Ю. Тютюнник не приховував і зазначав, що вони “мали рацію, бо 
обороняти Росію, в погромі якої наша нація була зацікавлена, небагато 
найшлося б охочих навіть серед тих, що не хотіли “відокремлення””2.  

Ситуація все більше ускладнювалася. “Там, де наші промовці 
перемагали, – писав Ю. Тютюнник, – москалі зі своїми опільниками не 
цуралися й засобів недемократичних, як “арести по нєдоразумєнію” і т.и. 
Вони навіть почали побрязкувати зброєю. Ми теж стали у відповідну позу. 
Російсько-польська частина залогової ради послала таємно від нас 
делєґацію до Петербурга з проханням “ліквідіровать” нашу організацію”3. 

У першій половині травня 1917 р. у Крим приїхав О. Керенський, який 
мав багато зустрічей із представниками військових керівників, у тому числі 
і з Ю. Тютюнником. Під час зустрічі міністр запропонував йому 
перевестись у штаб Одеського військового округу. При цьому 
пропонувалася “вища посада”. Ю. Тютюнник не погодився на переїзд до 
Одеси, а О. Керенський не особливо наполягав на цьому. 

Зам’ятина звільнили. На місце його прислали з Одеси полковника 
Кондратьєва. На нових виборах до залогової ради переміг блок противників 
українства. На таврійському губернському з’їзді перемогли російські 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 19. 
3 Там само. 
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соціалісти-революціонери. Прихильники українізації полку залишилися в 
меншості. В залоговій раді, у штабі залоги, у полках і ротах готувалися до 
ліквідації “разєдінітєлей, провокаторів, сепаратистів”. Члени українського 
клубу теж намагалася діяти. 

П. Мацько повернувся з Києва. Він був на Першому українському 
військовому з’їзді (5 травня) як представник сімферопольського 
українського клубу. Голова клубу не привіз з Києва від Українського 
генерального військового комітету (УГВК) конкретних інструкцій, а лише 
пораду: “Продовжуйте працю, як і до цього часу, – організуйтеся”. 
П. Мацько розповів на зібранні про з’їзд, Центральну раду та керманичів 
українського визвольного руху. Про неабиякий інтерес до всього, що 
відбувається в Києві свідчив Ю. Тютюнник: “Нас цікавив кождий факт, 
кожде слово, кожда думка, що походила з Київа, де повинен би бути мозок 
нації. Подібно до нервів, ми готові були передати в маси зарядження 
центру і самі прийняти участь у виконанню”1. 

З певною долею іронії та скептицизму сприймав Ю. Тютюнник реакцію 
офіційної української влади на кроки з українізації військових частин. Він 
зазначав: “У Київі чи не хотіли, чи не вміли зрозуміти, що ми вже пройшли 
перший організаційний період, вже відокремили “наших” від “чужинців”, 
вже знайшли себе: пройшли період, коли революційна маса сама стихійно 
організується і не потребує вказівок зверху; ми мусіли перейти в нову фазу 
боротьби за дальшу організацію, а боротьба, навіть стихійна, вимагає 
координації”2. 

Свою позицію він пояснював наступним чином: “Не знаючи ні 
остаточної мети, ні хоч би якогось загального пляну, ми могли занадто 
сміливо виявити ініціятиву і тим пошкодити загальній справі. Психольоґія 
революційних мас у початку боротьби є така, що вони вірять в істнування 
загального пляну. Ся доля не минула й нас. Ми вірили. Навіть у думках ми 
не хотіли припустити, щоби наші “національні проводирі” не мали ніякого 
пляну. З того, що нас збиралися ліквідувати і що ми не мали наміру 
ліквідуватися, для нас було зрозумілим, що справа не обмежиться одними 
зборами, резолюціями, та паперовими протестами. Не виключена була 
збройна сутичка і, розуміється, кров. Треба було ж не спасувати на першій 
же репетіції. Залежало від нашої постави. До сього часу москалі уступали 
перед нашою рішучістю. Тактику не варто було міняти”3. 

Далі зі значною долею категоричності один із ініціаторів українізації 
сімферопольського полку зазначав: “Але чим більше закопувалися ми в 
премудрість, яку розповідали політики в своїх промовах та резолюціях, яку 
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2 Там само. – С. 20. 
3 Там само. 
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викладали газетні писаки в ріжних партійних і непартійних органах, тим 
густішим туманом вкривалося те, чого ми шукали. Силою обставин ми 
примушені були шукати на шпальтах газет того, чого там не було, та 
власне й не повинно було бути. Якимсь загадковим хаосом повівало з 
Київа, і ніхто з нас не знав, чи той хаос є наслідком дійсного хаосу в 
головах керманичів політичних груп і партій, що об’єднувалися в 
Центральній раді, чи може якась геніяльна рука навмисне утворює той 
хаос, маючи на меті з хаосу витворити нові форми життя нації. Перше ми 
тільки умовно припускали, а в друге вірили”1. 

Ідея створення такого ж полку в Сімферополі заполонила прапорщика 
П. Мацька та його прихильників і, в першу чергу, Ю. Тютюнника, який ще 
раніше самостійно на папері створив мобілізаційний план зведення 
українських частин у окрему військову частину2. Була створена комісія з 
організації українського полку. Начальник 38-ї піхотної запасної бригади 
полковник Кондратьєв 21 травня 1917 р. повідомляв штаб Одеського 
військового округу, що “Сімферопольська українська організація проявляє 
посилену діяльність, яка має кінцеву мету формування запасного 
українського полку”. 

Сімферопольський військовий клуб ім. П. Дорошенка 23 травня 1917 р. 
надіслав Центральній раді вітальну телеграму з привітанням та проханням 
проводити в життя резолюцію Всеукраїнського військового з’їзду. У цьому 
ж документі давалася обіцянка “умерти... за здобуту свободу російську, 
коли Тимчасовий Уряд Російський задовольнить гребування Української 
Центральної Ради і Генерального Комітету Українського як головного 
правління українського народу” 3. 

Спільними зусиллями української громади і Українського військового 
клубу ім. гетьмана Петра Дорошенка 24 травня було влаштоване 
Шевченківське свято в Сімферополі. 

Військових українців залоги на свято прибуло більше десяти тисяч, 
цивільних українців – кілька тисяч. Наші українські чети вперше практично 
були об’єднані в сотні й курені. Військо вишикувалося в каре. Були 
делегації від українських залог Феодосії та Севастополя, а також від 
Чорноморського флоту. Службу божу й панахиду відправили українські 
панотці з п.-о. Чорноморського флоту з А. Левицьким на чолі. А потім хор 
проспівав національний гімн. Відбувся парад війська. Ряди струнко 
проходили перед президією клубу, салютували відповідно до муштрового 
статуту. Піднесення було надзвичайне, настрій зворушений. Новий 
начальник залоги полковник Кондратьєв, що прибув свято як гість, визнав, 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 18-19. 
3 ЦДАВО України, ф. 1115, оп. 1, спр. 12, арк. 19. 
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що “все таки національний прінціп при комплєктованню війська велика річ. 
Не тільки за час революції, а навіть і за весь час війни мені не довелося 
бачити красшого ладу, як у вас на святі”1. 

Після параду перед військом виступили з привітаннями делегації від 
сусідніх організацій. Потім виступив Ю. Тютюнник, який сказав наступне: 
“Панотець читав у Євангелії – просіть і дасться вам, шукайте і знайдете, 
добивайтеся і відчинять вам… Ми шукали і знайшли себе – з’єдналися 
поміж собою. Просили в Керенського дозволу сформувати український 
полк, але нам того не дано. Добивалися у двері, та нам їх ніхто не 
відкриває… Що маємо робити? Панове! Маємо силу… так ламаймо ж 
двері!!! 

Громове “слава” перервало промову. І довго розлягалося воно далеко 
навколо майдану. Коли затихло, Ю. Тютюнник докінчив:  

– Віднині ми не розійдемося… віднині ми складаємо Перший 
Сімферопольський полк імені гетьмана Петра Дорошенка…”2 

29 травня відбулося надзвичайне зібрання ради клубу та організаційної 
комісії. На засідання прибули майже 60 представників українців, серед 
яких було більше 30 офіцерів. Учасники зборів обмінялися думками щодо 
формування полку. В обговоренні питання взяли участь і висловили свої 
міркування представники гарнізонного комітету та ради солдатських 
депутатів. 

Зібрання ухвалило “терміново і рішуче” сформувати Український 
запасний полк із солдатів-українців Сімферопольського гарнізону. Для 
проведення повсякденної роботи була вибрана особлива комісія, яка мала 
стати штабом запасного полку. Згідно з постановою зборів командир 
полку, батальйонні, ротні командири, як і весь командний склад, мали 
обиратися в ротах із офіцерів-українців. На порядок денний було винесено 
два питання: формування українського запасного полку і відрядження 
делегатів у Феодосію до 35-го запасного піхотного полку, щоб організувати 
солдатів-українців. Українці виробили тактику досягнення кінцевої мети. У 
трьох запасних полках, дислокованих у Сімферополі, вони простим 
переводом солдатів із підрозділу в підрозділ формували українські роти, 
вибирали ротних командирів із офіцерів-українців. У кожному полку роти 
зводилися в український батальйон. До визначеної мети українці йшли 
самочинно, не чекаючи дозволу командування. Не зважали вони і на 
“увещания” гарнізонного комітету, який негативно ставився до дій 
українців. 

                                           
1 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. – Львів: Універсум, 2004. 

– С. 22. 
2 Там само. – С. 23. 
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Після багатьох промов, підполковник Білявський, прапорщик 
Тютюнник, підпоручик Мартинич і солдат Драк виробили резолюцію 
зібрання, у якій записали:  

“1. Організаційна комісія із вибраних від усіх рот 32, 33, 34 піших 
запасних полків порішила: із усіх солдат-українців Сімферопольського 
гарнізону у місті Сімферополі об’явити окремий український полк. 

2. Для цього роти, в яких більшість українців, об’являють себе 
українськими сотнями і вибирають собі сотників із офіцерів-українців. 

3. Призначається загальне зібрання організаційної комісії Ради клубу, на 
котре прохати начальника місцевого гарнізону і познайомити його зі 
справою формування Українського полку, і прохати взяти участь у дальшій 
організації”1. 

Російське командування особливо непокоїло вплив українізації на стан 
резервів. Українці заявляли про необхідність відправки у фронтові частини, 
які підлягають українізації, цілісних українських маршових рот. Готові 
маршові роти передбачалося переформувати, створивши одні виключно із 
українців, а інші – із представників інших національностей. За задумом 
українських організацій Сімферополя українські маршові роти мали бути 
направлені в 13-ту та 62-гу піхотні дивізії, у яких, на думку українців 
Сімферопольського гарнізону, був найбільш високий відсоток українців. 

Однозначно прозвучала вимога про негайне формування українських 
маршових рот і спрямування їх на поповнення в корпуси, які підлягали 
українізації. Депутація із 10 осіб ознайомила із постановами зборів 
начальника Сімферопольського гарнізону. 

Загальне зібрання клубу під головуванням прапорщика Ю. Тютюнника 
ухвалило: “Уповноважити вибрану вчора делегацію просити начальника 
гарнізону негайно відтелеграфувати військовому міністру про те, що 
зорганізувався Український запасний полк із гарнізону м. Сімферополя в 
кількості 5811 солдатів і 36 офіцерів, який просить затвердження”2.  

Щоб перешкодити організації полку, начальник Сімферопольського 
гарнізону за згодою місцевої Ради солдатських депутатів наказав відібрати 
від українських солдатів однострої (певний час солдати мали лише нижню 
білизну) і зброю. Однак це не запобігло виникненню частини. 

Та замість наказу про затвердження полку О. Керенський надіслав наказ 
про переведення Ю. Тютюнника в 228-й запасний піхотний полк, який 
дислокувався в Катеринославі. На таке рішення вплинули доноси 
сімферопольських меншовиків до О. Керенського з проханням про перевід 
Ю. Тютюнника на нове місце служби.  

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 1076, оп. 3, спр. 14, арк. 3. 
2 Там само, арк. 4. 
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Штаб Одеської округи вимагав від’їзду Ю. Тютюнника з Сімферополя 
протягом однієї доби. На цей раз наказ О. Керенського про переведення 
Ю. Тютюнника до нового місця служби не зашкодив, тому що він був 
вибраний делегатом на ІІ Всеукраїнський військовий з’їзд1, а тому, 
повідомивши нове керівництво про затримку, поїхав у Київ. Командир 228 
полку полковник Дренфельд, довідавшись, що Ю. Тютюнник – українець, 
висловив своє незадоволення з приводу того, що “в полк прісилают 
безпокойний елємент, когда я і так достаточно імєю такового”2. 

По закінченню роботи Другого Всеукраїнського військового з’їзду 
Ю. Тютюнник приїхав на три дні до Сімферополя, де зробив звіт зібранню 
депутатів і громади. 

Ю. Тютюнник у своїй практичній діяльності у той час дотримувався 
вимог партії Українських соціалістів-революціонерів, яка, на його погляд, 
була найбільш революційною. До Тимчасового уряду і його політики він 
займав відкрито ворожу позицію. Формула “остільки – оскільки” його не 
задовольняла. Ю. Тютюнника було обрано членом гарнізонної ради 
Сімферополя і членом полкового комітету. На першому селянському з’їзді 
його обрали головою Сімферопольського селянського союзу. 

На Другому Сімферопольському селянському з’їзді він вніс резолюцію 
про недовіру Тимчасовому уряду, але вона не пройшла, перемогу отримали 
російські соціалісти-революціонери. Його законопроект був відхилений, 
хоча й незначною кількістю голосів. Це було причиною його відмови від 
головування у Сімферопольському селянському союзі. Брав участь 
Ю. Тютюнник і в роботі першого Таврійського селянського з’їзду. Важке 
враження залишилось у Ю. Тютюнника від дебатів на цьому з’їзді з 
приводу введення “рідної мови” хоча б у початкових училищах. 
Незважаючи на переважну більшість неросійського населення тодішньої 
Таврійської губернії, російська демократія ніяк не могла погодитися з 
“розчленуванням Росії”, яке вона бачила у вільному розвитку народів 
неросійської національності. Такою була участь Ю. Тютюнника в 
суспільному житті Криму навесні 1917 р. 

Доля Сімферопольського полку імені гетьмана Петра Дорошенка 
склалася трагічно. На українців 32-го, 33-го, 34-го запасних полків чекали 
тяжкі випробування і цькування російських шовіністів. Газета “Труд и 
воля” писала про те, що 4 червня 1917 р. воїни цих полків “прохали” “о 
спешной и внеочередной отправке на фронт”3. Керівництво задовольнило 
клопотання. За цим рішенням командування ховався не патріотизм, а страх 

                                           
1 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. – Львів: Універсум, 2004. 

– С. 24. 
2 Там само. 
3 Труд и воля. – 1917. – № 24, 29. 
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перед українізацією війська1. Через рік Сімферопольський полк імені 
гетьмана Петра Дорошенка не піддався москалям у час муравйовської 
навали і, пробиваючись до Києва, загинув у боях під Олександрівськом та 
Синельніковим. 

Проте важливим наслідком українізації військових частин і важливість 
у цьому процесі участі великого українського патріота Ю. Тютюнника було 
те, що й “малорос, сповнений ніжності до неньки-України і ненависті до 
мачухи-Росії, перевтілювався в українця. І “німі, здавалось, духовно 
мертві маси”2 ставали українським народом… 

 
 
 

Печериця Т.В. (Кіровоград) 
 

ДОСЛІДЖЕННЯ П.З. РЯБКОВА  
В ГАЛУЗІ АРХЕОЛОГІЇ 

 
У статті йдеться про маловідомі сторінки біографії ученого Павла 

Захаровича Рябкова та результати його діяльності в галузі археології. 
 

В умовах національно-культурного та державного відродження, яке ми 
спостерігаємо сьогодні, відбулося пробудження широкого суспільного 
інтересу до історичного минулого України та її культури. У свою чергу 
відродження національно-культурних надбань України можливе лише за 
умов докладного та всебічного вивчення творчості основних її діячів. 
Особливий інтерес у цьому відношенні становить дослідження наукової 
спадщини визначних представників інтелігенції України кінця ХІХ – 
першої чверті ХХ ст., творчість яких у період панування радянської 
системи з тих чи інших причин не була досліджена та приєднана до 
загальнонаціональної науково-культурної спадщини України. 

Однією з таких визначних особистостей України кінця ХІХ – першої 
чверті ХХ ст. є громадський діяч України, етнограф, історик, археолог та 
краєзнавець – Павло Захарович Рябков (1848 – 1926). Наукова спадщина та 
документи про життєвий шлях П. Рябкова зберігаються в архівах 
академічних інститутів археології та мистецтвознавства, фольклору й 
етнології, музеях. Особистий фонд П. Рябкова обсягом 614 одиниць 
зберігання знаходиться у Державному архіві Кіровоградської області. 

                                           
1 Шатайло О. Генерал Юрко Тютюнник. – Львів, Вид-во “Світ”, 2000. – С. 10. 
2 Тютюнник Ю. Революційна стихія. Зимовий похід 1919-20 рр. – Львів: Універсум, 2004. 

– С. 37. 
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Учень українського вченого світового рівня Ф. Вовка, активний член 
Етнографічної комісії, створеної при Науковому товаристві імені 
Т. Шевченка1, співробітник Єлисаветградського і Херсонського музеїв, а 
також етнографічного відділу Російського музею (Санкт-Петербург)2, 
П. Рябков був надзвичайно багатогранною й ерудованою особистістю. 
Його діяльність була різноплановою, він залишив у спадщину доробок 
наукових праць з етнографії, історії, археології та краєзнавства.  

Про захоплення й заняття П. Рябкова археологією мало кому відомо, 
проте деякі архівні матеріали щодо його діяльності в цій галузі свідчать, що 
він був прихильний до віднайдення та подальшого вивчення й збереження 
старожитностей. Тому вагому складову частину наукової спадщини 
П. Рябкова становлять археологічні розвідки та дослідження, організовані 
ним на території Єлисаветградщини і присвячені вивченню найдавнішого 
періоду в історії України. Археологічні дослідження П. Рябкова були 
зроблені в останні п’ятнадцять років його життя, які виявилися найбільш 
плідними та творчими. 

Археологічні дослідження на Єлисаветградщині були розпочаті ще в 
середині XVIII ст. Перші археологічні розкопки на території краю були 
проведені восени 1763 р. у верхів’ях р. Інгулець групою солдат за 
розпорядженням губернатора Новоросійського краю генерал-поручика 
О. Мельгунова. Розпочалися розкопки великого кургана, відомого в місцевого 
населення під назвою Лита або Червона могила3. Зараз – це всесвітньо відома 
пам’ятка скіфської культури кінця VII – початку VI ст. до н.е., що має і третю 
назву – Мельгуновський курган. У подальшому, з ІІ пол. XIX ст., вивчення 
старожитностей краю проводилось особами, що представляли офіційні 
державні наукові інститути, перш за все Археологічну комісію, створену в 
1859 р. Зокрема, наприкінці XIX – на поч. XX ст. за дорученням Археологічної 
комісії у басейні р. Тясмин великі дослідження були проведені 
М. Бранденбургом, О. Бобринським, В. Хвойком.  

Зі звітів П. Рябкова до ВУАК відомо, що протягом 1910 – 1925 рр. у 
степовій частині краю він також здійснив ряд археологічних розкопок4. 
Про археологічні розкопки та завдання, які ставив перед собою П. Рябков, 
ми частково дізнаємося і з його листів до проф. Ф. Вовка, у яких він 
неодноразово розповідав про згубні дії шукачів скарбів та відсутність у 
Єлисаветграді спеціалістів у сфері археології. Особливий інтерес у 
П. Рябкова викликали стоянки доісторичної людини, про що він у березні 

                                           
1 Кіровоградський обласний краєзнавчий музей, 1330, АІ, інв. № 5882/2. 
2 Херсонський обласний краєзнавчий музей, АІ, інв. № 6999. 
3 Придик Е. Мельгуновский клад 1763 г. // Материалы по археологии России. – СПб., 

1911. – № 31. – С. 47. 
4 До джерел історії краю з найдавніших часів до кінця ХVІІІ ст. / Бокій Н. та ін. – 

Кіровоград, 1994. – С. 11-12. 
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1914 р. писав проф. Ф. Вовку: “Існують деякі прикмети того, що і наші 
південні степи мають її сліди. На жаль, немає тут ні однієї людини, 
підготовленої до їх розшуку. Наші археологи й уявлення не мають про це. 
Я з одним був на розкопках і він знає менше ніж знаю я. Є у нас лише один 
В. Гриневич, завідуючий Херсонським міським музеєм, але й він занадто 
зайнятий і захоплюється переважно вивченням городищ Подніпров’я. 
Район же Єлисаветграда, мало кого цікавить”1. 

З метою збереження для науки пам’яток старовини П. Рябков, 
починаючи з 1910 р., сам удається до цілої низки археологічних розкопок. 
Свій перший курган, який знаходився в с. Новомиколаївці 
Єлисаветградського повіту, П. Рябков розкопав у квітні 1910 р. У кургані, 
діаметр якого становив 11 м, дослідник виявив одне поховання приблизно 
періоду бронзи. Кістяк, знайдений у кургані, лежав випростано на спині. На 
самому кістяку було знайдено перержавілий бронзовий браслет, дрібне 
намисто (бісер) та мініатюрний глиняний глечик з однією ручкою (висотою 
15 мм). Усі речі, а також череп, знайдений у кургані, були відіслані 
П. Рябковим до Петербурзького університету проф. Ф. Вовку2. В цьому ж 
році П. Рябков побував у Києві, де він особисто познайомився з 
Н. Біляшівським та В. Хвойком. Можемо припустити, що П. Рябков 
отримав від них певні вказівки та наукові поради про техніку проведення 
археологічних розкопок3. 

Остаточне становлення стійкого й цілеспрямованого інтересу до 
археології у П. Рябкова відбулося під час його перебування (з травня 
1911 р. до жовтня 1915 р.) на посаді міського землеміра Єлисаветграда4. 
Складовою частиною його обов’язків, як міського землеміра, була нарізка 
нових кварталів під забудову. Під час цієї роботи він і зіткнувся з 
нагальною потребою невідкладного археологічного дослідження 
відповідних ділянок міської землі. 

Слід зазначити, що П. Рябков, який об’єктивно оцінював свої знання з 
археології, мріяв здійснити хоча б одну археологічну розвідку під 
керівництвом проф. Ф. Вовка, щоб так підняти свій рівень знань. В одному 
з листів, адресованих Ф. Вовку від 2 березня 1914 р., П. Рябков писав: 
“Маю ще до Вас велике прохання. Повідомте, якщо буде час написати хоча 
б декілька рядків, чи плануєте Ви у найближчий час, будь-які екскурсії в 
області етнографії, археології самі особисто, або під керівництвом когось із 

                                           
1 Наулко В. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком // Південна Україна ХVІІІ – ХІХ 

століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. – Запоріжжя, 2001. 
– Вип. 6. – С. 117-118. 

2 Науковий архів Інституту археології НАН України (далі – НА ІА НАН України), 
ф. ВУАК, № 109/9-а, арк. 21. 

3 Там само, ф. 1, В/3812. 
4 Державний архів Кіровоградської області (далі – ДАКО), ф. 304, оп. 1, спр. 22, арк. 3. 
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Ваших учнів? Мені б хотілось, організовуючи наш музей, на практиці 
ознайомитися з технікою розкопок, розвідок”1. 

У 1916 р. П. Рябков у басейні р. Інгулець у с. Піщаний Брід розкопав 
два кургани (“А” і “Б”), у яких знайдено одинадцять поховань епохи 
бронзи2. Особливо цінними були археологічні матеріали, знайдені в кургані 
“А”, що розташовувався на лівому березі р. Інгулець при її впаданні у 
р. Кам’янку. 

Поховання 3. В ямі на глибині 0,65 м лежав кістяк у скорченому 
положенні на лівому боці головою на схід. Ліва рука, простягнута вздовж 
тіла, права, зігнута, знаходилася на грудях. Біля живота знайдені кістки від 
ребер барана або свині, тут же була знайдена й кістяна пластинка овальної 
форми з більшим отвором посередині і меншим збоку. 

Поховання 4. Кістяк лежав у “дуже скорченому виді” на правому боці 
головою на схід. Фаланга лівої руки знаходилася біля обличчя, права 
лежала на грудях. У голові стояла банковидна посудина. 

У цей же час у м. Олександрії П. Рябков розкопав ще один курган, який 
знаходився у південно-західній частині міста на лівому березі р. Інгулець. 
Його висота становила 4 м, діаметр – 40 м. Знайдено дев’ять поховань 
епохи бронзи, із них – два зрубних (№ 1, № 8). Поховальні ями – 
прямокутної й овальної форми. Поховання № 8 мало дерев’яне перекриття. 
Обидва поховання одиночні, дорослі. Кістяки лежали в скорченому вигляді 
на правому та лівому боці, обидва орієнтовані головою на північний схід3.  

У подальшому, до 1949 р., археологічні дослідження в басейні 
р. Інгулець не проводилися. Лише в 1949 р., під час роботи експедиції АН 
УРСР під керівництвом А. Тереножкіна на городищі в Чорному лісі, у 
круглому укріпленні Чорноліського городища були знайдені культурні 
залишки пізньозрубного типу. В 1967 – 1969 рр. у верхів`ях р. Інгулець біля 
с. Воїновка археологом Н. Бокій були розкопані ще шість курганів епохи 
бронзи4.  

Загалом наприкінці XIX – на поч. XX ст. наукове дослідження та 
вивчення історичного минулого українського народу, як і раніше, 
знаходилося переважно в руках приватного почину й здійснювалося, 
головним чином, лише нечисленною за кількістю високоосвіченою та 
патріотично налаштованою частиною української інтелігенції. Будучи 
одним із її гідних представників, П. Рябков, який до того ж вважав 

                                           
1 Наулко В. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком // Південна Україна ХVІІІ – ХІХ 

століття. Записки науково-дослідної лабораторії історії Південної України. – Запоріжжя, 2001. 
– Вип. 6. – С. 118. 
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знищення пам’яток старовини злочином як проти науки, так і проти 
власного народу, “з головою” поринув у археологічні розкопки. У своїй 
науковій праці “Минуле Новоросії” (1914 р.) він з цього приводу писав: 
“Знищити курган – це все одно, що вирвати цікаву сторінку з історії 
нашого краю, де ще за чотири – три тисячі років до нашої ери жили люди з 
зародками високої культури”1. 

Розуміючи, що пам’ятки старовини зникають з катастрофічною 
швидкістю й не маючи можливостей самостійно їх усі врятувати, П. Рябков 
неодноразово через пресу звертався до мешканців Єлисаветграда, 
небайдужих до старовини, із закликом організувати в місті Товариство 
любителів історії та старожитностей. Однак, на жаль, через відсутність 
зацікавлених у цьому осіб – безрезультатно2. 

Здійснюючи археологічні розкопки курганів, на які була так багата 
Єлисаветградщина, П. Рябков особливу увагу приділяв віднайденню та 
дослідженню черепів. При цьому глибоке обурення у нього викликав той 
факт, що дуже часто навіть люди науки, досліджуючи стародавні могили, 
рятували речі, глечики і зовсім не звертали увагу на людські черепи та 
кістки, більше того, навіть знищували їх. У зв’язку з чим завдали 
антропологічній науці, що лише наприкінці XIX ст. почала привертати 
увагу археологів, непоправної шкоди. Сам П. Рябков приділяв антропології 
надзвичайно велику увагу, про що свідчить ціла низка його досліджень, 
серед яких: “Нотатки про вплив раси на поступ людського розвитку”3, 
“Людина” (наука про череп)4, “Антропологічні й етнографічні матеріали 
про населення Галичини та Буковини”5. Ймовірно, що в 1914 р. за 
рекомендацією проф. Ф. Вовка, П. Рябкова було прийнято до Російського 
антропологічного товариства6. 

Заслугою П. Рябкова є те, що, дослідивши понад сорок різночасних 
поховань, переважна більшість яких співвідноситься з неолітичною та 
бронзовою добою, він провів реставрацію та зібрав цілу колекцію 
людських черепів, фотографії яких у 1917 р. були надіслані до 
Археологічної комісії. Цей, на нашу думку, унікальний антропологічний 
фотоальбом містить у собі тридцять дев’ять фото, на двадцяти шести із 
яких знаходимо зображення людських черепів, знайдених П. Рябковим під 

                                           
1 Рябков П. Минуле Новоросії // Голос Юга. – 1914. – № 32. – С. 5. 
2 ДАКО, ф. 304, оп. 1, спр. 254, арк. 2. 
3 Там само, спр. 222. 
4 Там само, спр. 207. 
5 Там само, спр. 88. 
6 Наулко В. Листування Павла Рябкова з Федором Вовком // Південна Україна ХVІІІ – ХІХ 
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час археологічних розкопок на території Єлисаветградщини1. Він дає змогу 
більш об’єктивно висвітлити питання про антропологічний склад племен, 
що проживали на території сучасної України в найдавніші часи. 

Про археологічні дослідження, здійснені П. Рябковим, ми дізнаємося 
переважно з його звітів до Археологічної комісії, а з 1924 р. – до ВУАК. 
Так, із звіту П. Рябкова до ВУАК про археологічні розвідки, здійснені ним 
протягом 1923 – 1924 рр., встановлено, що в жовтні 1924 р. він повторно 
дослідив Велику могилу, більше відому під назвою Кучерява. Її діаметр 
дорівнював 68 м 36 см, а висота 5 м 23 см. На жаль, як зазначив дослідник, 
цей курган він знайшов зруйнованим та переритим шукачами скарбів, що 
фактично призвело до втрати його як цінної пам’ятки археології України. 
Спричинила до таких жахливих наслідків легенда, що заполонила розум 
місцевого населення, за якою у цьому кургані були заховані незліченні 
запорізькі скарби. До 1924 р. збереглася лише центральна ґрунтова могила, 
яку й дослідив П. Рябков. Могила була прикрита трьома величезними 
плитами граніту, із яких найбільша мала вагу до 40 – 50 пудів й, напевне, 
була піддана обробці людською рукою. Вона мала форму заповитої людини 
й нагадувала собою мумію. На задній частині цієї плити, якою вона була 
повернута до покійника, знайдено висічені три знаки у вигляді трикутників 
із заглибинами в кутах та різко окресленими двома боками. На думку 
П. Рябкова, камінь цей є не що інше, як “груба” скульптура, яку можна 
віднести до т.зв. “баб”. Не менш загадковим був і покійник, який лежав 
випростано на спині, головою на схід. Сам кістяк був занадто давнім, а 
тому при спробі його витягти кістки просто розсипалися. Від голови 
залишилися лише деякі частини черепа, форма якого, на думку дослідника, 
відповідала доліхоцефалу2. 

Слід зазначити, що про свої знахідки та звіти про археологічні 
розкопки, здійснені протягом 1924 – 1925 рр., П. Рябков частково надсилав 
і до Одеського крайового історико-археологічного музею. При музеї діяла 
спеціальна комісія, яка готувала матеріали для “Вісника одеської комісії 
краєзнавства при Всеукраїнській академії наук”. На його сторінках 
розміщувалися переважно матеріали про етнографічні та археологічні 
дослідження, виконані на території Херсонської губернії. В одному з 
номерів “Вісника...” за 1925 р. знаходимо звіт П. Рябкова та лікаря 
А. Доморацького про проведені ними археологічні розкопки влітку 1924 р. 
у басейні р. Інгульця, а також повідомлення П. Рябкова про його розвідки 
стоянок людини давньої на Зінов’ївщині у 1925 р. Так, влітку 1924 р. за два 
кілометри від Бобринецького району П. Рябков дослідив курган 
катакомбного типу, у якому, окрім фрагментів глиняного посуду, були 

                                           
1 НА ІА НАН України, ф. ВУАК, № 109/9-в, арк. 1-4. 
2 Там само, № 49/10-а, арк. 10-11. 
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знайдені залізний спис, бронзова стріла і майже повний кістяк коня. Тут же, 
серед каміння, що закривали вхід до могили, було виявлено “кам’яну бабу”. 
На хуторі Скаловате Бобринецького району, на правому березі 
р. Богодушна, в розкопаному кургані вони знайшли кістяк воїна в кольчузі 
(довгоголового), при ньому кістяк коня й залізний спис. У кургані, 
розкопаному на лівому березі р. Богодушної, окрім людських та кінських 
кісток, а також черепків примітивного глиняного посуду, у самому центрі 
кургану на глибині 103 см у скорченому положенні на лівому боці головою 
на південний захід було знайдено цілий кістяк людини. Біля голови кістяка 
знаходився горщик, оздоблений шнуровим орнаментом та уламок 
кремінного ножа1. 

Протягом 1925 р. П. Рябков дослідив ряд поселень на Зінов’ївщині біля 
с. Коротяк, с. Олексіївка та у Вербовій Балці Бобринецького району. 
Особливо багатою на знахідки виявилася остання, на території якої були 
знайдені: бронзові стріли, фрагменти кам’яного молотка чудової роботи з 
рельєфним орнаментом і отвором для ручки, черепки від амфор. Недалеко 
від Вербової Балки, яка знаходиться за 8 км на північ від м. Бобринця 
П. Рябков виявив цілий некрополь із могил, покритих лише великими 
каменями. Тут же він знайшов кам’яний леміш вагою в 23 фунти, який він 
передав до Єлисаветградського музею. Археологічному вивченню 
П. Рябков піддав і Чорний ліс, у самій гущавині якого він виявив інше 
велике кладовище площею 5 – 6 десятин. Воно складалося з великих і 
малих курганів, висота яких досягала 1½ – 2 сажені. На думку дослідника, 
ці кургани, які інколи зливаються своїми підніжжями, давнього 
походження2. 

Окрім того, у другій половині жовтня 1924 р. П. Рябков дослідив ряд 
стоянок людини давньої, які згідно з розвідками, здійсненими у травні 
1924 р., ймовірно, були розташовані в с. Гордо-Васильївці Бобринецького 
району, на схилах, що вели до р. Громоклеї. На думку П. Рябкова, саме тут 
слід шукати стоянки людини давньої, що жила в епоху палеоліту. Про дані 
цієї археологічної розвідки та свої припущення П. Рябков листом від 7 
квітня 1925 р. повідомив академіка УАН П. Тутковського, а також відіслав 
йому й самі предмети, знайдені на стоянках3. 

Слід зазначити, що всі археологічні розкопки П. Рябков проводив за 
власний рахунок і за надзвичайно несприятливих умов. У 1925 р. він 
звертався до Всеукраїнської академії наук з проханням видати йому 
відкритого листа для проведення археологічних досліджень та розкопок: “З 
ним я зможу заручитися великим сприянням місцевих радзакладів і 

                                           
1 Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАН. – 1925. – № 23. – С. 112. 
2 Там само. – С. 113. 
3 НА ІА НАН України, ф. ВУАК, № 49/10-а, арк. 14. 
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сільської влади в виконанні археологічних робіт та створенні краєзнавчих 
гуртків”1.  

Серед археологічних праць П. Рябкова на особливу увагу заслуговує 
невелике наукове дослідження з археології “Про поховання в Росії” 
(1917 р.), це рукопис, написаний чорним чорнилом2. У цій праці П. Рябков, 
на основі власних археологічних розвідок та серйозній джерельній базі 
наукових робіт, серед яких праці М. Грушевського, Ф. Вовка, Л. Нідерле, 
В. Хвойка, М. Кондакова, здійснив ґрунтовний аналіз типів поховання, що 
були характерні для народів і племен, які в давні часи проживали на 
території Російської імперії. На нашу думку, найважливішою й 
найцікавішою у цій праці є спроба П. Рябкова дослідити антропологічний 
склад племен, що проживали на території України в неолітичну добу. 
Зокрема, він спробував дати відповідь на питання про те чи були ці 
племена однорідні з племенами, які в цей же час проживали на території 
Західної Європи, чи ні? Докладно проаналізувавши та порівнявши дані 
археологічних розкопок у Приладожжі і Києві, він дійшов висновку, що це 
була одна раса довгоголових людей, при цьому однаковою була не лише 
будова їх черепів, а й культура. Найулюбленішим місцем її проживання, на 
думку дослідника, було Придніпров’я.  

Внаслідок здійсненого наукового дослідження, дані археологічної науки 
дали змогу П. Рябкову констатувати: “Неправильним буде виводити наших 
предків десь здалеку, оскільки вони є місцевими жителями (аборигенами 
краю), які поступово розселилися по всій території матінки-Русі, займаючи 
все нові й нові місця, які різнилися за флорою та фауною, у зв’язку з чим 
вони приймали й інший вигляд й вели інший спосіб життя”3. 

Окрім широкого дослідження слов’янського етносу в археологічному 
відношенні, у археологічному доробку П. Рябкова значне місце займає і 
висвітлення проблеми походження т.зв. “баб”, на які була особливо багата 
Херсонська губернія. Цей історико-культурний феномен надзвичайно 
зацікавив дослідника. У своїй науково-археологічній праці “Минуле 
Новоросії” П. Рябков спробував дати ґрунтовний аналіз та пояснення цього 
явища. Звичай ставити кам’яні стели на могилах, згідно з письмовими 
джерелами, був найбільш характерний для вихідців з Азії. Про їх 
походження, за наведеними даними П. Рябкова, ми маємо пряме свідчення 
Вільгельма Рубрука, який у 1253 р. був послом французького короля 
Людовика IX, до монгольського царя Мангу-хана. Під час подорожі йому 
довелося стати свідком традиційного поховання у половців (куманів). 
“Кумани, як зазначив В. Рубрук у своїх спогадах, мали звичай насипати 

                                           
1 Вісник Одеської комісії краєзнавства при ВУАК. – 1925. – № 23. – С. 114. 
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3 Там само, арк. 9. 
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великий пагорб із землі над могилою померлого, а також ставити йому 
стелу, звернуту обличчям на схід, яка в низу живота обома руками тримає 
посудину”1. 

Отже, на думку П. Рябкова, “баби” є витвором народу тюрксько-
татарського походження, які знаходилися на низькому рівні 
інтелектуального розвитку, про що свідчить відсутність на “бабах” будь-
яких написів. Саме слово “баба” у перекладі з турецької мови означає – 
ідол. П. Рябков вважав, що наші руські степи на шляху в кочових народів 
Азії були лише місцем тимчасової зупинки, у зв’язку з чим вони не 
залишили тут майже нічого, окрім поховань, на яких ставили так званих 
“баб”. Стосовно фізичної будови “баб” можна сказати, що вони, як 
зазначив дослідник, носять усі риси народу, який їх створив: “...низьке 
чоло, плоске із широкими вилицями обличчя, завжди звернене на схід 
(звідки вийшли всі тюрксько-татарські племена), можливо, для нагадування 
про місцезнаходження батьківщини, велике тупе підборіддя, вузькі очі, 
маленький рот, приплюснутий ніс...” – ось портрет цих народів2. 

Наприкінці XIX – на поч. XX ст., під тиском духовенства й 
адміністрації “баби” зникли з наших курганів. Самому П. Рябкову, 
ймовірно, на початку XX ст. особисто довелося спілкуватися у м. Бериславі 
з церковним старостою П. Чечелем, який розповів, що років двадцять п’ять 
тому, коли будувалася одна з церков, селяни звозили десятки “баб”, знятих 
з курганів, розбивали їх і закопували у фундамент майбутньої церкви. Такі 
заходи вони сприймали як богоугодну справу3. 

Подаючи докладний аналіз археологічних досліджень, здійснених 
П. Рябковим, не можна не згадати й про дві знахідки палого кістяка 
мамонта, віднайдені внаслідок археологічних розкопок, проведених під 
його керівництвом на території Херсонської губернії, відповідно у 1916 та 
1923 роках4.  

Перша знахідка палого кістяка мамонта у Херсонській губернії була 
виявлена у 1916 р. під м. Новогеоргієвським Олександрійського повіту, під 
час прокладання залізниці інженером Бусловим. Першим дізнався про 
випадкову знахідку завідувач Херсонського музею археології й 
старожитностей В. Гошкевич, який відразу ж повідомив про це телеграмою 
свого товариша й співробітника П. Рябкова, а також запросив його 
допомогти провести археологічні розкопки. Згідно з даними, які залишив 
нам у своїх нотатках П. Рябков, скелет мамонта було виявлено під 

                                           
1 Рубрук В. Путешествие в восточные страны (1253 – 1255 гг.) // Карпини П. История 

Монголов. – СПб., 1911. – С. 80. 
2 Рябков П. Минуле Новоросії // Голос Юга. – 1914. – № 32. – С. 21. 
3 Там само. – С. 23. 
4 НА ІА НАН України, ф. ВУАК, № 49/10-а. 
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товщиною десяти сажнів післяльодникових моренних наносів. Кістяк 
знаходився у положенні ніби упавшої істоти, на коліна передніх ніг, 
причому кістки й отвори в них були заповнені м’яким річковим гравієм. 
Найкраще збереглася голова мамонта з величезними бивнями, що лежала 
на землі. Однак, як відзначив П. Рябков, доставити кістяк мамонта до 
Херсона в музей, на жаль, так і не вдалося – цьому завадили революційні 
події.  

У 1923 р. у с. Попівці (Церанкове) Єлисаветградського повіту при 
обвалі берега біля р. Інгул був знайдений ще один кістяк мамонта. 
Вивчивши знайдені кістки, П. Рябков припустив, що й тут кістяк мамонта 
був цілим. Однак дві великі повені, які призвели до обвалу берегових 
земель, зруйнували його. Повідомив працівників Єлисаветградського 
музею про незвичайну знахідку місцевий учитель Т. Стрілець. Для 
проведення археологічних досліджень було споряджено комісію у складі 
трьох осіб: представника політпросвіти, помічника завідувача музею 
О. Войцехівського та П. Рябкова. Навесні 1924 р. з цією ж метою до 
с. Попівка знову було відряджено П. Рябкова. Проте для здійснення 
серйозних розкопок як завжди не вистачало грошей, а тому тільки завдяки 
ентузіазму й самовідданій праці П. Рябкова були врятовані і передані до 
Зінов`ївського музею лише деякі частини кістяка мамонта, серед яких дві 
добре збережені щелепи, кістяки від черепа, частини ребер та кінцівок1. 

Останніми за часом об’єктами археологічних досліджень П. Рябкова 
були Михайлівське та Мартоноське поселення неолітичної доби. Перше 
поселення було відкрите в с. Михайлівці (воно ж Єлисаветградка), що 
розташоване у північній частині Херсонської губернії, інше у – 
с. Мартоноське на р. Вісі, куди П. Рябков приїздив для огляду розритого 
кургану. Про відкриття поселень та основні знахідки дослідник листом від 
5 липня 1926 р. повідомив ВУАК. Додатками до цього листа є понад 
двадцять фотонегативів та замальовок від руки, простим олівцем, різного 
типу орнаменту, виявленого П. Рябковим на глиняному посуді, на який 
особливо багатим виявилося Михайлівське поселення. Усі матеріали, 
зібрані на території двох вищевказаних поселень, були передані 
П. Рябковим до Зінов’ївського краєзнавчого музею, однак, на жаль, пізніше 
їх було втрачено. У цей час П. Рябкову довелося протягом деякого періоду 
співпрацювати з відомим українським археологом О. Макаренком, який, 
ознайомившись із знахідками Михайлівського поселення, висловив 
припущення, що це культура не слов’янського курганного періоду, а 
значно давніша. Сам П. Рябков, враховуючи велику різноманітність і 
різний рівень виготовлених глиняних виробів, знайдених на території 
Михайлівського поселення, був схильний до думки, що це поселення має 

                                           
1 Там само, арк. 21. 
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шари різних епох і культур, починаючи від неоліту до бронзи, а можливо, й 
заліза1. 

Слід зазначити, що П. Рябков у справі археологічних розробок, як і 
більшість його сучасників, був “самоучкою” й не мав спеціальної 
відповідної підготовки, що іноді призводило до певних помилок у діях та 
висновках. Критично ставлячись до своїх знань і свідомо розуміючи свою 
не завжди повну наукову компетентність із деяких археологічних проблем, 
П. Рябков підтримував постійний науковий зв’язок з членами 
Археологічної комісії, а пізніше ВУАК. Саме до цих установ він надсилав 
усі ті археологічні предмети, що були йому не зовсім відомими, для 
остаточного скрупульозного дослідження та наукового висновку. 

Тут П. Рябков не був винятком, оскільки в той період, кінець ХІХ – 
початок ХХ ст., значна частина археологічних розвідок проводилася 
визначними представниками української інтелігенції, яка в більшості 
випадків не мала спеціальної освітньонаукової підготовки в галузі 
археології. Це, у свою чергу було зумовлено перехідним етапом у набутті 
археологією наукового статусу. Однак від цього цінність здійснених ними 
археологічних розвідок і досліджень не зменшується, оскільки саме вони 
встигли врятувати те, що ще можна було врятувати від нищівних дій 
шукачів скарбів, а пізніше – антинаукових заходів радянської влади2. 

Таким чином, аналіз архівних документів свідчить, що П. Рябков був 
прихильним до віднайдення та подальшого вивчення й збереження 
старожитностей. А тому вагому складову частину наукової спадщини 
П. Рябкова становлять археологічні розвідки та дослідження, організовані 
ним на території Єлисаветградщини. Протягом 1910 – 1925 рр. він провів 
археологічні дослідження 13 курганів, у яких виявив та описав понад 40 
різночасних поховань, а також обстежив три поселення3. Окрім того, 
дослідивши значну кількість поховань, переважна більшість яких 
співвідноситься з неолітичною та бронзовою добою, П. Рябков провів 
реставрацію та зібрав велику колекцію черепів людини давньої (39 фото). 
Отже, археологічні дослідження, здійснені на початку ХХ ст. П. Рябковим, 
збільшують можливості сучасного археологічного вивчення Півдня 
України.  

 
 
 
 

                                           
1 Там само, № 109/9-б, арк. 1-3.  
2 Печериця Т. П. Рябков – археолог півдня України // Археологія та етнологія Східної 

Європи: матеріали і дослідження. – Одеса, 2002. – Т. 3. – С. 36-38. 
3 НА ІА НАН України, ф. ВУАК, № 49/10-а. 
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Сушко В.А. (Харків) 

 
ХАРКІВСЬКИЙ ПЕРІОД  
НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ВИДАТНОГО МИСТЕЦТВОЗНАВЦЯ  
C.А. ТАРАНУШЕНКА 

 
У статті йдеться про початковий період наукової діяльності 

мистецтвознавця C.А. Таранушенка від 1917 до 1934 рр. у м. Харкові. 
 
2009 року виповнюється 120 років від дня народження Стефана 

Андрійовича Таранушенка. 
Книги, статті, огляди та рецензії, що вийшли з-під пера 

мистецтвознавця від 1917 до 1934 року, у харківський – початковий – 
період його наукової діяльності. Однак їх рівень – це рівень зовсім не 
початківця, а цілком сформованого вченого. Згодом дослідники спадщини 
цього велетня науки назвуть харківські двадцяті роки його зоряною 
годиною – так багато, потужно і плідно працював він тоді. 

C. Таранушенко був представником суспільного шару, який з’явився в 
ХІХ ст. і чия поява була зустрінута освіченими колами з презирством: 
“пастухи та ковалі посунуть у науку!..”, а існування супроводжувалося 
заздрістю і злістю “соціально близьких”: “іще й очки нап’яв!” Так, 
С. Таранушенко був класичним інтелігентом: походячи з низів, він 
пробивав собі шлях у житті “головою”, борючись із вірно підміченим: 
“кожній людині властиве бажання не самій творити нове, а ходити 
второваною доріжкою і сідати на готовеньке”1. 

Близький земляк С. Таранушенка М. Сумцов зібрав низку відозв про 
українців-слобожан, автори яких неодмінно відзначали прикметну 
особливість українських батьків: бажання дати дітям освіту2. Такими були 
Андрій Петрович та Анастасія Василівна Таранушенки, які вивели в люди 
всіх своїх чотирьох дітей: один брат Стефана Андрійовича був 
фельдшером, інший – працівником Музейного містечка, створеного у  
1920-ті роки у Києво-Печерській лаврі, сестра вчителювала у Лебедині3. 

Самого Стефана Андрійовича доля закидатиме в різні кінці Радянського 
Союзу, однак до кінця життя він відчуватиме себе слобожанином і буде 
вірним рідному краю. 

Харківський період життя майбутнього видатного мистецтвознавця та 
музейного працівника розпочався в Харківському університеті4. Немає 
сумніву, що навчальний заклад був обраний не лише через те, що був 

                                           
1 Шміт Ф. Музейное дело. Вопросы экспозиции. – Ленинград, 1929. – С. 71. 
2 Сумцов М.Ф. Слобожане: історико-етнографічна розвідка. – Харків: Акта, 2002. – С. 22-

31. 
3 Нестуля О.О. Дослiдник народного мистецтва (С.А. Таранушенко) // Репресоване 

краєзнавство (20-тi – 30-тi роки). – К.: Хмельницький ред.-вид. відділ, 1991. – С. 173-174. 
4 Автобіографічні матеріали Таранушенка Стефана Андрійовича / За ред. М. Крячка. – 

С. 469. 
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ближчим територіально. Адже ще від заснування професура цього закладу 
приділяла значну увагу вивченню місцевої історії та культури, створенню 
музеїв відповідного профілю. Наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Харків стає 
центром народознавчих та мистецтвознавчих студій. 

На початку ХХ ст. у Харківському університеті викладали: професор, 
учень славетного О. Потебні і на ту пору вже сам знаний вчений, етнограф, 
фольклорист, мистецтвознавець, дослідник історії української літератури 
XVII – XVIII ст., незмінний завідувач Етнографічного музею університету 
М. Сумцов (1854-1922); видатний історик, архівіст, педагог та громадський 
діяч Д. Багалій (1857-1932). Безумовно, їхні лекції, письмові роботи та 
особисте спілкування заклали у талановитого студента основи наукового 
світогляду і методичного пізнання обраного об’єкта, предмета чи явища та 
й любов до музейної справи, очевидно, також. 

Хоча перші студентські роботи С. Таранушенка були присвячені 
фольклористиці, однак від третього курсу він починає працювати під 
керівництвом проф. Ф. Шміта як мистецтвознавець. Проте історичний 
підхід – вивчення пам’ятки в історико-культурному контексті – буде 
притаманний усім його подальшим роботам, хоч це й далеко не завжди 
розумілося його рецензентами та видавцями. 

Тому й перша наукова експедиція 1917 р. з метою вивчення стародавніх 
культових споруд була до Грузії (Тбілісі, Мцхета, Ахалцихський повіт) та 
Вірменії (Ані). Здавалося б, для людини, що вивчає українську культуру, 
хоч і її релігійний аспект, – досить несподівано і дуже далеко від 
безпосереднього поля діяльності. Однак це не була просто прогулянка чи 
безсистемне накопичення вражень. 

Ця експедиція – яскраве свідоцтво уміння науковців того часу 
розглядати певні явища в загальнолюдському культурному контексті 
завдяки енциклопедичності їхніх знань. Більше того, навіть не кредо, а 
просто точкою відліку для них була сентенція Ф. Шміта: «перше правило 
будь-якого дослідження звучить так: явище, що взяте до вивчення, слід 
брати не у його статиці, а в його динаміці, тобто розглядати його в процесі 
його народження та його розвитку»1. 

Вивчення українського культового мистецтва вчителем С. Таранушенка 
проф. Ф. Шмітом не уявлялося поза знайомством із його ранніми витоками 
– мистецтвом Київської Русі. В свою чергу, джерело походження 
давньоруського мистецтва київського періоду Федір Іванович вбачав у 
давньокавказькому2. Саме тому разом із ще одним учнем Ф. Шміта 
Д. Гордєєвим, який від 1917 р. вивчав розписи храмів Грузії та Вірменії3, та 
фотографом п. Ліозеном наприкінці літа 1917 р. відправився 
С. Таранушенко до грузинських шедеврів світової архітектури. 

                                           
1 Шміт Ф. Музейное дело. Вопросы экспозиции.– Ленинград, 1929. – С. 7. 
2 Аміранашвілі Ш.Я. История грузинской монументальной живописи. – Тбілісі, Сахелгамі, 

1957. – Т. І. – С. 13-14. 
3 Там само. – С. 14. 
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Звіт його про це відрядження, виданий Російською академією наук у 
Петрограді 1923 р. в «Известиях Кавказского историко-археологического 
института в Тифлисе», був першим науковим твором ученого. 

Звіт доводить якісну наукову підготовку відрядження: С. Таранушенку 
не просто відомі відповідні роботи його попередників – Е. Такайшвілі, 
гр. Уварової, проф. М. Марра, які вивчали пам’ятки у Зарзмі, Чулі та 
Сапарі. Роботи попередників опрацьовані настільки грунтовно, що 
С. Таранушенко може дещо уточнити дані навіть самого Е. Такайшвілі – 
відомого спеціаліста з грузинських старожитностей, засновника 
Грузинського історико-етнографічного товариства, який не тільки був 
автором першого детального опису пам’яток грузинського фрескового 
живопису – зокрема у Сацхе і насамперед у Зарзмі, а й науковим 
керівником реставраційних робіт на цих об’єктах. До речі, реставрація 
розписів Зарзми ще й за радянських часів вважалася «чи не єдиним 
прикладом правильного відновлення старих фресок на Кавказі»1. 

На жаль, нині рідко хто може на власні очі пересвідчитися у 
правдивості відозви С. Таранушенка про давньохристиянські кавказькі 
старожитності: «Такі пам’ятки дійсно спроможні не лише дати найвищу 
естетичну насолоду, а й гранично ясно розкрити суть і специфіку 
архітектурно-художнього образу пам’ятки»2.  

1918 року, як зазначав у автобіографії Стефан Андрійович, вийшли його 
перші друковані роботи: “Каталог першої виставки української старовини” 
та стаття “Первая выставка украинской старины в Лебедине”3.  

Тема та спрямування перших робіт, очевидно, не були випадковими, 
навіть більше – музейна справа стала справою життя, а музейна 
прискіпливість до дрібниць – “любов до предмета” – ґрунтовне вивчення 
кожної пам’ятки, розуміння її місця у загальному історичному та 
культурному процесі – принципом наукових студій. 

Такий його скрупульозний підхід був гідно оцінений Ф. Шмітом, 
М. Марром, колегами та послідовниками. 

Стефана Андрійовича недарма називали представником школи 
академіка Федора Івановича Шміта (1877-1942) – видатного дослідника 
візантійського, староболгарського та давньоруського мистецтва, теоретика 
музейної та пам’яткоохоронної справи. Акад. Ф. Шміт у 1920-ті рр. 
окреслив нагальні питання у царині збереження рухомих та нерухомих 
пам’яток історії й культури, які слід було терміново вирішувати: опис, 
вивчення та реставрація нерухомих об’єктів; опис, вивчення та 
налагодження пристойних умов збереження рухомих пам’яток. У своїй 
роботі “Музейное дело. Вопросы экспозиции” (вийшла друком у 
Ленінграді 1929 р.), що стала класичною, Ф. Шміт наголошував: 
«...охорона пам’яток мистецтва і старовини, яка лише несміливо намічалась 
в останні роки царизму... стала відразу актуальним завданням і 

                                           
1 Там само. – С. 11. 
2 Білокінь С. Велетень мистецтвознавства // Пам’ятки України. – 1989. – № 3. – С. 14. 
3 Автобіографічні матеріали Таранушенка Стефана Андрійовича / За ред. М. Крячка. – 

С. 472. 
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надзвичайно важливою сферою державного управління... Необхідно було 
на зовсім нових підвалинах створювати ціле законодавство, для якого ні 
російська дореволюційна, ні західноєвропейська практика не давали 
прецедентів»1. 

Стефан Андрійович саме в роки, проведені у Харкові, надзвичайно 
плідно працював за всіма означеними напрямами. Починаючи від 1920 р., 
він працював “директором республіканського державного музею 
українського мистецтва”, “в органах по охороні пам’яток мистецтва й 
культури”, ”науковим співробітником науково-дослідчої катедри Історії 
української культури”2. 

Оглядаючи роботи С. Таранушенка за 1917–1933 рр., не можна оминути 
увагою той факт, що м. Харків на початку ХХ ст. був одним із потужних 
центрів гуманітарних наук, де розроблялися нові наукові напрями, підходи 
та методи. Не уявляючи вивчення народної культури без системного 
наукового опрацювання матеріальних пам’яток, тодішні науковці 
харківської школи значну увагу приділяли музейництву. 

У січні 1920 р. була проведена реорганізація всіх харківських музеїв. До 
таких включалися й евакуйовані із західних регіонів України. Серед 
створених були такі, що головною засадою всіх видів діяльності свідомо 
проголошували етнографічність. Таким був Музей Слобідської України 
імені Г.С. Сковороди, першим директором якого з січня 1920 по вересень 
1922 року був академік ВУАН М. Сумцов. 

Серед непрофільних (неетнографічних за програмою створення) музеїв, 
що виникли внаслідок реорганізації початку 1920 р., проте зосереджували 
свою діяльність на вивченні народної культури і комплектували фондові 
зібрання зокрема й колекціями предметів матеріальної культури, був і 
Харківський музей українського мистецтва. 

Наприкінці життя Стефан Андрійович згадував, що роботу довелося 
розпочинати на пустому місці. Дійсно, на відміну від уже згаданого Музею 
Слобідської України ім. Г.С. Сковороди, куди перейшов, хоч і нечисленний 
штат Етнографічного музею Харківського історико-філологічного 
товариства, Харківський музей українського мистецтва мав спочатку штат, 
що складався з директора, прибиральниці та двірника, що водночас був 
науковим співробітником. 

Основу фондового зібрання музею українського мистецтва склали 
відповідні колекції музею красних мистецтв і старожитностей Харківського 
імператорського університету, Харківського єпархіального музею та 
Житомирського єпархіального древнього сховища. З колекцій української 
народної культури були створені відділи: народного малярства, тканин, 
килимів, кераміки, металопластики, рукописів та стародруків3.  

                                           
1 Нестуля О.О. Понад усе ставив істину (Ф.І. Шміт) // Репресоване краєзнавство (20-i –  

30-i роки).– К.: Хмельницький ред.-вид. відділ, 1991. – С. 38. 
2 Автобіографічні матеріали Таранушенка Стефана Андрійовича / За ред. М. Крячка. – 

С. 469, 470. 
3 Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток. – К.: Наукова думка, 

1989. – С. 134-135. 
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Надалі музейні фонди поповнювалися завдяки експедиціям. Серед 
нових надходжень з Харківщини та Полтавщини переважали збірки 
народного одягу, зразків настінних хатніх розписів, виробів народних 
умільців. Предметом дослідницьких інтересів працівників музею було 
гончарство – на Волині та Чигиринщині, килимарство – на Волинському 
Поліссі. Нагромаджений та систематизований ученими музею великий 
фактичний матеріал став грунтовною фактографічною основою для 
майбутніх узагальнюючих робіт з різних напрямків народного мистецтва1.  

Харківський музей українського мистецтва функціонував як академічна 
установа: при ньому було засновано аспірантуру з українського мистецтва, 
археології та етнографії, працювали студентські гуртки-семінари2. 

Основний напрям діяльності музею становили етнографічні 
експедиційні дослідження народного монументального культового та 
світського житлового будівництва. Організація цієї роботи повністю лягла 
на плечі директора музею. 

Стефану Андрійовичу довелось приділити увагу розробленню 
наукового методу дослідження пам’яток архітектури3, оскільки він вважав, 
що розгляд житла лише як об’єкт, що відбивав побут, це звуження його 
значення як явища культури. Адже, за новаторською концепцією 
С. Таранушенка, житло є мистецьким твором, продуктом мистецько-
архітектурної творчості народу. 

Протягом 1920–1923 рр. вчений обстежив та сфотографував близько 200 
старих жител Харкова та його околиць. Результатом цих досліджень стало 
видання С. Таранушенком низки праць: «Хата по Єлисаветинському пр. у 
Харкові» (1921 р.), «Старі хати Харкова» (1922 р.), «Пам’ятки мистецтва 
старої Слобожанщини» (1922 р.) тощо. Особливий інтерес у цих виданнях 
становлять матеріали про конструкції та характер планування народного 
житла Слобожанщини. В альбомі «Пам’ятки мистецтва старої 
Слобожанщини» автор зібрав не лише фотографії, що характеризували 
монументальну та житлову архітектуру краю, а й малярство (іконопис, 
портретний живопис «Мамаїв»), книжкову графіку рукописів, скульптуру, 
килимарство, ткацтво та вишивку, кераміку, писанкарство, різьблення по 
дереву та металообробку. 

Упродовж 1921–1922 рр. науковець обстежив сфотографував 
Покровський собор Святопокровського чоловічого монастиря – найдавніша 
кам’яницю м. Харкова, зведену 1689 р. Опублікування результатів 
польового та архівного дослідження цієї визначної пам’ятки архітектури у 
вигляді монографії було зараховане науково-дослідною кафедрою історії 
української культури авторові як дисертація. Після її захисту 
С. Таранушенко був обраний дійсним членом та завідувачем сектору 
кафедри, а також керівником семінару аспірантів. 

                                           
1 Там само. – С. 156. 
2 Там само. – С. 166. 
3 Автобіографічні матеріали Таранушенка Стефана Андрійовича / За ред. М. Крячка. – 

С. 469. 
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З 1924 по 1931 рік він очолює експедиційне вивчення традиційного та 
сучасного житла Сумщини, Поділля та Волинського Полісся. Якщо 
окреслити всі еспедиційні маршрути, то їх насиченість та географія 
надзвичайні: “1920-1922 рр. – Харків і його околиці; 1923 – Кременчуцький 
та Золотоніський повіти на Полтавщині; 1924 – Кам’янеччина, Вінниччина, 
Житомирщина, Київщина; 1925 – Лебедин; 1926 – Миргород, Лубни, 
Прилуки, Тростянець, Чернігів, Полтава; 1927 – Слобожанщина і 
Полтавщина; 1928 – Полтавщина, Сумщина, Чернігівщина; 1929 – 
Полтавщина і Сумщина; 1930 – Кам’янеччина; 1931 – Полісся; 1932 – 
Чернігівщина; 1933 – Донбас”1. Зауважимо, ці експедиції проходили тоді, 
коли про закінчення громадянської війни, проголошене державою, часто-
густо “хлопцям з лісу” було нічого невідомо. Ця війна від нас уже так 
далеко, що здається “нестрашною”, однак перечитаймо хоч би 
Ю. Яновського... Проте часи не обирають, а служіння науці – справа 
невідкладна.  

Стефану Андрійовичу довелося стати новатором не тільки в методології 
та методиці вивчення українського народного мистецтва в його 
історичному розвитку, а й у виставковій та експозиційній практиці його 
представлення музейними засобами. Як згадував згодом С. Таранушенко, 
«нам доводилося не лише самим створювати кістяк – схему історичного 
процесу в музейній експозиції, її розділах, але й розкривати той процес 
розвитку українського мистецтва на конкретних пам’ятках»2. Саме ці 
потреби й вимагали такої інтенсивної експедиційної роботи, саме 
необхідністю пізнавати «все і одразу» пояснював дослідник таку широку 
палітру і власних зацікавлень, і праць, що вийшли з-під його пера у такий 
буремний та плідний харківський період. 

З 1922 по 1929 рік виходять друком статті та розвідки: про кустарні 
українські художні вироби (1922 р.), про нові матеріали до історії 
української мініатюри (1923 р.), про дерев’яне монументальне народне 
будівництво Галичини XVI – XVIII ст. (1923 р.), нарис історії українських 
килимів (1924 р.), про брашівське Євангеліє (1926 р.), про творчість 
Г. Нарбута (1927 р.), П. Мартиновича (1931 р.) та В. Касіяна (1931 р.), про 
“Полуботчишину” сорочку (1927 р.), про ранні до-академічні портрети 
Т. Шевченка (1928 р.), про українські писанки як пам’ятки народного 
мистецтва (1929 р.), про стінні розписи хат на Уманщині (1929 р.), про 
радянську книжкову графіку і розвиток книжкової графіки в Україні XVII – 
XVIII ст. (1929 р.). У 1928 р. з’являється узагальнююча праця вченого 
«Мистецтво Слобожанщини XVII – XVIII ст.». Того ж року вийшло з друку 
дослідження Седнівської церкви XVIII cт. – Лизогубівської кам’яниці. 

Серед праць того періоду – огляд історії музею, каталоги музейних 
виставок та річні звіти про роботу закладу. І нині про таку популяризацію 
роботи може лише мріяти переважна більшість усіх українських музеїв. З 

                                           
1 Нестуля О.О. Дослiдник народного мистецтва (С.А. Таранушенко) // Репресоване 

краєзнавство (20-тi – 30-тi роки). – К.: Хмельницький ред.-вид. відділ, 1991. – С. 174. 
2 Автобіографічні матеріали Таранушенка Стефана Андрійовича / За ред. М. Крячка. – 

С. 470. 



 
Україна – людина 

 

 203

іншого боку, доведення до широкого загалу результатів своєї праці, 
надання можливості науковцям-немузейникам ознайомитися з музейними 
фондами, оприлюднення результатів виставкової роботи та атрибуції нових 
надходжень доводить високий рівень музейної науки, прекрасне розуміння 
її особливостей. 

До того ж, зацікавлений читач, який візьме до рук видану вже у 1970-ті 
роки монографію Стефана Андрійовича “Монументальна дерев’яна 
архітектура Лівобережної України”1, і порівняє її хоча б із розвідкою про 
Лизогубівську кам’яницю, зможе сам пересвідчитися не лише в науковій 
уважності та прискіпливості, грунтовних знаннях автора, а й наявності 
наукового методу, який набагато випередив свій час. Адже тільки 
наприкінці ХХ ст. етнологія та мистецтвознавство дійшли до розуміння 
комплексного вивчення народної культури та окремих її компонентів, не 
обмежуючись лише вузькоконкретними даними. Сила С. Таранушенка була 
в достеменному володінні конкретикою, помноженому на блискуче вміння 
узагальнювати, не “загубивши за деревами лісу”. 

Так, саме С. Таранушенко у статті про народне писанкарство наголосив 
на необхідності не виривати це сакральне мистецтво з регіонального та 
локального контексту, а вивчати у комплексі культурно-мистецьких 
особливостей, тобто разом із символікою, кольористикою, орнаментикою і 
вишивки, і ткацтва, і гончарства та настінного розпису, притаманного  як 
окремому осередку, так і регіону загалом. 

Але не просто на наше визнання чи вдячність, а на низький уклін 
заслуговує Стефан Андрійович за роботу зі збереження пам’яток 
української народної архітектури. На жаль, про більшість із них ми можемо 
дізнатися лише завдяки обстеженням С. Таранушенка, хоча він витратив 
багато зусиль, щоб відвернути їх знищення та руйнування. 

Ще в лютому 1919 р. С. Таранушенко увійшов до складу створеного в 
лютому 1919 р. у Харкові Всеукраїнського комітету охорони пам’яток 
мистецтва і старовини, а після його переведення в березні того ж року до 
Києва очолив відповідний губернський орган Харківщини (Губкопмис). 

До окупації Харкова військами А. Денікіна Губкопмис розробив 
детальну програму охорони пам’яток, за якою передбачалося взяти під 
опіку держави 185 культових споруд, найвизначніші пам’ятки архітектури, 
монументальної скульптури й живопису в панських садибах, привести в 
належний стан могилу Г. Сковороди в Пан-Іванівці (нині – 
с. Сковородинівка Золочівського району Харківської області) тощо. На 
жаль, повністю реалізувати її перешкодили фінансові труднощі та 
суб’єктивні фактори. Незгодний з діями керівництва С. Таранушенко разом 
із колегами по комітету подав у відставку. 

У січні 1920 р. становище змінилося на краще: головами 5 секцій 
відновленого Харківського губернського комітету охорони пам’яток 
мистецтва і старовини стають Д. Багалій, М. Сумцов, О. Федоровський, 

                                           
1 Таранушенко С. А. Монументальна дерев’яна архітектура Лівобережної України. – К.: 

Будівельник, 1976. – 336 с. 
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Ф. Шміт. Стефан Андрійович очолив у комітеті архітектурно-
монументальну секцію1. 

1926 року, коли організаційна робота в галузі охорони пам’яток 
перейшла до Народного комісаріату просвіти УСРР, зокрема до музейної 
секції Укрнауки (Управління науковими установами), для безпосереднього 
нагляду за станом та охороною пам’яток на місцях Наркомпрос призначив 
чотирьох крайових інспекторів охорони пам’яток культури: у Харкові – 
професора С.А. Таранушенка2. 

1929 року Стефан Андрійович увійшов також до складу Українського 
комітету охорони пам’яток культури (УКОПК). На першому пленумі 
комітету, який відбувся 12-13 травня 1929 р. у Харкові, науковець виступив 
з ґрунтовною доповіддю про архітектурні пам’ятки України та 
першочергові заходи з їх збереження. Помітною стала і його участь у 
роботі другого (1930 р.) та третього (1931 р.) пленумів УКОПК. 
Закономірним було також обрання С. Таранушенка до складу бюро 
комітету3. 

Діяльність С. Таранушенка не обмежувалася тодішньою столицею. 
Милуючись сьогодні архітектурними та монументальними пам’ятками 
Полтавщини, ми навіть не здогадуємося, що збереженню багатьох з них 
маємо завдячувати саме С. Таранушенку. Вже в 1927 р. завдяки його 
особистому втручанню лише в Полтавському та Лубенському округах було 
взято на державний облік 76 монументальних, архітектурних, історико-
меморіальних та археологічних пам’яток. Стефан Андрійович особисто 
виїздив для огляду і визначення завдань охорони Мгарського монастиря і 
будинку в с. Нероновичі (В. Сорочинці), де народився М. Гоголь, садиби 
М. Драгоманова в Гадячі, клопотався перед НКО УСРР про виділення 
коштів на ремонт та реставрацію будинку Муравйова-Апостола в Хомутці, 
Хрестовоздвиженського монастиря в Полтаві тощо. Різко негативно 
поставився він у 1930 р. до пропозицій про переплавлення для потреб 
індустріалізації копії знаменитого козацького дзвона «Кизикермен» із 
дзвіниці Успенського собору в Полтаві. Завдяки його принциповій позиції 
дзвін, нарешті, опинився в фондах Полтавського краєзнавчого музею. 
Висновок С. Таранушенка про виняткову мистецьку цінність пам’ятника 
«Слави» в Полтаві також став на заваді надмірним ревнителям 
індустріалізації, які намагалися відправити на металевий брухт навіть цю 
пам’ятку, без якої сьогодні важко уявити місто4.  

У харківський період С. Таранушенко розпочинає і викладацьку 
діяльність: 1918 року він був обраний доцентом Полтавського історико-
філологічного факультету, 1920 р. – ад’юнкт-професором Українського 
інституту громадських наук; одночасно він викладав у Харківській академії 

                                           
1 Державний архів Харківської області, ф. Р-4365, оп. 1, спр. 4, арк. 1; спр. 9, арк. 2-6; 

спр. 13, арк. 2; спр. 14, ар. 1-2; спр. 24, арк. 13. 
2 Скрипник Г.А. Етнографічні музеї України. Становлення і розвиток. – К.: Наукова думка, 

1989. – С. 108. 
3 Нестуля О.О. Скарбами завдячуємо йому//poltava-repres.narod.ru. 
4 Там само. 
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теоретичних знань, згодом – у Харківському художньому інституті (1924-
1929). 

Не з вини Стефана Андрійовича та його колег злет української науки на 
початку ХХ ст. тривав не довго. Але тодішній її рівень і досі лишається 
інколи недосяжним. 

14 жовтня 1933 р. професор С. Таранушенко був заарештований 
органами ДПУ у справі «російсько-українського фашистського блоку». За 
матеріалами справи, цей блок нібито мав свій керівний центр у Харкові, 
складався з широкої мережі периферійних груп (до 40), що об’єднували 
близько ста музейних працівників та науковців, та був зв’язаний із 
Ленінградською організацією українських націоналістів на чолі з 
В. Перетцом. “Учасників” блоку звинуватили в підготовці збройного 
повстання з метою повалення радянської влади в Україні, відновлення 
приватної власності та встановлення демократичної республіки 
пронімецької орієнтації. 

Облудність матеріалів слідства доводити годі. Достатньо сказати, що 
попри висунуті звинувачення та підписання “зізнань”, С. Таранушенко 
отримав “усього” 5 років виправно-трудових таборів. А як “сиділося” у 
харківській в’язниці, можемо дізнатися з роману “Сад Гетсиманський” його 
земляка Івана Багряного, який теж пройшов через “фабрику-кухню”. 

За стінами “фабрики-кухні” відбувалося послідовне нищення здобутків 
української науки початку ХХ ст.: 16 жовтня 1933 р. були ліквідовані 
Музей українського мистецтва та Харківський державний художньо-
історичний музей (кол. Музей Слобідської України ім. Г.С. Сковороди), 
художні фонди цих музеїв були передані до Всеукраїнської картинної 
галереї, історичні та етнографічні – до Соціального музею ім. Артема. 
Колективи були звільнені – вірогідно тому, що ними вже опікувалася 
радянська пенітенціарна система. Вивчення української культури в 
музейних установах стало “небажаною” справою, а музеї – одним із 
“рубежів” ідеологічного фронту. 

На самого ж С. Таранушенка чекали ще будівництво БАМу, заслання в 
Пермі, робота в Курській та Астраханській картинних галереях, повернення 
в Україну 1953 р. і праця в Академії архітектури в Києві – довгі 43 роки 
життя, відданого служінню істині й рідному народові. 

Вірно зазначив сучасний дослідник творчості С. Таранушенка, автор 
статті про його життя і творчість у колективній монографії «Репресоване 
краєзнавство (20-ті – 30-ті роки)» О. Нестуля: «Стефан Андрійович 
Таранушенко належав до тієї когорти української інтелігенції, яка, 
сприйнявши бурхливі події революційного 1917 р. як початок відродження 
самобутньої української культури, повністю віддала себе служінню його 
високим ідеалам. Вражає всебічна обдарованість і глибина таланту цієї 
людини, її невтомна праця на ниві мистецтвознавства і музеєзнавства, 
охорони історико-культурної спадщини і організації наукових досліджень». 

 
 

 
 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 206

 
 

УКРАЇНА – ОСВІТА  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Цимбал Т.В. (Кривий Ріг) 
 

ЕКСКУРСІЙНО-КРАЄЗНАВЧА   
ДІЯЛЬНІСТЬ ЯК ЗАСІБ ВИХОВАННЯ  

ПАТРІОТИЗМУ 
 

У статті подано авторське розуміння значення та стратегії 
патріотичного виховання: від локального до глобального. Обґрунтовано 
доцільність використання екскурсійно-краєзнавчої діяльності як засобу 
виховання любові до «малої» та «великої» батьківщини, розкрито духовний 
потенціал подорожування в дитячі та юнацькі роки. 

 
На межі тисячоліть, на новому етапі становлення незалежної України 

ми стали учасниками та свідками глибинного переосмислення звичних 
поглядів на суспільство, людину, культуру та способи їх взаємодії. 
Переглядаються, зокрема, засадничі принципи та цілі освітянської 
діяльності, вирішується проблема подолання суперечностей між 
нормативістсько-репресивною педагогікою, з одного боку, та 
абсолютизацією ролі демократичного плюралізму та релятивізму – з 
іншого. Усвідомлюючи суперечливість існуючих підходів, більшість 
сучасних вітчизняних дослідників філософських підвалин освіти 
(В. Андрущенко, В. Кремень, М. Култаєва, В. Лутай тощо) виходять із 
необхідності створення такої цілісно-плюралістичної концепції, яку можна 
було б назвати «антропологією, педагогікою та соціологією сприяння» 
(В. Табачковський). 

У межах останньої знаходиться й авторський підхід, особливості якого 
полягають у тому, що провідною метою освітянської діяльності визначено 
розвиток спроможності людини до самотворення. Саме такий підхід може 
забезпечити взаємодію виховання та набуття знань, а в результаті 
передбачає ствердження у кожного почуття «злагоди» та «дружби з самим 
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собою» (П. Козловський), відчуття повновартості та буттєвісної 
спроможності, життя «в рідній культурі» та здатність до творення 
національної культури.  

Найглибші основи будь-якої культури, на наш погляд, закладаються в 
процесі виховання. Національні виховні традиції українців забезпечують 
формування людини освіченої, що прагне до поглиблення та розширення 
знань, що живе відповідно до етнонаціонального способу буття, має 
широкий світогляд, знайома з унікальними культурами інших народів, 
особливості яких сприймаються нею толерантно, і тому створюються 
передумови вирішення проблем, що існують у сфері міжкультурної 
комунікації. 

На жаль, сучасна молода людина намагається реалізувати свою 
«програму успішності» й не прагне до стійких локальних спільнот, до 
глибокого пізнання національної культури. Навпаки, «покоління 
глобалізації» хоче досягти надзвичайної мобільності, 
мультикультуральності, а погляди спрямовує за кордони рідної країни, 
культуру якої глибоко так і не пізнало. Проте не вкорінившись локально, на 
рідному ґрунті, у рідній місцевості, людина втрачає буттєвісне коріння в 
широкому онтологічному розумінні і прагне до знекорінення інших.  

Існує й протилежна до мультикультуральної тенденція, відповідно до 
якої зусилля педагогів необхідно спрямовувати виключно на розвиток 
національної культури, що дасть змогу зберегти її унікальність, 
своєрідність, забезпечить певну замкненість і тим самим захистить від 
руйнівних зовнішніх впливів. Проте така думка є на сьогодні утопічною, 
адже ізольований розвиток національних культур у сучасному світі 
неможливий. 

Компромісне рішення ситуації полягає у створенні міжкультурної 
комунікації, діалогу, що дасть змогу, з одного боку, уникнути конфліктів і 
непорозумінь, а з іншого – зберегти унікальність етнонаціональних 
культур. Умовою міжкультурного діалогу є достеменне знання рідної 
культури та обізнаність щодо особливостей інших етнонаціональних 
культур. У свою чергу найефективнішим засобом формування таких знань 
є виховання «в-традиції» з широким використанням методики екскурсійно-
краєзнавчої діяльності. 

Зауважимо, що сучасна українська педагогіка та філософія освіти, на 
наш погляд, не приділяє достатньої уваги розробці цього методу виховання 
та осягнення культури, проте найважливіший смисл та підвалини культури 
зосереджені саме у вихованні, а умовою його ефективності виступає 
діяльнісна активність людини. Саме цим обумовлена актуальність 
представленої статті, в якій здійснена спроба обґрунтування екскурсійно-
краєзнавчої діяльності як засобу патріотичного виховання та укорінення 
людини на вітчизняному ґрунті. 

У радянські часи проблема патріотичного виховання всебічно 
вивчалася, у педагогічну практику впроваджувалися різноманітні засоби 
виховання любові до батьківщини: від бесід до активної практичної 
діяльності дитячих організацій (наприклад, піонерської). Звичайно, ця 
діяльність була вкрай заідеологізованою. Проте маємо й позитивний досвід 
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впровадження методів патріотичного виховання в педагогічну практику. 
Особливо слід відзначити праці радянських педагогів: В. Сухомлинського, 
Ю. Бабанського, А. Макаренка. Крім того, теоретичне підґрунтя теми, що 
досліджується створили психологи та педагоги: Л. Виготський, 
С. Рубінштейн, Д. Ельконін, К. Ушинський тощо. Проблему краєзнавства в 
процесі екскурсійно-туристичної діяльності вивчали педагоги-методисти: 
І. Гревс, В. Райков, В. Розепін, Г. Щукіна, А. Шипко. Філософською 
основою нашого дослідження є спадок французької мислительки Сімони 
Вейль, що започаткувала практику вивчення феномену укорінення. 

Укорінення людини, за Сімоною Вейль, є єдністю «підкорення світу» та 
«звільнення світу» від безладу; встановлення порядку як ідеї, смислу, 
«найпершої потреби душі», найближчої «до вічного призначення» 
«тканини соціальних стосунків, за якої ніхто не змушений порушувати одні 
суворі обов’язки для того, щоб виконати інші»1. Укорінення є 
найважливішою та найменш визнаною і в теорії, і в реальності потребою 
людської душі, однією з тих, які найважче визначити.  

На нашу думку, укорінення як «буття-для-себе» й «культура себе» – то 
максимальна повнота буття людини, самоактуалізація й самореалізація всіх 
її сутнісних сил, можливостей, здібностей, смислів культури, цілей та 
цінностей, горизонт особистісного темпорального простору для вияву 
екзистенціалів духовності, творчості, свободи, суверенності й 
відповідальності. Потреба укорінення інтегрує всі потреби й оприявлює їх 
цілісно як обов’язок людини виповнитися у спроможності бути людиною, 
бути «хтойністю», особистістю, а не «щойністю»2. 

Людина, на думку Сімони Вейль, укорінюється «через реальну, активну, 
природну участь в існуванні спільноти, яка зберігає живими деякі скарби 
минулого й деякі передчуття майбутнього. Ця участь природна – тобто 
вона зумовлена автоматично місцем народження, професією, оточенням. 
Кожна людина потребує багато коренів. Вона потребує того, щоб 
сприймати майже всю сукупність морального, інтелектуального, духовного 
життя через посередництво тих кіл, у які вона природно входить»3. 

Дійсно, як показує суспільна практика, особистість складається з 
різноманітних ідентичностей та ролей – родинної, територіальної, 
релігійної, етнічної тощо. І вплив цих кіл, за С. Вейль, життєво важливий 
не як зовнішній внесок, а як «стимул», що робить життя людини 
наповненим, інтенсивним.  

Виходячи з цього, філософ окреслює перший шлях або спосіб 
укорінення – це освіта та самоосвіта, яка пробуджує «рушійні сили» 
людини, адже «ніяка дія не відбувається за відсутності рушійних сил, 
спроможних постачати їй необхідну енергію»4. 

                                           
1 Вейль С. Укорінення. Лист до клірика / Пер. з фр. – К.: Дух і літера, 1998. – С. 8. 
2 Див.: Цимбал Т.В. Буттєвісне укорінення людини. – К.: НПУ ім. М.Драгоманова, 2005. – 

219 с. 
3 Вейль С. Укорінення. Лист до клірика. – К.: Дух і літера, 1998. – С. 36. 
4 Там само. – С. 150. 
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Головним змістом освіти має стати вивчення історії та життєвого 
досвіду рідного народу, що забезпечує найбільш суттєву для кожної 
особистості етнічну або культурну ідентифікацію, тим самим відкриваючи 
шлях до самопізнання та уможливлюючи укорінення людини в світ 
національної культури. Повернувшись до національного минулого, людина 
відкриває для себе свою справжню природу, духовність, автентичний 
досвід буття та, можливо, подальшу долю.  

Національні традиції, обряди, звичаї, предмети матеріальної культури, а 
також історичні події, героїв та цінності етнічної культури потрібно 
вивчати не відсторонено, а включаючись безпосередньо в життєдіяльність 
особистості. Тільки так історія зможе передати прийдешнім поколінням не 
тільки доброчинність предків, а й їх власні права та обов’язки.   

У процесі навчання і виховання людина має актуалізувати й 
«привласнити» історію культури, перевівши її з безособової форми в 
особистісну, у форму суб’єктивного духу, в індивідуальне життя в 
культурі. Кожний наступний крок у самореалізації особистості, в її 
самотворенні засобом освіти означає сходження по щаблях «прогресу», 
вбирання у свою свідомість і внутрішній духовний світ усього 
позитивного, що було досягнуто людством на попередніх етапах розвитку, 
«перемотування» його у «свій ум та у своє вміння» (В. Біблер). Сприйняття 
й осмислення в процесі навчання й виховання цінностей культури сприяє 
розумінню механізмів творення та відродження культури, відновленню 
істинних смислів та ідеалів людського співжиття, а значить, і відверненню 
людини від псевдоціннісного буття. 

За умов динамізації культури, швидкоплинності соціальних змін, процес 
формування особистісної ідентифікації людини є проблематичним і може 
завершитися світоглядовою фрустрацією. Необмежене зростання 
можливостей вибору (як ідеал епохи модерну) в постмодерні стає 
негативним, перетворюючи «індивіда на людину з антенами (з огляду на 
множинність можливостей та велику кількість цінностей, які йому 
пропонує сучасне суспільство) на відміну від людини з корінням...»1 За 
таких обставин людина почувається розгубленою, невизначеною, адже 
диференціація людського «Я» уможливлюється лише зростанням 
моральної культури особистості. Саме тому, головним завданням, 
провідною метою освіти має бути (окрім отримання певної кількості знань) 
створення можливостей практичного функціонування культури у реальних 
способах самовибудовування, самотворення особистості засобами «турботи 
про себе». Запропонований погляд на людське буття як безупинне творення 
себе, творення «культури себе» передбачає не насильство над собою, а 
злагоду з собою, зі своєю внутрішньою сутністю. 

Однією з найважливіших передумов укорінення людини на рідному 
ґрунті С. Вейль вважає саме подорожі. При чому подорожування є 
обов’язковим як для майбутніх робітників, так і для селян та інтелігенції. В 
підлітковому, юнацькому віці «життя має бути дуже різноманітним: 

                                           
1 Перотті А. Виступ на захист полікультурності. – Львів: Кальварія, 2001. – С. 14. 
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подорожі на кшталт «Тур де Франс», відвідування й робота, … 
перебування у робітничих коледжах, яке залежно від смаків та здібностей 
могло б багаторазово повторюватись і тривати протягом різних проміжків 
часу – від кількох тижнів до двох років… Коли ж молодий робітник, 
наповнений та насичений різноманітністю, вирішить осісти, – це означає, 
що він є вже досить зрілим для укорінення»1. Така сама система подорожей 
пропонується Сімоною Вейль і для сільської молоді, що в процесі пізнання 
світу, у процесі подорожей розширила б свій світогляд, здобула нові знання  
та використала б їх у подальшому в практичній діяльності на батьківщині. 
Звичайно, така пропозиція має дещо утопічний характер, адже виникає 
питання фінансування подорожей, тимчасового працевлаштування в іншій 
країні або місцевості. Однак ми можемо взяти з педагогічної концепції 
С.Вейль найважливіше – позитивну оцінку такого методу виховання, як 
екскурсії та туризм, що в кінцевому рахунку сприяють вихованню 
патріотизму та пробуджують бажання повернутися на рідний ґрунт, до 
«малої» батьківщини. 

Сьогодні, коли відбуваються докорінні соціальні та економічні 
перетворення в нашому суспільстві, потреба у вихованні патріотизму 
загострилася. З’явилася необхідність формування т.зв. «зони стабільного 
патріотизму», що є обов’язковою складовою особистості, здатної до 
сприйняття вищих цінностей буття, особистості, що любить батьківщину, 
усвідомлює повинність перед нею та відповідальність за її долю. 

Враховуючи, що Україна має найбільшу в світі кількість закордонних 
представників (емігрантів) порівняно з кількістю тих українців, що живуть 
у метрополії, проблема виховання патріотизму є болючою та нагальною 
для нас. 

Патріотизм – одне з найглибших почуттів людини, що вміщує 
відданість та любов до своєї Вітчизни, до свого народу, до рідного міста, 
сім’ї тощо. З одного боку, патріотизм є високим духовним досягненням 
особистості, з іншого – умовою стабільності та життєздатності суспільства.  

Проблема виховання патріотизму викликала увагу з боку філософів та 
педагогів протягом тисячоліть. Почуття любові до батьківщини було одним 
з найшанованіших ще у Давній Греції. Недарма Сократ, якого засудили до 
вигнання з Афін, обрав інший шлях – випив отруту. Адже саме слово 
«еміграція» використовувалося греками у словосполученні «emigrare e vita» 
– «піти з життя». Тобто життя поза межами батьківщини фактично 
ототожнювалося греками зі смертю. 

Патріотизм не є вродженим, природним почуттям. Це соціальна якість, 
що цілеспрямовано формується в процесі засвоєння цінностей та норм 
певної культури. За умови складності, нестабільності суспільної ситуації в 
сучасній Україні, необхідним є посилення уваги до патріотичного 
виховання загалом та до екскурсійно-краєзнавчої діяльності, зокрема. 
Знання історії та сьогодення рідної місцевості є умовою участі в її 
збереженні та творенні, а також першим кроком до пізнання всієї країни. 

                                           
1 Вейль С. Укорінення. Лист до клірика. – К.: Дух і літера, 1998. – С. 65. 
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Отже, головне завдання сучасних педагогів полягає у вихованні дітей 
«в-традиції», а саме: відповідно до національної мови, релігії, традицій 
етносу і водночас у гармонії з культурами інших спільнот. Обов’язковим у 
даному контексті є й виховання в традиціях топосу, у традиціях певної 
місцевості, де проживає дитина, з використанням конкретних локальних 
прикладів. 

Патріотизм, любов до рідного краю мають виховуватись у постійному 
спілкуванні з природою батьківщини, у процесі знайомства з історико-
соціальними умовами життя народу. І таке знайомство, за умови 
систематичності екскурсійно-краєзнавчої діяльності, відбувається 
безперервно. 

Краєзнавча діяльність починається з формування понять 
«Батьківщина», «Вітчизна». Останні включають багатоманітність 
природних та соціальних кіл, у які від народження входить дитина. Саме 
починаючи з найвужчих кіл: сім’я, дім, вулиця, район, дитина дошкільного 
та молодшого шкільного віку пізнає навколишній світ. Пізніше вона буде 
здатна цілісно сприймати рідне місто, державу, світ. 

З вивчення села, міста, області, тобто з локального й необхідно 
починати входження у «великий» глобальний світ. Вводячи дитину у 
процес пізнання неповторності, унікальності місцевості, де вона 
народилася, педагог створює умови для порівнянь у подальшому освітньо-
виховному процесі здобутків інших людей з традиціями, у яких дитина 
зростала.  

Подорожування має найбільший вплив на дитину, людину юнацького 
віку, коли вона ще здатна дивуватися, бути відкритою до світу. «Хто зумів 
у юнацькі роки гарно подорожувати, той входить в життя з незамінним 
запасом таких знань, розумових навичок та душевних сил, яких він не зміг 
би почерпнути ні з якого іншого джерела: роки навчання (Lehrjahre) мають 
бути насправді і у власному сенсі роками подорожувань (Wanderjahre)»1. 

Формування патріотизму має відносну завершеність на певних етапах. З 
віком цей процес змінюється у напрямку до все більшої самостійності 
людини, коли відіграють роль уже сформовані якості та настанови, ціннісні 
орієнтації та особистісні риси. 

Виховання патріотизму має здійснюватися, перш за все, у процесі пізнання 
«малої батьківщини», що й є основною метою екскурсійно-краєзнавчої 
діяльності. Краєзнавство допомагає зберегти автентичну соціальну пам’ять, 
визначити способи створення нового та спрямувати погляд у майбутнє свого 
краю. Крім того, краєзнавча діяльність запобігає механічному 
розповсюдженню на всіх територіях та у всіх спільнотах загальних уявлень про 
майбутнє та способи його побудови. Сьогодні в туристично-краєзнавчій 
діяльності більш широко використовуються науково-дослідницькі методи, 
звужується та конкретизується об’єкт дослідження, розширюються можливості 
задіяння учнів у пошуково-експедиційній роботі. 

                                           
1 Гревс И.М. К теории и практике экскурсий, как орудия научного изучения истории в 

университетах. – СПб., 1910. – С. 30. 
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Збереження та відтворення національної та регіональної культури 
залежить і від самих людей, що в сімейних переказах, традиціях передають 
своїм нащадкам духовний спадок. Крім того, між людиною та її місцем 
проживання, безперечно, існує певний зв’язок, за який відповідає відомий 
ще давнім римлянам «genius loci» – геній місця, дух місцевості. Він 
пов’язує емоційне, інтелектуальне, духовне життя людини з матеріальним 
середовищем – конкретним місцем проживання. Більшість письменників, 
інтелектуалів минулого і сучасного знаходять натхнення саме в локальному 
просторі міста свого народження. «Я добре знав наше рідне місто, його 
пташині двори і ліси, фруктові садочки й майстерні, його ремісників; – 
пише Г. Гессе, – знав дерева, птахів, метеликів. Я міг співати пісні, 
свистіти, і робити ще багато іншого, що було цінним у моєму житті… 
Якщо я тепер знову посиджу чверть години на парапеті молу, з якого я 
хлопчиком тисячу раз закидав волосінь, то я відчую глибоко та з 
надзвичайним хвилюванням, наскільки прекрасним та чудовим було для 
мене це переживання – мати батьківщину! Коли на маленькому шматку 
землі знаєш усі будинки і всіх людей за їх вікнами! Коли ти зв’язаний з 
певним місцем на цій землі, як зв’язане дерево зі своїм камінням»1. 

В екскурсійному методі виховання реалізується принцип системного, 
діяльнісного осягнення світу. Цей метод має цілісний характер, адже 
ґрунтується на фізичному, тілесному, зоровому, руховому та душевно-
моральному сприйнятті-переживанні. Таку думку неодноразово 
висловлювали науковці, знавці екскурсійного мистецтва: «Екскурсія 
неодмінно координує процес пізнання тими м’язовими відчуттями, які 
супроводжують процес обходу, досягнення об’єкта: екскурсія є одним з 
видів моторного завоювання знань»2. Синтетичність екскурсійного методу 
дає змогу виховувати у дитини почуття захопленості рідним краєм, любові 
до нього, дає можливість розсунути часовий простір, актуалізувати минуле, 
подолати просторово-територіальні, державно-національні кордони. Адже 
на одній території в різні часи існували різні держави, різні народи, 
культури. Подорож, отже, допомагає ствердженню загальнолюдського над 
вузьким індивідуальним. 

Екскурсії, у яких бере участь школяр, створюють передумови для 
захоплення краєзнавчою діяльністю і в подальшому житті. 

У процесі всебічного пізнання «малої батьківщини» виховується 
почуття патріотизму – одне з найглибших людських почуттів. Вивчення 
рідного краю породжує почуття патріотизму спочатку до певної місцевості 
як частини великого світу, а потім – до Батьківщини загалом. Любов до 
рідного міста не відокремлює людину від світу загалом, а навпаки, 
об’єднує з ним. Так Г. Гессе згадує про рідне містечко: «Світ цей був 
багатим та різноманітним, проте він був впорядкованим, він був точно 
відцентрованим, і він належав нам, як належали нам повітря та сонячне 

                                           
1 Цит. за: Целлер Б. Герман Гессе, сам свидетельствующий о себе и своей жизни. – М., 

2002. – С. 69. 
2 Гревс И. Хождения к святыням // Упражнения в сути дела. – М.: Русский мир, 1993. – 

C. 86. 
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світло, дощ та вітер… Це був світ певного … складу, проте не замкнений, а 
такий, що сполучається з усім світом, і це був єдиний, цілісний, здоровий 
світ…»1 

Отже, в процесі патріотичного виховання через екскурсійно-краєзнавчу 
діяльність у дитини формується усвідомлення того, що «моє місто», «мій 
край», моя «маленька» батьківщина є невід’ємною частиною «великої» 
Батьківщини, частиною світу.  

Екскурсійно-краєзнавча діяльність є дієвим засобом виховання гармонійної 
особистості, адаптації дитини до навколишнього середовища, збереження 
соціальної пам’яті, оскільки «з усіх потреб людської душі нема більш життєвої, 
ніж минуле»2. Поступово розширюючи горизонти екскурсійної діяльності, 
педагоги мають ввести учнів у широкі кола навколишнього світу, прищепити 
їм навички самостійної краєзнавчо-дослідницької діяльності. Саме на основі 
спіралеподібного включення дитини в процес осягнення навколишнього світу 
від «рідного гніздечка» до всієї країни й світу можна виховати людину 
толерантну й патріотичну одночасно, людину, здатну до самоактуалізації й 
самоздійснення на рідному ґрунті. 

Провідною метою такого виховання є формування особистості, здатної 
приймати рішення в ситуації морального вибору, нести відповідальність за 
ці рішення перед собою, соціальною спільнотою, Батьківщиною. Головним 
завданням  системи освіти є створення умов для саморозвитку людини як 
суб’єкта діяльності, як багатобічної особистості.  

Підкреслимо, що екскурсійно-краєзнавча діяльність, на нашу думку, має 
відповідати наступним вимогам: спиратися на основні виховні завдання; 
бути адекватною особистісним цілям, мотивам, потребам; мати творчий, 
діяльнісний, практичний, комплексний характер; враховувати вікові 
особливості; проводитися систематично. Патріотичне виховання засобами 
екскурсійно-краєзнавчої діяльності має ніби по сходинках вводити дитину 
в навколишнє середовище: від рідного містечка до околиць Вітчизни, до 
ближніх та далеких країн, тобто має мати спіралеподібну форму та 
поглиблюватися від спостережень до вивчення, дослідження, від 
епізодичних заходів до систематичної роботи. В процесі такої діяльності 
кожна дитина може виступати в ролі виконавця, ініціатора, дослідника 
тощо. Тим самим кожен зможе освоїти життєво важливі знання, навички, 
вміння, що формують цінні особистісні риси. Попереду на життєвому 
шляху особу чекають знахідки та втрати, слава й кризи, які відбудуться, 
можливо, далеко за межами рідного маленького світу. Проте саме тут 
закладено основи, тут «genius loci» приховує таємниці того, що ще буде.  

Крім того, екскурсійна діяльність, туризм може виконати і роль 
рятівника в нашій культурі, адже національний колорит може 
приваблювати мандрівників з інших країн, а отже, приносити й певні 
матеріальні ресурси, що дадуть можливість підтримувати національну 
самобутність та місцеву культуру. 

                                           
1 Цит. за: Целлер Б. Герман Гессе, сам свидетельствующий о себе и своей жизни. – М., 

2002. – С. 82. 
2 Вейль С. Укорінення. Лист до клірика. – К.: Дух і літера, 1998. – С. 43. 
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Плівачук К.В. (Сквира) 

 
ФОРМУВАННЯ ОСОБИСТОСТІ  

ГРОМАДЯНИНА НА УКРАЇНОЗНАВЧИХ  
ЗАСАДАХ ШКОЛИ-РОДИНИ 

 
У статті розглядаються шляхи формування творчої особистості на 

українознавчих засадах школи-родини Сквирського ліцею. 
 
Українознавство є основою навчально-виховного процесу Сквирського 

ліцею, що допомагає молодому поколінню у набутті історичного та 
соціального досвіду, розвиває і формує громадянина України. Воно є 
інтегруючою системою виховання любові до України, рідної землі, 
материнської пісні, батьківського слова, пошани до рідної мови в 
особистості ліцеїста. Українознавство здійснює свою історичну місію – 
формує майбутнього громадянина нашої держави. 

Система виховання в ліцеї ґрунтується на українознавчій культурі 
народу минулих епох і сучасності, що сприяє формуванню освіченості та 
інтелігентності, які є складником духовності особистості. За основу в 
навчально-виховному процесі було взято Концепцію національної школи 
родини, розроблену Науково-дослідним інститутом українознавства 
Міністерства освіти і науки України (автор академік П.П. Кононенко), на 
основі якої проводилась експериментальна робота в ліцеї. Починаючи з 
1995 р., на базі Сквирського ліцею за наказом МОН України був відкритий 
експериментальний майданчик. Уся навчально-виховна діяльність ліцею 
була підпорядкована пошуку шляхів впровадження духовних цінностей 
сім’ї в життєдіяльність школи-родини. Було введено українознавство в усі 
сфери функціонування ліцею, розроблено концепцію «Культурна спадщина 
краю в українознавчій системі виховання та навчання». 

Центром українознавчої роботи в ліцеї стала кімната-музей «Берегиня». 
Під час вивчення курсу українознавства кожен ліцеїст працював над 
курсовою роботою і захищав її на конференції перед ліцеїстами, 
вчителями, батьками. Розроблена широка тематика наукових рефератів, 
курсових робіт та описана методика їх підготовки в навчальному 
посібнику. 

У ході експерименту утвердилася така форма роботи, як родинні класні 
свята. Тематика родинних свят різноманітна: «Сімейні реліквії», «Пісні 
моєї родини», «Від родини до України», «День матері», «Хліб як 
найсвятіший атрибут життя українців», «Мова в житті родини і народу» 
тощо, що дає змогу школярам краще пізнати національну самобутність 
українського народу. Родина – це та школа, де людина навчається жити в 
суспільстві, де відбувається її громадянське та духовне становлення. 

Вивчення українознавства та проведення родинних свят дають змогу 
учням засвоювати суспільні норми і цінності, формувати спосіб поведінки, 
тому що найкращою формою виховання є особистий приклад батьків та 
вчителів. У ліцеї розроблена концепція класів-родин. Клас-родина – це клас 
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нового часу, побудови незалежної держави України. Основою класу-
родини є філософія родинності. Діти в таких класах-родинах формують 
свою духовність через скарбницю національних, загальнолюдських 
цінностей, через проживання в річному обрядовому колі, народному 
календарі, пізнають народну мудрість. Про клас-родину учні у творчих 
роботах висловили такі думки: 

«Наша класна родина – це ті, хто навчає, і ті, хто навчається. Тут ми 
цінуємо тепло людських взаємин, щирість, доброзичливість, вчимося 
розуміти унікальність кожної особистості» (Яременко Світлана).

«Родина – це домівка, де тебе приймають таким, який ти є, і де на тебе 
постійно чекає увага, турбота, любов батьків і вчителів» (Бащенко Ігор). 

«Родина – це джерело, яке всіх живить, це берег, до якого ти завжди 
спішитемеш» (Книш Михайло). 

Співпраця дорослих і дітей створює можливість розширювати знання 
про Україну, формувати патріотичні почуття та стійку життєву позицію. 

Школа-родина навчального закладу побудована на українознавчих 
засадах, де кожен член її має громадянську визначеність, укоріненість у 
рідну культуру, розуміння цінностей рідної мови, спираючись на родину й 
майбутнє, де зароджуються найвищі духовні й моральні цінності. 

Для учнів 9-10 класів було розроблено програму факультативу з 
українського родинознавства. Форми занять на факультативі різні: бесіди, 
тренінги, розповіді, лекції, доповіді, зустрічі з цікавими людьми, дебати, 
дискусії. Головною метою факультативу є те, що в ліцеїстів виховують 
шанобливе ставлення до батька, матері, дідуся й бабусі, своїх родичів, 
глибоке відчуття причетності до свого родоводу, домашнього вогнища, 
бережливе ставлення до мови, бажання жити за нормами народної моралі. 

Формування особистості засобами українознавства не зводиться лише 
до передачі знань, розвитку умінь та навичок, а передбачає творчу й 
активну діяльність особистості. Кожен ліцеїст проходить щорічну 
етнографічно-фольклорну практику під назвою «Народне джерело». На 
основі цього ліцеїсти виконують науково-дослідні роботи: «Моя родина в 
історії родоводу України», «Голодомор в Україні: родина пам’ятає», 
«Символіка вишиванок у моїй родині», «Ментальність українського 
народу», «Відомі українські родини», «Родинне звичаєве право українців», 
«Професії у родинних династіях» , «Імена та прізвища моєї родини», 
«Пісня в житті моєї родини» тощо. 

На засадах українознавства у ліцеї працює наукове товариство імені 
Карла Болсуновського, яке має секції: державотворення, етнології, 
фольклористики, мовознавства, літературознавства, психології, 
історичного краєзнавства та інші. Цими секціями керують учителі. 
Щорічно учні беруть участь у конкурсах: «Кращого українознавця», 
«Неосяжна моя Україна», «Безсмертний подвиг українського народу», 
«Вишивана Україна», «Топоніміка рідного краю», «Наукова зміна» Малої 
академії наук і стають переможцями, здобувають призові місця. 

Ліцеїсти захищають колективні проекти «Молодь і політика», 
«Історичні пам’ятки України», «Безпечна Україна. Безпечна Європа. 
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Безпечний світ». Захист колективних проектів розпочинається з вибору 
теми і визначення проблематики дослідження. Кожна група отримує 
завдання, проводить дослідницьку роботу, зустрічі з науковцями, цікавими 
людьми, соціологічне опитування, знайомиться з першоджерелами. Це дає 
змогу розвинути практичні навички організаційної та громадської роботи, 
набути соціального досвіду, формувати національну свідомість та гідність. 
Ось і недавно, 17 жовтня, ліцеїсти брали участь у Першому чемпіонаті 
України з бізнес-моделювання, де посіли друге призове місце серед 20 
команд. У представлених проектах розглядалися шляхи виходу України з 
кризи, перспективи її майбутнього розвитку. За всім цим стоїть співпраця 
вчителя й учня, яка допомагає дитині усвідомити себе часткою народу, 
творцем майбутнього Української держави. 

Своє завдання педагоги ліцею вбачають у формуванні творчої 
особистості, виявленні і розвитку духовних основ дитини, забезпеченні 
умов для їх самовиховання і самореалізації. 

За 15 років існування Сквирського ліцею його випускники стали 
відомими людьми в Україні. Захистили дисертації: Греков Костянтин 
(кандидат хімічних наук), Шкварун Руслан (кандидат астрономічних наук). 
Працюють викладачами вищих навчальних закладів більше 20 випускників. 
Деякі випускники ліцею працюють на важливих державних посадах. Серед 
них маємо голів міських рад, їх заступників, голів районних державних 
адміністрацій. А випускник 1998 р. Євген Суслов чотири роки працював 
головою Сквирської міської ради, обраний Народним депутатом України 
четвертого, п’ятого і шостого скликань, є лідером Всеукраїнської 
громадської організації «Україна молода». 

Олександр Бондарчук після закінчення Інституту журналістики 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка працює на 
українському телебаченні, редактор відомої програми «Свідок». 

Олена Янчук (сценічний псевдонім «Росава») стала переможцем 
сучасної естрадної пісні «Червона рута». Своїм оригінальним співом вона 
вливає новий струмінь в естрадну музику на основі використання 
фольклорних традицій народу. 

Ці та інші ліцеїсти творять славу свого навчального закладу, яка була 
закладена їхніми попередниками. Їм є на кого рівнятися: на олімпійських 
чемпіонів (гандболістка Людмила Панчук-Коломієць), відомих 
письменників (Роберт Третьяков, Олександр Васильківський, Вадим 
Бойко), науковців (академік О. Кононський), митців (народна артистка 
України Елеонора Пилипенко-Миронюк), Героя України Михайла 
Гордовенка, 17 заслужених працівників з різних галузей виробництва і 
просто людей різних професій. 

Ось деякі висловлювання наших випускників про навчальний заклад: 
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«Ліцей для мене – друга домівка, шлях до духовності, до пізнання світу. 
Ліцей навчив мене мислити, усвідомити свою відповідальність за долю 
України, за свій народ, за свою маленьку батьківщину» (Суслов Євген, 
Народний депутат України). 

«Наш навчальний заклад – унікальний. Тут плекають творчу 
особистість. Він дав мені путівку у життя. Навчив відповідально ставитися 
до громадських обов’язків. А головне – бути патріотом своєї країни» 
(Бабенюк Василь, провідний спеціаліст Департаменту забезпечення роботи 
Міністерства охорони навколишнього природного середовища). 

Отже, досвід переконує, що належним чином організована 
українознавча робота, спрямована на засвоєння учнями знань і розуміння 
гуманістичних життєвих принципів, сприяє формуванню духовної 
особистості, уможливлює повноцінне становлення громадянина – патріота 
України. 

 
 
 

Ярошинський О.Б. (Київ) 
 

ДО ПИТАННЯ ПРО ВИКЛАДАННЯ  
УКРАЇНОЗНАВСТВА У ВИЩИХ  

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ  
 

Порушено актуальну проблему дидактичного та методичного 
забезпечення викладання українознавства у вищих навчальних закладах 
України. Простежуються потреби вищої школи в якісній навчальній 
літературі. 

 
Українознавство як наука та навчальна дисципліна на сьогоднішньому 

етапі свого розвитку переживає поглиблення концептуальних засад, 
формування джерельної та історіографічної бази, відбуваються 
дослідження основних етапів розвитку українознавчої наукової думки, її 
ролі в становленні цілісної науки самопізнання й самотворення 
українського народу, аналіз художньої літератури, що відтворює історико-
суспільний та естетичний розвиток українства з найдавніших часів до 
сьогодення в різних аспектах українознавчого осмислення. 

Результати досліджень проявляються у виробленні наукових основ і 
механізмів посилення органічної єдності процесів самопізнання й 
самотворення народу, формування його свідомості відповідно до концепції 
українознавства як цілісної науки й навчальної дисципліни. В теорії й 
методології визначено не тільки принципи й методи (методологію) науки, а 
й розроблено інструментарій її дії, у т.ч. механізми взаємодії природничих і 
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гуманітарних наук та навчальних дисциплін, що знайшло своє 
відображення при розробленні навчальних програм, планів, посібників, 
методичних порад. 

Науковці-українознавці обґрунтували методологічні засади, 
структурування змісту науки (визначення та механізми взаємодії 
концентрів українознавства), її місце та роль у системі наук про Україну й 
українство тощо.  

І все ж праця над теоретико-методологічними проблемами 
українознавства не припиняється. Адже аналіз тенденцій розвитку наукової 
системи знань про Україну й українство є неодмінною умовою прогресу 
українознавства. Свідченням цього процесу є нові й нові публікації, що 
з’являються у вигляді книжок, статей, матеріалів конференцій. Звичайно, 
переважна більшість таких праць виходять із-під пера науковців Науково-
дослідного інституту українознавства – провідного науково-
дослідницького центру, що переймається розробками історико-
теоретичних, методологічних та практичних проблем українознавства, 
впровадженням нових технологій, координацією українознавчих 
досліджень, підготовкою кадрів українознавців. В останній час побачило 
світ багато оригінальних спеціальних праць з проблем розвитку 
українознавчої науки. Це спонукає до поглибленого аналізу оприлюднених 
ідей, фактів і суджень на тему теоретико-методологічного забезпечення 
українознавства та виявлення практичної цінності виконаного суспільного 
замовлення.  

У той же час наявні напрацювання мають бути відповідно 
систематизовані й підготовлені до практичного їх вжитку у вигляді 
навчальних і методичних матеріалів для дошкільних, загальноосвітніх і 
вищих навчальних закладів, системи підготовки й перепідготовки кадрів 
вищої кваліфікації тощо. 

Згідно з Переліком напрямів (спеціальностей) підготовки педагогічних 
працівників за освітньо-кваліфікаційними рівнями бакалавра, спеціаліста, 
магістра (додаток до листа МОН України від 06.12.2007 р., № 1/9-736) 
навчання майбутніх педагогів має здійснюватися у вищих навчальних 
закладах за відповідними напрямами й спеціальностями. Українознавство 
представлено у даному Переліку спеціалізацією «Українознавство» 
(особливість педагогічних спеціалізацій полягає в тому, що вони 
передбачають як поглиблення змісту відповідних напрямів 
(спеціальностей), так і забезпечують необхідну фахову підготовку з різних 
напрямів педагогічної діяльності). За спеціалізацією «Українознавство» 
ведеться фахова підготовка з напряму «Філологія. Українська мова і 
література» (освітньо-кваліфікаційний рівень – «Філолог. Вчитель 
української мови і літератури та зарубіжної літератури. Вчитель 
українознавства» – «спеціаліст»), напряму «Історія» (освітньо-
кваліфікаційний рівень – «Історик. Вчитель історії. Вчитель 
українознавства» – «спеціаліст») (галузь знань – «Гуманітарні науки», 
шифр 0203). Отже, підготовка відповідних наукових монографій, 
навчально-методичних матеріалів з українознавства – посібників, 
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підручників для забезпечення науково-освітніх запитів вступників, 
студентів, викладачів ВНЗ вкрай необхідна. Ця потреба обумовлює 
основну мету й завдання окремих науково-дослідних робіт, запланованих 
до виконання в Науково-дослідному інституті українознавства. 

На основі наукових досліджень в НДІ українознавства підготовлені 
окремі програми та навчальні плани для вищої школи, курсів підвищення 
кваліфікації, розроблені цикли лекцій у вищих навчальних закладах та на 
курсах підвищення кваліфікації з українознавства. Так, співробітники 
Інституту підготували й опублікували конспект лекцій для студентів1, 
підручник для вищих навчальних закладів2, розроблено програми для 
вищих навчальних закладів3 тощо. 

Проте для забезпечення потреб вищої школи співробітники ННДІ 
українознавства планують підготувати до друку ще й такі наукові, 
довідкові та навчально-методичні праці, як: монографія «Нариси з історії 
українознавства», навчальний посібник «Наукові основи українознавства» 
(відповідно до програм для вищої школи, підготовки в аспірантурі), 
посібник для вступників та студентів ВНЗ «Короткий курс лекцій з 
українознавства» (відповідно до навчальних програм з українознавства), 
посібник для викладачів ВНЗ «Методика викладання українознавства у 
вищій школі» (відповідно до навчальних програм та календарних планів з 
українознавства; існуючого підручника, затвердженого МОН України: 
Кононенко П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. 
– К., 2006) тощо. 

Загальною метою цієї роботи є добитися найповнішої єдності науково-
педагогічного рівня посібників (підручників, монографій, довідників) з 
вимогами науки, часу та ринковими потребами. Науково-педагогічною 
метою є подати короткий (стислий), точний і об’єктивний виклад наукових 
знань з українознавства з урахуванням існуючих напрямів у дослідженні 
ключових проблем українознавства, уникаючи не підтверджених наукою 
гіпотез та найповніше відобразити основні етапи розвитку науки 
самопізнання українського народу. 

                                           
1 Кононенко П., Пономаренко А. Українознавство: Конспект лекцій. – К., 2005. – 392 с. 
2 Кононенко П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів на текст 

підручника. – К., 2006. – 872 с. 
3 Українознавство: Навчальна програма нормативної дисципліни для вищих навчальних 

закладів освіти / Кононенко П.П. (кер. кол. розробників) та ін. – К.: Міленіум, 2004. – 152 с.; 
Кононенко П.П., Козлов А.В. Ковпік С.І. Українознавство у старшій школі. – К.: Акцент, 2007. 
– 196 с.; Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. Українознавство: Програма для вищих 
навчальних закладів за вимогами кредитно-модульної системи // Українознавство. – 2008. – 
№ 2. – С. 122-130; Касян Л., Семенюченко О. Практикум з українознавства [Для слухачів 
курсів підвищення кваліфікації з українознавства, вчителів ЗНЗ, методистів, студентів, 
викладачів ВНЗ]. – К.: НДІУ, 2008. – 80 с.; Касян Л., Семенюченко О. Українознавство у 
навчально-виховному процесі: Основи методики викладання: Науково-методичний посібник 
[Для слухачів курсів підвищення кваліфікації з українознавства, вчителів ЗНЗ, методистів, 
студентів, викладачів ВНЗ]. – К.: НДІУ, 2008. – 56 с.; Кононенко П.П., Пономаренко А.Ю. 
Українознавство: Програма навчальної дисципліни для непрофільних спеціальностей вищих 
навчальних закладів. – К., 2009. – 24 с. 
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Результатами такої роботи зацікавлені викладачі кафедр 
українознавства ВНЗ України всіх рівнів акредитації, студенти ВНЗ, інші 
читачі, що цікавляться останніми науковими і методичними здобутками в 
українознавстві. 

Підготовлена до друку названа вище науково-пізнавальна продукція 
мала б попит та достатню кількість популяризаторів. Підстави: 1) наявність 
великого резерву потенційних споживачів через відсутність якісної, 
доступної, необхідної продукції на книжковому ринку, спрямованої на 
конкретну групу споживачів цієї продукції; 2) урахування негативного 
досвіду інших навчальних видань з українознавства: окремі видання є не 
посібниками, а тенденційно надуманими схемами, далекими від 
українознавчої науки та навчальних програм; вони не враховують потреб 
викладача й студента – цим категоріям потрібний підручник (посібник) з 
найкоротшим викладом усіх (!) основних питань. 
 
 
 

Магазинщикова І.П., Дуда Н.М. (Львів) 
 

ДЕЯКІ ПРИКЛАДНІ АСПЕКТИ  
РЕФОРМУВАННЯ ГУМАНІТАРНОЇ  

СКЛАДОВОЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ В УКРАЇНІ 
 

У статті аналізуються завдання, що мають бути реалізовані у процесі 
реформування гуманітарної складової вищої освіти України. Автори 
переконані, що об’єднання зусиль фахівців у царині природничого, техніко-
технологічного та соціогуманітарного знання для вироблення 
методологічних та методичних засад екологізації освіти, а також 
практичне використання нової парадигми навчання і виховання, 
спрямованої на трансформацію системи ціннісних орієнтацій як 
викладача, так і студента внаслідок їх партнерської взаємодії стануть 
вагомим чинником реформування вищої освіти України. 

 
Міністерство освіти і науки України нещодавно зініціювало та 

нормативно закріпило (Наказ міністра МОН України № 624 від 
9.07.2009 р.) процес докорінних змін у змісті гуманітарної підготовки 
студентів ВЗО, які зводяться до звуження її нормативної частини та 
розширення можливостей студентів щодо вибору власної траєкторії та 
змісту цієї підготовки. Позитивні та негативні (які, безперечно, існують) 
аспекти  цих радикальних змін потребують спеціального обговорення. У 
рамках цієї публікації хочемо наголосити на тому, що з огляду на граничне 
загострення глобальних проблем людства, важливою складовою процесу 
державного реформування вищої освіти має стати, на наш погляд, її 
екологізація, а також змістовне наповнення процесу підготовки фахівців 
навчальним матеріалом щодо збереження культурної та природної 
спадщини українського народу, розумного її використання та 
примноження.  
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Державність та історична доля України сьогодні значною мірою 
залежать від того, чи вдасться зберегти та передати нащадкам культурну та 
природну спадщину українського народу, зупинити руйнівні процеси як у 
справі природокористування, так і в царині духовності, об’єднати людей 
навколо спільних цінностей добробуту, гармонійної взаємодії людини з 
природою та суспільством1. 

Рух за збереження культурних надбань людства, система їх правового 
захисту формуються з початку ХХ століття, основа цієї системи була 
закладена в 1935 р. підписанням у Вашингтоні, у Білому домі, з участю 
президента США Ф.Д. Рузвельта Договору про захист художніх і наукових 
установ та історичних пам’яток – Пакту Реріха. У листопаді 1966 р. 
ЮНЕСКО прийняла Декларацію принципів міжнародного культурного 
співробітництва, яка закликала світову громадськість концентрувати 
зусилля на збереженні та примноженні культурної спадщини кожного 
народу і людства. У 1972 р. під егідою ЮНЕСКО була прийнята Конвенція 
про охорону культурної та природної спадщини (1972 р.), Україна стала її 
учасницею і відповідно до її вимог були прийняті закони України «Про 
природно-заповідний фонд» (1992 р.) та «Про охорону культурної 
спадщини» (2000 р.). З того часу ведеться активна робота щодо включення 
об’єктів культури та природи, розташованих на території нашої країни, до 
Списку всесвітньої спадщини. Однак проблема охорони культурної та 
природної спадщини в Україні дедалі більше загострюється і без 
конкретної участі в розв’язанні цієї проблеми випускників ВНЗ її навряд чи 
вдасться вирішити. Останнім часом ЮНЕСКО та інші міжнародні 
інституції акцентують увагу на необхідності посилення правового захисту 
найбільш вразливої частини культурної спадщини кожного народу, т.зв., 
нематеріальних форм культури – пісень, обрядів, традицій, вірувань, які є 
відображенням випробуваної часом народної мудрості, але сьогодні, в добу 
потужних глобалізаційних впливів, знаходиться під загрозою цілковитої 
втрати (Конвенція про охорону нематеріальної культурної спадщини, 
2003 р.).  

Отже, вивчення студентами правових засад збереження історичних 
надбань народу, культурного і природного різноманіття, формування 
відповідальності за етичні та еколого-економічні результати фахової 
діяльності, бажання реально долучитися до справи охорони довкілля та 
історико-культурних пам’яток – усе це стає за сучасних умов необхідною 
складовою професійної підготовки студентів. 

Зазначені завдання можуть і мають бути реалізовані в рамках 
обов’язкового (відповідно до згаданого вище наказу МОНУ) для вивчення  
курсу «Історія української культури». Викладання курсу 
«Українознавство», який буде вивчатися за вибором студентів, апріорі 

                                           
1. Концептуальні виміри екологічної свідомості / М.М. Кисельов, В.Л. Деркач, 

А.В. Толстоухов та ін. – К.: Парапан, 2003. – 312 с.; Мельничук О.І. Міжнародно-правовий 
статус всесвітньої культурної і природної спадщини. – К.: Наукова думка, 2008. – 286 с.; 
Стегній О.Г. Інституціалізація екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків. – К.: 
Ін-т соціології НАН України, 2002. – 380 с. 
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передбачає знайомство з культурними здобутками минулого й сучасності 
українського народу, проблемами їх збереження та примноження. 
Вважаємо за доцільне також запропонувати студентам для вибору окремий 
курс із проблем охорони культурної та природної спадщини. Розробленою 
нами програмою цього курсу передбачено на основі вивчення теоретичних 
засад та історичних витоків правової охорони культурної й природної 
спадщини, історії становлення  та розвитку пам’яткоохоронної справи в 
Україні, з’ясувати соціальне значення культурних надбань народу, 
особливості державного регулювання та механізму охорони культурної й 
природної спадщини в Україні, окреслити можливості взаємодії держави та 
громадськості в реалізації завдань охорони культурної й природної 
спадщини, а також дослідити сучасні глобальні загрози культурній і 
природній спадщині людства та шляхи їх подолання. Завдяки цьому буде 
реалізована мета курсу: на основі засвоєння студентами знань про сутність 
і значення культурної й природної спадщини для розвитку особистості,  для 
розбудови держави і для створення належних умов  існування всієї світової 
спільноти, забезпечити формування відповідального ставлення молоді до 
скарбів культурної й природної спадщини, розвиток мотивації до її 
збереження та примноження. Теоретико-методичною базою викладання 
можуть стати напрацювання сучасних українських учених та педагогів – 
В. Акуленка, В. Максимова, О. Мельничук, Е. Семенюка, П. Тронька, 
Ю. Туниці, а також виданий нами навчальний посібник для ВНЗ з грифом 
МОН України «Культурна спадщина людства: збереження та 
використання»1. 

Протягом кількох останніх років науково-педагогічний колектив 
Національного лісотехнічного університету України здійснює амбітне 
завдання пріоритетного розпрацювання методологічних та методичних 
засад екологізації вищої освіти. На шляху реалізації цього завдання чимало 
зроблено, проте в процесі роботи виникла складна методологічна 
проблема, сутність якої дає змогу показати, чим загрожує розірваність 
сучасного природничо-наукового та соціогуманітарного знання, які 
наслідки буде мати скорочення обсягу гуманітарної освіти фахівців 
технічного та технологічного напряму підготовки. 

Йдеться про необхідність розробки теоретичної моделі взаємодії 
людини з довкіллям, що включає природу, т.зв., другу природу і соціум, 
адже для наукового аналізу екологічних проблем необхідною є теорія, що є 
комплексною за характером та синтезує сучасне наукове знання про 
природу з результатами його філософського осмислення та соціологічного 
вивчення довкілля. Теоретичні підвалини створення такої моделі 
знаходимо в загальновідомих теоретичних розробках: Новій екологічній 
парадигмі (У. Кеттон і Р. Данлеп), теорії екологічного комплексу 
(О. Данкен і Л. Шноре), теорії коеволюції (М. Моїсеєв), доктрині сталого 
розвитку, що базується на теорії меж зростання Д. Медоуза, концепції 

                                           
1 Культурна спадщина людства: збереження та використання: Навч. посіб. / В.І. Акуленко, 

І.П. Магазинщикова, М.І. Моздир, О.О. Тарасенко; За ред. І.П. Магазинщикової. – Львів, 2002. 
– 160 с. 
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екологічної модернізації (Е. Гідденс, Дж. Урі). Однак наукова спільнота, 
яка досліджує соціоекологічну проблематику, вважає, що жодна з 
запропонованих концепцій поки що не може претендувати на роль 
універсальної парадигми, а за її відсутності неможливим є подальше 
успішне просування як на шляху екологізації вищої освіти, так і у сфері 
практичного розв’язання гострих екологічних проблем.  

Відомий український дослідник проблеми інституціоналізації 
екологічних інтересів у суспільстві соціогенних ризиків О. Стегній, 
узагальнюючи теоретичні напрацювання у царині соціології довкілля, 
стверджує: «На даний момент більшість дослідників дійшли згоди, що 
складність екологічних проблем  не можна зрозуміти й осмислити, якщо 
природничі та соціальні науки діятимуть розрізнено. Проте за останні 
двадцять років так і не було створено інтегральну методологію і 
концепцію»1. Більшість екологічних проблем мають міждисциплінарний 
характер, і екологія, яка вийшла, як  відомо, з лона природничої науки 
(біології), виявляє сьогодні нездатність виконати головні функції будь-якої 
науки – пояснити та спрогнозувати розвиток явищ, що утворюють 
предметне поле цієї науки, без залучення здобутків соціогуманітарних 
наук. Ми живемо сьогодні у світі складної взаємодії соціальних суб’єктів та 
природних об’єктів, і розробка теоретичної моделі, що описує цю 
взаємодію, є надзвичайно актуальним завданням. Поділ середовища 
існування людини на природне, технічне й соціальне є достатньо умовним: 
природа є соціалізованою, соціальне життя – технізованим, розвиток 
технологій іде у річищі біологізації. У відповідь на ці реалії у методології 
науки інституціалізується новий підхід до диференціації наук – не за 
предметом, а за проблематикою, на розв’язання якої спрямовуються 
зусилля.  

Розірваність природничо-наукового та соціогуманітарного знання, 
протистояння та протиставлення цінностей сучасної науки і 
фундаментальних загальнолюдських моральних цінностей сама по собі є 
однією з головних причин екологічної кризи. Наука та науково-технічний 
прогрес, які традиційно вважалися джерелами благ цивілізації, починаючи 
з ІІ пол. ХХ ст. поступово перетворюються на джерела потенційних загроз 
для існування людства. Генна інженерія, експерименти з клонуванням, 
маніпуляції із стовбуровими клітинами, сурогатне материнство та інші 
винаходи з усією гостротою поставили перед нами запитання етичності їх 
використання, так само як моделювання великого вибуху за допомогою 
андронного колайдера, будівництво міжнародного термоядерного реактора, 
гігантської електростанції висотою 999 метрів та інші масштабні наукові 
проекти (за версією Discovery Channel) актуалізують питання співмірності 
ризику з очікуваним результатом. Зрозуміло, що саме наукове знання, так 
само, як влада чи гроші, є нейтральними цінностями, тобто можуть бути 
джерелом як добра, так і зла. І ця  дилема вирішується тими, хто 

                                           
1 Стегній О. Предметне поле соціології довкілля // Соціологія: теорія, методи, маркетинг. 
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використовує знання. Саме моральні якості, система цінностей цих людей 
вирішує долю наукових відкриттів. Недарма один із фундаторів біоетики 
американський біолог, біохімік та вчений-гуманіст Ван Ранселер Поттер  у 
своїй фундаментальній праці «Біоетика: міст у майбутнє» писав, що 
людству сьогодні конче необхідна нова мудрість – знання про те, як 
використовувати знання для виживання людства та покращення його  
життя. 

Відомо, що в основу формування постіндустріального суспільства 
покладені ідеї лібералізму, що поєднали зароджений в античну добу 
антропоцентризм та протестантизм як ліберальне трактування ідей 
християнської філософської думки: особиста свобода людини без 
умовностей та обмежень, крім обмежень законодавчих. Ліберальний 
стандарт виходить із презумпції свободи індивідуума як мети та засобу 
людського існування, а також з утвердження абсолютної цінності 
особистості. 

Однак практика реалізації ліберальної концепції, що надихала кращих 
представників людства протягом останніх п’яти століть, чим далі, тим 
яскравіше виявляє невідповідність реальним умовам існування людини в 
постіндустріальну добу. Стрімкий експоненціальний ріст параметрів 
матеріального розвитку несподівано поставив людство на межу виживання. 
З кінця 70-х років минулого століття, коли світові стали відомі ідеї членів 
Римського клубу щодо загроз існуванню людства через надмірне 
навантаження на природні ресурси та забруднення довкілля, поступово 
сформувалося усвідомлення того, що без зміни базових орієнтирів 
цивілізації проблему її порятунку не вирішити. Пророчими стали слова 
засновника кібернетики та теорії штучного інтелекту Норберта Вінера про 
те, що ми так радикально змінили середовище свого існування, що тепер 
змушені заради свого існування змінити себе. 

Що значить змінити себе? Це насамперед змінити систему життєвих 
цінностей як головних регуляторів людської поведінки. У роботах автора 
теорії коеволюції М. Моїсеєва чітко простежується думка про те, що 
формування морального імперативу як сукупності моральних основ життя 
планетарного суспільства ХХІ століття поступово перетворюється на 
основну проблему сучасності. Система ціннісних шкал, що сьогодні 
визначають дії західного світу, за умов зростання потужностей цивілізації 
стає небезпечною для людства, нова ж цивілізація можлива тільки за умови 
високоінтелігентного суспільства, кожен член якого розуміє особисту 
відповідальність за долю людства і поводиться відповідно до цього 
розуміння1. Поступ науково-технічного прогресу зупинити неможливо, 
проте людина здатна зробити цей поступ безпечним для природи і, 
відповідно, для себе. Зробити це людина може не так завдяки своїй 
                                           

1 Моисеев Н.Н. Мир ХХІ века и христианская традиция // Экология и  жизнь. – 2003. – 
№ 1.  
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розумності, креативності, як завдяки духовності, моральної досконалості. 
Людству необхідно визнати цінність екологічного імперативу, ввести його 
в систему координат діяльності кожної людини і всього суспільства. 

Виходячи з сучасних підходів до реформування вищої освіти, її 
екологізація, як інноваційний процес передбачає насамперед 
концептуальне проектування цілісних системних змін у підготовці фахівця, 
які містять системні зміни у структурі й змісті освітнього процесу на основі 
визначення мети та постановки завдань, модернізацію структури, 
технологій навчання, а також системи контролю й оцінки його результатів. 
Сучасний науковий підхід до формулювання освітньої мети полягає в 
необхідності дати описання мети через продукт, який має бути отриманий 
внаслідок діяльності1.  

Давайте запитаємо себе: якого результату ми хочемо досягнути за 
рахунок екологізації освіти – озброїти випускника знаннями про екологічні 
загрози та ризики чи хочемо унеможливити посилення цих загроз та 
ризиків внаслідок майбутньої фахової діяльності нашого випускника? 
Зрозуміло, що бажаним є друге – формування екологічної свідомості 
фахівця: від когнітивної складової свідомості (знання) через оціночну і до 
конативної (поведінкової), що містить плани дій, конкретних вчинків, 
моделі поведінки. З урахуванням цього, мета екологізації освіти 
формулюється наступним чином: на основі трансляції екологічного знання, 
у т.ч. про існуючі екологічні загрози, небезпеку подальшого технологічного 
розвитку, а також про можливості зменшення ризиків та попередження 
катастроф, забезпечити інтеріоризацію нових норм і правил соціальної 
активності та фахової діяльності випускника ВНЗ. 

Для реалізації цієї мети ми маємо надати змістові освіти таку ціннісну 
спрямованість, яка забезпечить усвідомлення випускником того, що 
техніко-економічне зростання в сучасних умовах є менш важливим від 
екологічної безпеки, стимулює зрушення в системі ціннісних пріоритетів 
випускника від матеріальних до постматеріальних.  

У процесі розпрацювання методологічних і методичних  засад 
екологізації вищої освіти необхідно врахувати причини низького рівня 
екологічної культури соціуму, у якому екологічні обмеження соціально-
економічного розвитку, принципи невиснажливого природокористування, 
стратегії сталого розвитку переважно залишаються деклараціями. Тобто 
екологізація освіти як системного утворення має враховувати 
функціональний імператив адаптації цієї соціальної системи до 
зовнішнього середовища її існування. Стосовно освіти – це соціально-
політичні та соціокультурні реалії суспільства, діяльність таких соціальних 

                                           
1 Хуторской А.В. Цели модернизации образования как проблема // Інтернет-журнал 

«Эйдос». – 2003 // http:// eidos.ru/journal/2003/1202.htm. 
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інститутів як держава, наука, ЗМІ, сім’я, громадська думка, агенти 
громадянського суспільства. 

У зв’язку з цим важливо проаналізувати причини, що заважають 
поширенню соціально-екологічного знання як основи формування 
екологічної свідомості громадян. На думку О. Яницького, головними 
перешкодами на шляху поширення цього знання є тривалий часовий 
континуум біосферних процесів та їх наслідків (вирубування лісів, загибель 
бджіл тощо), тоді як для суспільства життєво важливе значення мають 
цінності презентизму; екологічні ризики, за винятком найпростіших, не 
відчуваються людиною і не включені до програми первинної соціалізації; 
відсутність адаптації термінології наукового дискурсу щодо екологічних 
проблем до рівня пересічних громадян; а також те, що сили, які визначають 
соціальний устрій, не зацікавлені у поширенні соціально-екологічного 
знання1. 

У сучасному суспільстві реалізація екологічної доктрини залежить від 
того, як у ньому розподілені сили впливу. Природа не має свого лобіста, і 
захисники природи завжди протистоять силам, що визначають соціальний 
устрій. Ми б хотіли, щоб випускники ВНЗ України були, так би мовити, 
промоутерами принципів сталого розвитку в масштабах сім’ї, колективу, 
галузі, територіальної спільноти, країни. І для цього недостатньо озброїти 
їх екологічними знаннями, необхідними є певні переконання, моральні 
властивості, інтегрування екологічного імперативу до системи їхніх 
ціннісних орієнтацій.  

Отже, реальне об’єднання зусиль фахівців у царині природничого, 
техніко-технологічного та соціогуманітарного знання для вироблення 
методологічних та методичних засад екологізації освіти, а також практичне 
використання нової парадигми навчання і виховання, спрямованої на 
трансформацію системи ціннісних орієнтацій як викладача, так і студента 
внаслідок їх партнерської взаємодії – ці важливі завдання мають бути 
реалізованими у процесі реформування гуманітарної складової вищої 
освіти України. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Яницкий О.Н. Социологическая парадигма как элемент культуры // Социологические 

исследования. – 2006. –№ 7. – С. 83-93.  
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УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ  

У ВИХОВНІЙ РОБОТІ ЗІ СТУДЕНТАМИ  
НАЦІОНАЛЬНОГО АВІАЦІЙНОГО  

УНІВЕРСИТЕТУ 
 

У статті розглядається українознавчий аспект виховної роботи зі 
студентами Національного авіаційного університету, на якому 
ґрунтуються такі форми роботи, як літературні вечори, виховні години, 
бесіди, зустрічі з відомими науковцями, митцями, літераторами. 

 
У Національній доктрині розвитку освіти України виховання 

визначається одним із основних пріоритетів, органічною складовою освіти. 
Його основна мета – становлення свідомого громадянина, патріота, набуття 
молоддю соціального досвіду, високої культури міжнаціональних 
взаємовідносин, формування у молоді потреби та вміння жити в 
громадянському суспільстві, духовності та фізичної досконалості, 
моральної, художньо-естетичної, трудової, екологічної культури1. 
Виховний процес у вищих навчальних закладах є органічною складовою 
науково-педагогічної діяльності. Згідно зі ст. 41 Закону України «Про вищу 
освіту» основним змістом вищої освіти є не тільки система знань, умінь і 
навичок у гуманітарній, соціальній, науково-природничій і технічній 
сферах, а й інтелектуальний, моральний, духовний, естетичний і фізичний 
розвиток особи2. 

Науково-теоретичні й методологічні засади національного виховання 
викладено також у низці концептуальних положень Конституції України; 
Концепції виховання дітей і молоді в національній системі освіти; 
Національній програмі патріотичного виховання населення, формування 
здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення моральних 
засад суспільства; Ухвалі Колегії Міністерства освіти України «Про 
концептуальні засади гуманітарної освіти в Україні»; Положенні про 
організацію студентського самоврядування у вищих навчальних закладах 
тощо.  

У цих документах сформульовано головну мету виховання – 
становлення свідомого громадянина, патріота, духовно і фізично 
досконалої, моральної, соціально активної, творчої особистості; визначено 
також основні напрямки виховного процесу – патріотичний, громадянський, 
правовий, трудовий, моральний, художньо-естетичний, українознавчий, 
екологічний, корпоративний, фізичний3. 

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // 

http://www.president.gov.ua/documents/151.html.  
2 Закон України «Про вищу освіту» // Відомості Верховної Ради України – 2002. – № 20. – 

Ст. 134. http://zakon.rada.gov.ua/cgi-bin/laws/main.cgi?nreg=2984-14.  
3 Концепція виховання дітей та молоді у національній системі освіти // www2.znz.edu-

ua.net/storage/200.doc; Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ столітті // 
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Досягти поставленої мети можна лише за умови комплексного, 
системного підходу і залучення до виховної роботи всього професорсько-
викладацького складу вищих навчальних закладів, адміністрації, органів 
студентського самоврядування та громадських об’єднань студентської 
молоді.  

Для цього в Національному авіаційному університеті у 2006 р. було 
створено Управління гуманітарного розвитку, яке коригує функціонування 
підрозділів, що забезпечують роботу зі студентами, формують позитивний 
імідж університету та сприяють розвитку і зміцненню корпоративної 
єдності та культури. Управління має три відділи: відділ розвитку 
корпоративної культури, відділ студентських програм та інформаційно-
видавничий відділ. Крім того, для розвитку співробітництва між науково-
педагогічним колективом і студентами, а також з метою формування 
корпоративної єдності, керівництво Національного авіаційного 
університету ініціювало низку заходів:  

налагодження навчально-виховної та організаційної роботи наставників 
академічних груп, обов’язки і права яких викладено у Положенні про 
наставника академічної групи Національного авіаційного університету; 

розроблення і впровадження Кодексу честі викладача та Кодексу честі 
студента як сукупності традиційних морально-етичних норм, орієнтованих 
на національно-ціннісні ідеали і світогляд українського народу, його 
історичну й культурну спадщину; 

запровадження годин корпоративної культури для студентів I – V 
курсів, які проводяться наставниками академічних груп; 

сприяння розвитку студентського самоврядування через діяльність 
студради, творчого об’єднання студентів та аспірантів, студентського 
інформаційного агентства; 

відновлення традиції носіння форменого одягу викладачами та 
студентами університету як елемента корпоративної культури і традицій 
попередніх поколінь;  

створення належних умов для розвитку й задоволення культурних 
потреб студентів і викладачів, організації дозвілля. 

Основна увага в роботі зі студентами Національного авіаційного 
університету приділяється корпоративній культурі, проте не залишаються 
поза увагою патріотичний, громадянський, правовий, моральний, 
художньо-естетичний, українознавчий та інші пріоритетні напрямки 
національного виховання.  

З метою формування національної свідомості й людської гідності, 
любові до рідної землі, родини, народу, держави, плекання високої мовної 
культури в Національному авіаційному університеті з ініціативи викладачів 
кафедри українознавства проводяться численні заходи з популяризації 
української мови і культури, зокрема мистецькі вечори вшанування пам’яті 

                                                                                               
http://www.president.gov.ua/documents/151.html; Постанова Кабінету Міністрів України № 1697 
від 15 вересня 1999 р. «Про затвердження Національної програми патріотичного виховання 
населення, формування здорового способу життя, розвитку духовності та зміцнення 
моральних засад суспільства» // www.mon.gov.ua/laws/KMU_1697.doc.  
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відомих діячів культури; літературні читання та поетичні зустрічі; 
конкурси знавців української мови; олімпіади; відзначається День 
української мови та писемності; проводяться публічні лекції та зустрічі з 
видатними українськими діячами культури, літератури, мистецтва, науки 
тощо. Отже, українознавчий чинник у роботі зі студентами проявляється 
через формування у них системи цінностей і знань про Україну й 
український народ. Адже українознавство не лише навчальна дисципліна, а 
й цілісна наукова система, що синтезує набутки історичних, соціально-
економічних, природничих, гуманітарних, політологічних та правових 
наук, які досліджують Україну та світове українство в усіх вимірах 
часопростору, в єдності бачення минулого, сучасного й майбутнього1. 

До участі в цих заходах заохочуються не тільки студенти-гуманітарії 
(майбутні документознавці, перекладачі, юристи, психологи, соціальні 
працівники), а й студенти технічних напрямків підготовки (майбутні 
авіатори, механіки, програмісти, геодезисти та ін.). Крім того, у таких 
заходах беруть участь іноземні студенти, які вивчають українську мову як 
іноземну. Вони залюбки читають українську поезію, співають українські 
пісні (як сучасних виконавців, так і народні), у невимушеній формі 
ознайомлюються з національною історією та культурою. Така співпраця 
сприяє формуванню толерантності, високої культури міжнаціональних 
взаємин, запобігає поширенню ксенофобських та расистських проявів 
серед студентської молоді. Проведення подібних заходів завжди 
висвітлюється представниками Студентського інформаційного агентства на 
офіційному сайті університету, а також у газеті «Авіатор». 

Проведені в університеті літературно-музичні вечори можна умовно 
поділити на кілька груп. Значна кількість серед них – ювілейні, з нагоди 
днів народження відомих українських письменників: Т. Шевченка, 
І. Франка, Лесі Українки, П. Тичини, Б. Лепкого, А. Малишка, Д. Луценка, 
Б. Олійника, В. Стуса, І. Драча, Д. Павличка, Л. Костенко тощо. Наприклад, 
у січні 2008 р. з нагоди 70-річчя від дня народження І. Драча був 
проведений поетичний вечір «Художнику немає скутих норм. Він – норма 
сам, він сам в своєму стилі»; у вересні 2009 р. з нагоди 80-річчя від дня 
народження Д. Павличка був проведений поетичний вечір «Я маю тисячі 
живих синів, я єсть любов до рідного народу» тощо. У сценаріях таких 
вечорів використовуються факти з життя і подвижницької праці 
українських письменників на ниві розбудови української державності, 
культури, мистецтва, а також найвідоміші зразки їхнього творчого доробку, 
зокрема поезії, пісні, уривки прози і драми, що сприяє формуванню 

                                           
1 Кононенко П. Українознавство – наука самопізнання українського народу // 

Українознавство. – 2002. – № 1-2. – С. 22-29; Недюха М. Українознавство як наука і навчальна 
дисципліна // Українознавство. – 2005. – № 1 – С. 66-68; Токар Л. Актуальні питання теорії й 
методології українознавства // Українознавство. – 2002. – № 1-2. – С. 36-43; Філіпчук Г. 
Українознавство в гуманітарній політиці // Українознавство. – 2002. – № 1-2. – С. 29-31; 
Шевченко В. Філософсько-освітній потенціал українознавства // Українознавство. – 2005. – 
№ 1. – С. 69-74. 
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духовної і художньої культури особистості, її власної світоглядної позиції, 
патріотизму, працелюбності та естетичного смаку.  

Окрему групу становлять вечори пам’яті, вечори-реквієми з ушанування 
трагічних сторінок національної історії, зокрема пам’яті героїв Крут («На 
Аскольдовій могилі поховали їх…»), жертв Голодомору 1932-1933 років 
(«То був страшний навмисний злочин, такого ще земля не знала»), 
Чорнобильської трагедії («Луна чорнобильська пересторога: людство 
спинись!»), до Дня Перемоги («Тут обелісків ціла рота…»), на матеріалі 
яких формується повага до історії рідного народу, усвідомлюється велич 
подвигу, духовна єдність поколінь, відчуття власної причетності до історії, 
відповідальності за свої вчинки.  

Іншу групу становлять вечори, присвячені українській пісні й поезії про 
найсвятіші людські почуття – любов до матері, жінки, батьківщини («Краса 
душі, краса любові – найвища на землі краса», «Рідна мати моя…», «Не 
цурайся пісні, яку чув від мами», «Усі ми прагнемо любові», «Людина з 
планети старість»). Проведення таких музично-поетичних вечорів сприяє 
формуванню кращих рис української ментальності – любові й поваги до 
рідної землі, природи, праці, краси, індивідуальної свободи, моральності, 
поваги до жінки, людей старшого віку, формує високу мовну культуру, 
сприяє оволодінню і вживанню української мови. 

Сценарії усіх літературних вечорів, проведених викладачами кафедри 
українознавства у стінах Національного авіаційного університету, ввійшли 
до навчально-методичного посібника по роботі зі студентами, який 
готується до видання. 

Іншою поширеною формою роботи зі студентами є години 
корпоративної культури, які проводяться у формі бесід, диспутів, 
екскурсій, зустрічей, лекцій, семінарів, звітів активу групи, студентських та 
профспілкових зборів. Окрім корпоративних, кураторами груп 
пропонуються для обговорення й українознавчі теми, які можна добирати 
за певними концентрами: «Україна – етнос – нація»; «Україна – природа – 
екологія»; «Україна – мова – культура»; «Україна – суспільство – держава»; 
«Україна – доля – ментальність – історична місія»; «Україна – світ»1. 
Студентам заздалегідь пропонується тема для розгляду, продумуються 
основні проблеми, визначаються доповідачі, які підбирають матеріали для 
обговорення. Обираючи тему, наставник групи має звертати увагу на 
державні та професійні свята України, наприклад, з нагоди Дня 
українського козацтва (14 жовтня), Дня української писемності та мови (9 
листопада), Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій (26 
листопада), Дня Збройних сил України (6 грудня), Дня соборності України 
(22 січня), Дня пам’яті героїв Крут (29 січня), Всесвітнього дня авіації і 
космонавтики та Дня працівника ракетно-космічної галузі України (12 
квітня) тощо. Кураторські години можна проводити і з нагоди ювілеїв 
видатних діячів української культури. Наприклад, у травні 2009 р. були 

                                           
1 Кононенко П. Українознавство – наука самопізнання українського народу // 

Українознавство. – 2002. – № 1-2. – С. 25. 
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проведені кураторські години з нагоди 80-річчя від дня народження 
Р. Іваничука, у лютому 2009 р. – з нагоди вшанування пам’яті 
П. Загребельного тощо. 

Великий вплив на формування національної свідомості має спілкування 
студентської молоді з авторитетними вченими, письменниками, митцями, 
журналістами, науковцями. Тому викладачі кафедри українознавства з 
нагоди Дня пам’яті жертв голодомору та політичних репресій на зустріч зі 
студентами запросили заслуженого діяча мистецтв України, драматурга, 
перекладача, автора п’єси «Жнива народної скорботи» В. Неволова. До Дня 
української писемності була проведена зустріч із відомим мовознавцем 
І. Ющуком, автором численних посібників та підручників з української 
мови. На тему «Українці за Уралом» було організовано зустріч із сучасним 
журналістом М. Хрієнком, який поділився враженнями від зустрічі з 
відомими українцями, що мешкають далеко за межами Батьківщини. 
Численні зустрічі було проведено з сучасними українськими 
письменниками, зокрема з Л. Гнатюк, М. Луківом, Ю. Ковалівом, 
В. Василашком, О. Волею, Л. Топчієнком та ін. 

Для організації активного й змістовного дозвілля студентської молоді 
куратори груп організовують також походи до музеїв і театрів Києва, 
туристичні екскурсії мальовничими місцями України тощо1. 

Отже, в Національному авіаційному університеті значна увага 
приділяється корпоративній культурі та проблемам національного 
виховання студентської молоді. До роботи зі студентами залучається весь 
професорсько-викладацький склад університету, адміністрація, органи 
студентського самоврядування, громадські об’єднання студентської молоді. 
В університеті налагоджено навчально-виховну та організаційну роботу 
наставників академічних груп, які допомагають студентам адаптуватися до 
університетського середовища, виступають порадниками при вирішенні 
складних життєвих проблем, контролюють процес навчання, підтримують 
зв’язок з батьками студентів, організовують і проводять різноманітні 
позанавчальні заходи, залучають студентів до традицій університету тощо. 
Викладачі кафедри українознавства, яка є структурним підрозділом 
університету, основний акцент у роботі зі студентами роблять на 
патріотичному, українознавчому вихованні. Усі форми роботи зі 
студентами викладачів кафедри українознавства – літературні вечори, 
олімпіади, конкурси знавців української мови, виховні години, зустрічі з 
відомими діячами української культури, екскурсії тощо – спрямовані на 
формування національної свідомості й людської гідності, любові до рідної 
землі, родини, народу, держави, плекання високої мовної культури у 
студентів. 

 
 

 

                                           
1 Методичні рекомендації щодо проведення годин корпоративної культури наставниками 

академічних груп у Національному авіаційному університеті. – К.: Вид-во НАУ, 2007. – 8 с.  
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Федотова О.О. (Київ) 

 
ВПЛИВ ЗАСОБІВ МАСОВОЇ  

ІНФОРМАЦІЇ НА ФОРМУВАННЯ  
МОРАЛЬНО-ЕТИЧНИХ ЗАСАД  

УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ 
 

У статті розглядаються основні чинники формування морально-
етичних критеріїв особистості в контексті вітчизняної педагогіки. Автор 
з’ясовує наскільки ціннісні орієнтири, що культивуються за допомогою 
засобів масової інформації, співпадають із завданнями національного 
виховання. 

 
У сучасний період розвитку українського суспільства досить важливим 

питанням постає необхідність формування глибинних морально-етичних 
засад особистості. Важливе місце у цьому процесі належить засобам 
масової інформації. Про зростаючу роль друкованих видань, радіо і 
телебачення в суспільному житті країни свідчать їх бурхливий ріст, 
поширеність і доступність масової інформації. Друковане й усне слово, 
телевізійне зображення здатні в найкоротший термін досягти самих 
віддалених районів, проникнути в будь-яке соціальне середовище. Широкі 
можливості засобів масової інформації викликають необхідність вивчати 
механізми їх функціонування й розвитку, ефективність впливу на 
аудиторію. З цього приводу нагальною проблемою на сьогодні є аналіз 
ступеня впливу засобів масової інформації на молоде покоління українців. 

Свобода слова, що офіційно проголошена у нашій державі, дає змогу 
долучитися до світових зразків відеопродукції. Однак постає риторичне 
питання: чи можна вважати цю масову кінопродукцію такою, що сприяє 
успішному формуванню молодої особистості в дусі національної 
педагогіки? Зазначимо, що в тих демократичних країнах, де право свободи 
слова існує не тільки на папері, офіційно діючими є інституції, що 
реалізують попередній перегляд та контроль індустрії видовищ. Так, 
скажімо, у Франції діє Національний комітет із нагляду за 
відеопродукцією, покликаний відсіювати відеозразки сумнівної якості та 
такі, що не суперечать суспільній моралі. 

В Україні з 2003 року діє Національна комісія із захисту суспільної 
моралі. Які ж реальні наслідки її роботи ми маємо? Національною комісією 
ініційовано внесення змін до статті 7 Закону України “Про захист 
суспільної моралі” щодо заборони використання в рекламі, мобільному 
контенті, у комп’ютерних іграх та інших іграх для дітей, у друкованій 
продукції та поліграфії, розрахованій на дітей, а також у анімаційних 
фільмах та фільмах, що не мають обмеження глядацької аудиторії, дитячій 
відео- та аудіопродукції, дитячих телевізійних та радіопрограмах 
(передачах) і видовищних заходах грубих та брутальних слів, 
ненормативної лексики та непристойних виразів і жестів, елементів 
насильства і жорстокості, а також демонстрації актів вандалізму, тіл 



 
Україна – освіта 

 

 233

померлих чи важкопоранених людей, сцен, що викликають страх чи жах, 
заохочують каліцтво чи самогубство, позитивного оцінювання насильства. 
Відповідні зміни пропонується також внести до Законів України “Про 
охорону дитинства” та “Про рекламу”. 

В українській родині здавна дбали про виховання в дитини морально-
етичних засад, які здебільшого спиралися на християнський світогляд. 
Обов’язком батьків і сім’ї було, згідно з народною традицією, прищеплення 
дитині змалку основних християнсько-етичних принципів та людських 
чеснот. У сім’ї та в громаді стежили за тим, щоб дитина і в дрібницях не 
посягала на чуже, говорила правду, шанувала не тільки своїх батьків, а й 
інших старших людей, була чесною, доброю, привітною. За християнським 
ученням, найбільшою цінністю для батьків завжди вважалися діти, а тому 
на них поширювалася загальна й щира любов, яка дає особливе відчуття 
важливості й безцінності дітей. 

Саме тому багатогранні аспекти морально-етичного виховання 
особистості знайшли своє відображення у працях філософів: М. Бердяєва, 
Г. Сковороди, Е. Флоренського, І. Франка; педагогів: Х. Алчевської, 
Г. Ващенка, Я. Коменського, І. Огієнка, В. Сухомлинського, 
К. Ушинського; сучасних учених: Ю. Бабанського, І. Беха, Н. Волошиної, 
А. Капської, Є. Пасічника, М. Стельмаховича, Б. Степанишина. 

Характерним є те, що проблема морально-етичного формування 
молодої людини завжди розглядалася в Україні у контексті національного 
виховання. Основним завданням, передусім, ставилося виховати творчо 
мислячу людину, патріота України, сповненого пошани до материзни, до 
одвічних загальнолюдських високоморальних чеснот. Ключовими 
категоріями вважали: добро, зло, справедливість, обов’язок, совість, честь, 
гідність, щастя, рівність, свободу, милосердя. 

Великий внесок у розвиток проблеми виховання морально-етичних 
засад молоді зробили визначні поборники української нації, педагоги-
просвітителі: X. Алчевська, Г. Ващенко, О. Вишневський, М. Грушевський, 
Н. Кобринська, О. Маковей, К. Малицька, О. Попович, С. Русова, 
Ю. Федькович та ін.  

У дослідженнях сучасних учених з означеної проблеми підкреслюється 
вирішальна роль національної ідеї у морально-етичному вихованні 
індивідуума: “Національна ідея є екстремальною в умовах кризи, коли 
людина не знаходить можливості, щоб повною мірою реалізувати себе. І 
тоді національна ідея стає системою корінних переконань, остаточним 
поглядом людини на життя, на світ, в який вона повірила”1. 

Отже, як бачимо, історично формуванню морально-етичних принципів 
розвитку молоді в Україні приділялося величезне значення. Виходячи з 
попереднього огляду, маємо порівняти, наскільки завдання національної 
педагогіки співвідносяться з тими моральними засадами, які 
популяризуються за допомогою засобів масової інформації. 

                                           
1 Алєксєєнко Т. Ціннісні орієнтації сімейного виховання: концепція реалізації // Рідна 

школа. – 1997. – № 10. – С. 70.  
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Як зазначається в Пам’ятці для батьків “Діти, Інтернет, Мобільний 
зв’язок” (обнародуваній згаданою вище Комісією із захисту суспільної 
моралі): “Забороняються виробництво та розповсюдження продукції, яка: 

пропагує війну, національну та релігійну ворожнечу, зміну шляхом 
насильства конституційного ладу або територіальної цілісності України; 

пропагує фашизм та неофашизм; 
принижує або ображає націю чи особистість за національною ознакою; 
пропагує бузувірство, блюзнірство, неповагу до національних і 

релігійних святинь; 
принижує особистість, є проявом знущання з приводу фізичних вад 

(каліцтва), з душевнохворих, літніх людей; 
пропагує невігластво, неповагу до батьків; 
пропагує наркоманію, токсикоманію, алкоголізм, тютюнопаління та 

інші шкідливі звички”. 
Відповідно до статей 2, 6 Закону України “Про захист суспільної 

моралі” в Україні забороняється також виробництво та обіг у будь-якій 
формі продукції порнографічного характеру.  

Поряд із позитивним значенням засобів масової інформації для 
розвитку молодої людини, їх вплив на суспільну свідомість, зокрема 
юнаків і дівчат, стає дедалі небезпечним. Інформація сучасних засобів 
медіа, що перевантажена ідеями, руслами боротьби, конкуренції, 
насильства, конструює психіку молоді, навіює моделі агресивної поведінки 
та відчуття небезпечного життя.  

Вік ЗМІ, незважаючи на ряд переваг, що він надає, народжує 
урбаністичне дитинство, негативно впливає на психічний, емоційний та 
фізичний розвиток дітей. Проведення дітьми значної частини свого 
дозвілля вдома, біля телевізора веде за собою погіршення стану здоров’я, 
зниження інтересу до читання, спорту, до активних форм використання 
вільного часу, що призводить до формування пасивності, байдужості тощо. 

Аналізуючи молоде покоління післявоєнного періоду, деякі західні 
педагоги, зокрема професор Р. Вінкель (Західний Берлін), називають 
покоління молодих, що вступило в життя після 70-х років, “поколінням 
електроніки і засобів інформації”, на відміну від покоління 40-х років 
(“діти війни”), покоління “економічного буму” 50-х – початку 60-х років 
(“діти споживання”), періоду після 60-х років (“діти кризи”). Покоління  
70-х і наступних років, за Вінкелем, це “не діти”. Жодне з поколінь не 
відчувало стільки страху жахів, незгод, скільки довелося відчути сучасному 
поколінню молоді. 

Більшість авторів поділяє думку, що сучасне покоління – “інше”, і воно 
є дуже “важким”, але причини цих труднощів трактуються неоднозначно. 
Для одних ці причини криються у важких соціально-психологічних умовах, 
у яких жили й росли діти (страх перед загрозою термоядерної війни, втрата 
смислу життя, розчарування, депресії, наркоманія та інші соціальні лиха). 
Інші звинувачують насамперед саме дорослих, які винайшли нові 
технології, засоби масової інформації і цим не лише позбавили дітей 
радості дитинства (Н. Пестман), а й спричинили зникнення самого поняття 
“дитинство”. 
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У вік електронних засобів масової інформації втратили відмінність 
періоди дитинства і дорослого життя. Поява телевізора перетворила, як 
стверджується, культуру в “емоційне споживання” кадрів, які змінюються 
на екрані кожні три секунди. 

Підраховано, що за перші п’ятнадцять років підліток проводить біля 
телевізора 16 год., причому в кожній програмі він бачить як мінімум три 
сцени насильства. За свідченням нейропсихологів, це справляє надмірний 
валив на праву півкулю, пов’язану з однобічним візуальним “сприйманням 
зовнішнього світу”, куди й переміщується активність дитини. В той же час 
виключається ліва півкуля, де розміщені центри мислення і мови. 

Дослідження, проведені у ряді країн з метою вивчення ступеня 
“споживання” дітьми телепередач, показали, що перші контакти з 
телебаченням діти мають уже у віці двох років. У віковій групі трирічних 
вже 60 відсотків дивляться телепередачі більш або менш регулярно. Як 
свідчать вчені, занадто великою є участь у регулярному перегляді 
телепередач дітей у віці від трьох до шести років. 

Опитування, проведені серед школярів різних типів західнонімецьких 
шкіл, свідчать про те, що 90 відсотків учнів дивляться відеофільми, 
причому деякі з них до 20 фільмів на тиждень, у т.ч. заборонених для 
їхнього віку. Дослідженнями виявлено таку залежність між тривалим 
сидінням перед телевізором і поганим навчанням у школі. Все це, 
природно, не може не викликати протесту з боку батьків, учителів та інших 
людей, які усвідомлюють, якої шкоди завдає відеоіндустрія підростаючому 
поколінню. 

Як підмічають спеціалісти-медики, відверто непристойні відеофільми, 
фільми жаху тощо небезпечні для дітей з високою збудливістю. Пристрасть 
до таких відеофільмів провокує асоціальну поведінку, агресивність, 
жорстокість, вандалізм, злочинність. Воно веде до серйозних патологічних 
наслідків. 

Нині індустрія розваг, на жаль, продовжує спрямовувати засоби масової 
інформації на формування у молоді соціальної, політичної і духовної апатії, 
пасивності, примітивних смаків, інтересів і потреб, зневажливого ставлення 
до справжньої культури, до історії, сучасних досягнень людської 
цивілізації. Не випадково у США навколо проблеми дозвілля молоді 
розгорнулася запекла боротьба. Зараз у дискусію про те, які розважальні 
програми можна назвати “підходящими” для 66,5 млн американців у віці до 
19 років вступила практично вся країна, батьки, популярні зірки 
телеекрану. Американська громадськість підняла голос протесту, закликала 
до прийняття рішучих заходів проти непристойних теле- і відеопрограм. За 
даними журналу “Піпл”, у фільмі “Рембо” демонструються 44 засоби 
вбивства, не враховуючи групових, які відбулися під час численних 
вибухів. На думку “Національної асоціації навчальних закладів”, більша 
частина самогубств до яких вдаються підлітки США, пов’язана зі станом 
депресії, викликаної відеопродукцією. 
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Цікавими з цього приводу є дослідження Б. Шнайдера (1995 р.), який 
проаналізував 249 серій із 73 мультфільмів з точки зору конфлікту1. За 
результатами дослідження було встановлено, що в основі дитячих аніме 
лежить конфлікт, де переважно: 

учасник конфлікту втрачається; 
демонструється однобічний вияв сили та боротьба сил; 
насильство як спосіб розв’язання конфліктів використовується у 

кожному другому випадку; 
ненасильницьке розв’язання конфліктів досягається на основі 

використання сили. 
Розв’язання конфлікту, де насильство є єдиним засобом, таким чином, 

формує стереотип на основі концепції моральних засад Л. Кольберга 
(1995 р.), а саме – індивідуальної самосвідомості й орієнтує на 
егоцентризм. Одним із можливих варіантів вирішення конфлікту подається 
“помста у вигляді моралі”, спрямована на соціальну нетерпимість і з 
правової та демократичної точок зору вбачається повністю неадекватною, а 
з урахуванням розвитку дітей є проблематичною. 

Можливі первинні та вторинні впливи засобів масової інформації на 
розвиток підлітків, наслідком чого є: 

1) спонтанне різке зростання агресивності та збудливості; 
2) володіння асоціальними зразками поведінки; 
3) внутрішнє сприймання нав’язливих соціально несприйнятних 

стратегій розв’язання конфлікту; 
4) часте сприйняття сцен насильства збільшує перспективи силового 

розв’язання конфліктів, а також їх реальність2.  
Насильство у ЗМІ сприяє агресії в культурі. Ефекти притуплення та 

звикання зменшують здатність соціально оцінювати дійсність. 
Окремими питаннями окреслюється роль ідолів, що зображають 

насильство. Це стосується дієвості моделей, успіх яких залежить від 
поведінки. 

Дослідження засвідчують, що запам’ятовуються дії героїв фільмів – 
реальних осіб. Це стосується переважно драматичних засобів 
відображення, де героїв поставлено в умови, коли значна увага 
приділяється візуальним та акустичним засобам створення анімації. З 
погляду теорії освіти, саме цей жанр є ідеальним для навчання. Звідси – 
небезпечність ідолів, які зображають насильство, що підтверджується 
результатами проведених досліджень. 

Від героїв, що зображають насильство, діти і молодь можуть навчитися 
такого: фізичне насильство має чоловічий первень, а психічне – жіночий; 
чоловіки переважно виконавці, жінки – жертви, тобто відбувається 
формування стереотипних прикладів вирішення конфліктів за статевими 
ознаками. Насильство як спосіб розв’язання конфліктів призводить 

                                           
1 Див.: Демченко С. Ціна слова, його свобода не означає свободи від моралі та 

відповідальності // Журналіст України. – 2003. – № 1-2. – С. 17.  
2 Соснін О. Державна інформаційна політика і свобода слова // Політика і час. – 2003. – 

№ 3. – С. 11-15.  
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постійно до конфліктів і виступає немов “дозволене”, оскільки агресія 
видається надуманою і випливає лише зі свідчень жертв. Конфліктні 
ситуації можуть бути розв’язані через фізичне насильство, коли необхідно 
утвердити власну правоту. 

Результати досліджень дають підстави стверджувати, що діти з низьких 
соціальних прошарків більше піддаються насильству з боку ЗМІ.  

Проблематичні та малодосліджені уявлення про реальність (наприклад, 
насильство дає задоволення; насильство не має наслідків; за допомогою 
сили можна швидше вирішити конфлікти і захистити власні інтереси) 
мають отримати чітку оцінку. Приклади поведінки із ЗМІ: негативні 
приклади розв’язання конфліктів мають бути показані з урахуванням 
морального розвитку дітей, а оцінені як непридатні для реального життя. 

Отже, можливим шляхом конструктивного впливу на дитину є 
формування співчуття до інших, що допомагає вирішенню конфліктів не 
насильницьким шляхом. 

Небезпека з боку засобів масової інформації полягає ще в тому сенсі, 
що вони “перехоплюють” у батьків виховний вплив на дітей, послаблюють 
результативність їхніх педагогічних дій, оскільки стають вагомим 
джерелом значущої та привабливої для молоді інформації. Внаслідок цієї 
конкуренції деякі батьки послаблюють свій контроль над поведінкою дітей, 
застосовують авторитарні дії, методи примусового впливу, що вимагають 
від них беззаперечного підкорення. Така стереотипна, одноосібна 
поведінка батьків без урахування дій, потреб, бажань дітей спонукає їх до 
більшого відчуження, вияву незадоволення, агресій, гніву тощо, а також 
посилює їхній потяг до теле- й відеофільмів, комп’ютерних ігор тощо. 

Тому сьогодні ми не можемо не думати про психологічні та моральні 
втрати й наслідки, особливо для дітей і молоді, сьогоднішню практику 
“культурного імперіалізму” з його пропагандою масової культури, культу 
насильства, вседозволеності, низьких інстинктів людини, звичаїв 
злочинного світу. Використання культури як джерела наживи, як каналу, 
через який формується перекручене уявлення про світ, життя негативно 
відбивається на духовному розвиткові молодого покоління українців. 

Німецький письменник Бертольд Брехт підкреслював, що при 
використанні творів культури для маніпулювання людською свідомістю 
відбувається процес, який він назвав “переплавкою духовних цінностей”1. 

Чи стане дитина як споживач продукції масової комунікації активним 
споживачем культури та її цінностей – залежить від багатьох умов, і в 
першу чергу, – від серйозної виховної роботи на засадах національної 
педагогіки, нагальним завданням якої має стати формування особистості 
молодої людини як критичного споживача мас-медіа. 

 
 

 
 

                                           
1 Див.: Стельмахович М.Г. Українська родинна педагогіка. – К.: ІСДО, 1996. – 288 с.  
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ФОРМУВАННЯ У ВИЩІЙ ШКОЛІ  
ТОЛЕРАНТНОЇ ОСОБИСТОСТІ  
ЧЕРЕЗ РОЗВИТОК ДУХОВНОСТІ 

 
У статті розглядається феномен толерантності, аналізується 

історія дослідження цієї проблеми, приділяється увага філософсько-
педагогічним аспектам формування толерантної особистості, 
визначаються шляхи, які сприяють розвиткові духовної особистості, 
здатної до співіснування та визначається актуальність даної проблеми 
для України. 

 
Актуальною проблемою сучасного українського суспільства є проблема 

мирного співіснування людей на території єдиної незалежної держави. 
Протягом кількох останніх років в Україні активно розвивається 
ксенофобія, зростають злочини по відношенню до іноземців. Проявляються 
певні конфлікти між різними етнічними групами нашої країни, загострення 
яких є вкрай небажаним і небезпечним. Для України проблема 
співіснування є надзвичайно важливою, адже є регіони, де стикаються різні 
культури (Крим, де не завжди знаходять порозуміння українці, росіяни і 
татари; Приазов’я, де змішується культура греків та слов’ян, Карпати, де 
русини прагнуть свого визнання, як окремої нації). Нарешті, небезпечним є 
те, що психологічно (завдяки прагненням «політичної еліти») Україна 
розділена на «Схід» та «Захід». Безумовно, історичні реалії відбилися у 
формуванні особливостей світогляду українців (світорозуміння, 
світосприйняття, світовідчуття), проте, на нашу думку, менталітет 
української нації має більше спільного, ніж відмінностей. Бо основними 
рисами українського характеру – менталітету є висока емоційність, 
естетизм, сентиментальність, психічна рухливість, шанування 
індивідуальної свободи, релігійність та своєрідний культ землі. Саме 
український антеїзм є тією життєдайною силою, яка поєднує прийдешні 
покоління з минулими. На нашу думку, українці мають щось особливе, що 
збереглося через тисячоліття втрат та пригнічення. Це наш Дух та 
Духовність, це наш внутрішній світ та тепло, характерні саме для українців. 
Ми ніколи ні на кого не нападали і приймали усіх. 

Метою роботи є обґрунтування необхідності формування толерантної 
особистості через відродження духовності на «освітянській ниві». 

Для реалізації цієї мети потрібно вирішити наступні завдання: 
1. Проаналізувати попередні роботи, пов’язані з проблемою 

толерантності. 
2. Проаналізувати філософсько-педагогічні аспекти феномену 

толерантності. 
3. Визначити пріоритетні шляхи відродження духовності як засобу 

формування особистості. 
4. Визначити шляхи формування толерантності у вищій школі. 
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Об’єктом дослідження виступає феномен толерантності. 
Предмет – формування толерантної особистості через відродження 

духовності у навчально-виховній діяльності вищої школи. 
Теоретичне значення роботи полягає в детальному аналізі складових 

феномену толерантності. 
Практична цінність – у визначенні шляхів формування толерантності 

під час навчання у вищій школі через формування (відродження) 
духовності. 

Численні проблеми сучасної Української держави, зокрема такі, як 
політичні та економічні кризи, проблеми у сфері екології та медицини, 
корупція, техногенні катастрофи, наркоманія, алкоголізм, соціальна 
несправедливість тощо мають одне спільне підґрунтя – недостатній рівень 
духовності в українському суспільстві1. Після руйнації комуністичної 
ідеології люди втратили систему цінностей принаймні її вагому частину. 
Сьогодні в українському суспільстві відсутня будь-яка ідеологія, що 
спричиняє хаотичне формування особистості. В багатьох випадках усі 
вищенаведені проблеми є наслідком цих обставин.  

Тому відродження духовності та формування толерантного ставлення 
один до одного є надзвичайно важливим для України, адже Україна – 
багатонаціональна та багатоконфесійна держава. Історично склалося так, 
що Україна – дивовижно різноманітна країна: на заході країни з ХІV ст. 
було магдебурзьке право (самоуправління міст), на сході – кріпосне право, 
на півдні – рабство до кінця ХІХ ст. В Україні проживають 130 нацменшин, 
православні Московського та Київського патріархату, католики, греко-
католики, мусульмани, іудеї, буддисти, протестанти... Різні традиції, різні 
культури, різна кров, характери, релігії та релігійні конфесії. Всі мешканці 
України дуже різні, тому можливість певних непорозумінь існує. 

Традиційно люди з вищою освітою вважаються елітою суспільства, яка 
й є своєрідним «рушієм», справжнім «локомотивом» розвитку суспільства 
та «індикатором» процесів, які в ньому відбуваються. Проте тут слід 
зауважити, що людина із загальним низьким рівнем культури, викривленою 
системою цінностей, духовною «нерозвиненістю» і з відсутністю 
національної самоідентифікації – шевченківський «перекотиполе», навіть 
якщо і має диплом про вищу освіту та великий запас професійних знань, не 
зможе позитивно впливати на розвиток суспільства. Адже слід пам’ятати, 
що людей робить Людьми тільки освіта, дух і духовність. Відсутність 
духовності призводить до відсутності чіткого бачення майбутнього, 
маніпулювання людьми та людською свідомістю. Тому завданням освіти, 
зокрема й вищої, є навчити людей гармонізувати стосунки на підґрунті 
загальнолюдських цінностей та моралі й усвідомити свою відповідальність 
перед суспільством за свої вчинки та дії. Бо сучасний світ є багатогранним, 

                                           
1 Боличева Л.А. Толерантність як визначальний чинник духовної культури особистості // 

Розвиток освіти в умовах поліетнічного регіону: Матеріали Міжнар. наук.-практ. конф. – Ялта, 
2007. – С. 18-22; Давидов П.Г. Формування духовної культури молоді під час навчання у вузі // 
Роль науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХV 
Міжнар. наук.-практ. конф. – Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”, 2009. – С. 125-127. 
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у ньому існує багато істин, які допомагають зрозуміти самого себе, 
усвідомити необхідність узгоджувати свої інтереси з інтересами інших 
людей на основі принципів справедливості, терпимості щодо відмінностей 
у різних сферах людського буття. 

Сьогодні неможливо ігнорувати процеси інтеграції і глобалізації, які 
відбуваються в сучасному світі й автоматично ведуть до зростання 
інтенсивності зіткнення різних держав і культур. Епоха ізольованого 
існування держав відійшла в минуле, разом з цим мобільність населення 
земної кулі перетворює багато країн у полікультурні співтовариства, 
гармонійний розвиток яких можливий лише за умови принципів рівних 
прав і рівних цінностей, толерантного ставлення до різних проявів 
людської самобутності. 

Однак водночас з плюралістичним світоглядом у світі існують 
протилежні погляди на людське суспільство: виникають ідеї націоналізму, 
шовінізму і культурної виключності; створюються расистські, релігійно-
екстремістські, неофашистські теорії, які мають за основу соціальну 
нетерпимість і стають поширеним явищем. 

Ці негативні тенденції повною мірою торкнулися різних сфер 
суспільного життя України, де останнім часом спостерігається помітна 
ескалація нетерпимості, дестабілізація політичних, етнічних, конфесійних 
відносин. Широкі верстви населення й особливо молодь стають втягнутими 
у різноманітні конфлікти, розповсюджується агресивність та насильство як 
спосіб вирішення всіляких проблем і навіть як стиль спілкування. 

Перед нашим суспільством постала гостра потреба в «людині 
культури», націленої на діалогічне сприйняття світу, здатної працювати з 
різними знаннями, з різними типами мислення, з ідеями різних культур1, бо 
саме така людина потрібна для подальшого розвитку демократії, 
збереження миру і стабільності у нашій країні. 

Необхідність досягнення мирного співіснування людської спільноти 
обумовила появу відповідних наукових досліджень, присвячених 
проблемам взаємоповаги і взаємної терпимості різних спільнот, їх втіленню 
у практичні рекомендації та юридичні документи. 

Актуальним для України стає поняття толерантність. Толерантність, 
за психологічним словником (від лат. Tolerantia – терпіння), – це 
відсутність або послаблення реагування на будь-який негативний фактор 
внаслідок зниження чуттєвості до його впливу. 

Достовірність та обґрунтованість отриманих під час дослідження 
результатів та висновків забезпечується опорою на результати 
фундаментальних досліджень у галузі соціальної філософії, психології, 
педагогіки, дослідженням творів сучасних вітчизняних і закордонних 
науковців та застосуванням провідних ідей «батьків» вітчизняної філософії 
й педагогіки, зокрема, Г. Сковороди, П. Юркевича, Б. Грінченка.  

Видатний мислитель, філософ-гуманіст Г. Сковорода набагато 

                                           
1 Библер В.С. Диалог культур и школа XXI века // Школа диалога культур. Идеи. Опыт. 

Проблемы. – Кемерово, 1993. – С. 13-14. 
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випередив свій час, залишивши у спадщину нащадкам ідеї, які й сьогодні 
вказують шляхи розв’язання проблеми врятування духовності, життя та 
цивілізації. 

Найважливішими аспектами духовності Г. Сковорода вважав дружбу та 
любов між людьми, моральні чесноти в їхніх стосунках. Так, у трактаті 
«Начальная дверь к христианскому добронравию» вiн пише про те, що 
божа «премудрiсть», «напечатаясь на душе нашей, делает нас из диких и 
безобразных монстров, или уродов, человеками, то есть звърками, к 
содружеству и помянутым сожительствам годными, незлобливыми, 
воздержаными, великодушными и справедливими. 

А если уже она вселилась в сердечные человеческие склонности... 
И тогда-то бывает в душе непорочность и чистосердечие, как бы 

райский нъкий дух и вкус пленяющий к дружелюбiю. 
Она различает нас от зверей милосердием и справедливостью, а от 

скотов –  воздержанiем и разумом...»1 
Саме в листі до свого учня (від вересня 1762 р.) М. Ковалинського 

філософ розкриває моральні витоки дружби («дружелюбiя») між людьми: 
незлобливість, помірність, «воздержанiє», великодушність, милосердя, 
справедливість i розумність. Чи не цих моральних якостей так бракує зараз 
представникам українського суспільства? Виходячи з цих 
загальнолюдських моральних критеріїв, він витлумачує своє розуміння 
дружби. 

Та все-таки подібність душ i моральні чесноти Г. Сковорода ставить на 
перше місце у дружній прихильності i симпатіях однієї людини до іншої. 
Саме в цьому він зізнається своєму юному другові у згаданому листі, 
пишучи про те, що він любив би його, навіть якщо б він зовсім був 
неосвіченим i простим, любив би саме за ясність його душі i за прагнення 
до всього чесного. 

Отже, Г. Сковорода розглядає дружбу ширше, ніж прихильність однієї 
людини до іншої на основі спільних інтересів. Він надає цьому поняттю 
важливого соціального сенсу, що простежується у його словах про те, що 
дружба робить людей здатними до співіснування, робить їх «воздержными, 
великодушными и справедливими». Розуміння дружби Г. Сковородою 
нагадує біблейську ідею любові людини до ближнього, як запоруку 
правильного та гармонійного буття. Можливо, саме ця біблейська теза й є 
основою думок філософа про дружні стосунки між людьми, адже творчість 
Г. Сковороди відзначається неабиякою зацікавленістю Книгами Святого 
Письма. Цей факт підтверджується неодноразовим посиланням 
письменника на текст Біблії, як на найвищий авторитет. 

У творі «Мир с ближним как условие христианского общежития» 
П. Юркевич писав: «Когда животные обнаруживают противоположные 
желания, они необходимо приходят во взаимную вражду, истребляют друг 
друга, – или достигают своих желаний погибелью других или сами 

                                           
1 Сковорода Г. Повне зібрання творів: У 2 т. – К.: Наукова думка, 1973. – Т. 2: Трактати, 

діалоги. Притчі, переклади, листи. – С. 23. 
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погибают. Человек, как нравственная личность, не подчинён этой 
необходимости слепо сталкиваться с людьми и враждовать с ними на 
жизнь и смерть. При всякой встрече противоположных желаний и 
интересов он должен обращаться к нравственным требованиям 
справедливости, которая укажет ему, где и когда его желания незаконны, 
где и когда они противоречат благу его ближнего и благу общему. При 
высшем нравственном развитии он повинуется ещё заповеди любви, 
которая внушает ему жертвовать своими личными выгодами для блага 
общего. В справедливости и любви заключаются самые прочные условия 
для водворения мира между людьми, для основания общего дружества и 
братства между ними»1. 

Примирити себе з самим собою, себе – з іншими, інших – з державою, 
державу – зі світом – найбільше благо для України. Усі хочуть спокою та 
злагоди, миру та добробуту. Але поки кожен не почне з себе – справи не 
буде. Простити рідних та близьких, пращурів та сучасників, повірити в 
себе і в державу – це воля Бога і наше прагнення.  

Усі вітчизняні філософи та педагоги наголошували на тому, що сам 
Господь творив людину для праці не тільки фізичної, а й духовної, тільки 
нескінченною роботою з самовдосконалення себе ми відбуваємося як 
особистості. Цією роботою мають займатися не лише студенти та учні, а й 
педагоги. 

Б. Грінченко ще в кінці XIX – початку XX ст. дійшов висновку, що 
процес навчання повинен мати комплексний характер і виражати 
гуманістичний, демократичний, національний принципи. Він переймався 
проблемами духовності та толерантності людини, яка знаходиться в основі 
співіснування. Так, у спеціальному розділі підручника, який має назву 
«Рідний край», у стислій і доступній для дитячого сприймання формі 
розповідається про Україну та про повагу до інших людей: «Наша мова 
зветься українською мовою. Наша земля зветься Україною. Ми звемося 
українцями. Свою рідну українську мову ми любимо найбільше од усіх мов 
на світі... Але ми повинні і других людей любити і поважати. А всім другим 
людям повинні робити добро...»2 В останніх словах Б. Грінченка 
простежується орієнтація освіти на основи загальнолюдської духовності. 
Ми маємо бути зорієнтованими на розвиток національної культури та 
обстоювання національних інтересів, але маємо також поважати культури 
та інтереси представників інших етнічних груп. Б. Грінченко наголошував: 
«Почуваймо себе членами з усесвітньої людської сім’ї, візьмемо собі все 
гарне, правдиве, високе і людяне, що виробила за свого життя людськість, 
візьмемо й зробимо його частиною нашої душі; будьмо рідні і Гомерові, і 
Шекспірові, і Дантові, але попереду над усе зоставаймося самими собою, 
будьмо українцями – русинами думкою, мовою, ділом. Тоді й тільки тоді 
зможемо ми бути справжніми членами в сім’ї цілолюдській, членами з 
певними правами, а не якимись байстрюками-безбатченками, що не знають 

                                           
1 Юркевич П.Д. Мир с ближним как условие христианского общежития // Труды Киевской 

Духовной академии. – К., 1860. – С. 74. 
2 Грінченко Б. Листи з України Наддніпрянської. – К.: Буковина, 1893. – С. 53. 
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свого батька – рідного краю, і хиляться то до того, то до іншого. Таких 
байстрят, мабуть, можуть жаліти, але не можуть поважати, а ми хочемо, 
щоб нас поважали»1. 

Поняття «толерантність» отримало найбільше висвітлення в студіях 
західноєвропейських учених. Значна кількість праць з цього питання 
присвячена вивченню проблеми толерантності як важливої умови 
знаходження компромісів та подолання конфліктів як окремої людини, так 
і на світовому рівні. Зокрема, вчені С. Мендус, Б. Єлмонд, М. Дамит тощо в 
своїх працях визначають толерантність як одну з провідних соціальних 
цінностей та умов особистісного і суспільного розвитку. 

У вітчизняній науці дослідженнями, які присвячені визначенню 
окремих аспектів толерантності, займалися Є. Бистрицький, І. Жадан, 
Ю. Іщенко, Е. Киричевська, О. Матієнко, Т. Татаренко, О. Тягло, 
Н. Шовкопляс. 

Проблему толерантності розглядає багато наук: філософія, психологія, 
етика, педагогіка. Дослідження філософського аспекту толерантності 
знайшло відображення в працях М. Бубера, О. Гусейнова, В. Лекторського, 
Л. Толстого, Л. Фейєрбаха тощо. Питання етичного та соціокультурного 
аспектів розглядаються Р. Валітовою, Д. Зіновєвим, В. Шаліним. 
Психологічний аспект толерантності був досліджений О. Асмоловим, 
С. Братченко, Е. Швачко. Педагогічний аспект проблеми розглядається в 
таких напрямках, як: формування відношення учнів до толерантності як до 
суспільно значущої цінності (М. Міріманова, П. Степанов); формування 
міжетнічної толерантності школярів (І. Гріншпун, М. Лебедєва, 
Є. Хакімов). 

Незважаючи на те, що сьогодні проблеми формування культури 
взаємовідносин людей і толерантності, зокрема, знайшли відображення в 
теорії, вони не одержали належного рішення на практиці. Тому здійснили 
попередні спроби надати не тільки теоретичне обґрунтування, а й 
практичні рекомендації щодо впровадження у навчально-виховну 
діяльність вищої освіти засади відродження духовності і формування 
толерантності прийдешніх поколінь спираючись на вітчизняний 
філософсько-педагогічний здобуток2.  

На людських взаємовідносинах завжди позначається як загальна 
культура суспільства, у якому вони живуть, так і рівень засвоєння цієї 
культури кожним із них. Культура несе в собі образ людини, вона наче 
дзеркало, крізь яке людина має можливість бачити себе з боку і водночас 
формувати ставлення до самого себе. Образом сучасної культури, націленої 
на збереження всього людства, слід вважати культуру миру. 

                                           
1 Там само. – С. 162-163. 
2 Давидов П.Г. Формування духовної культури молоді під час навчання у вузі // Роль 

науки, релігії та суспільства у формуванні моральної особистості: Матеріали ХХV Міжнар. 
наук.-практ. конф. – Донецьк: ІПШІ “Наука і освіта”, 2009. – С. 125-127; Мармуров В.В., 
Давидов П.Г. Формування толерантності особистості через розвиток духовності // Актуальні 
проблеми психології: Психологія навчання. Генетична психологія. Медична психологія / За 
ред. С.Д. Максименка, М.В. Папучі. – К.; Ніжин, 2008. – Т. 10. – Вип. 6. – Ч. 2. – С. 43-46. 
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Відповідно до документів ООН та ЮНЕСКО, навчання культури світу 
означає будування і розвиток соціальних відносин, заснованих на принципах 
свободи, справедливості демократії, терпимості і солідарності, відмови від 
будь-якого насильства. Цей тип соціальних відносин передбачає запобігання 
конфліктів на початковій стадії їх розвитку за допомогою ліквідації або 
мінімізації причин, які їх породжують через встановлення діалогу і ведення 
переговорів. 

Ми погоджуємося з думкою Л. Буєвої, що культура є «засобом і формою 
людського буття, історичною мірою і «межами» людського способу життя, 
його домінуючим виглядом»1. Людина, як і культура, є «відкритою системою», 
вона приречена на свободу вибору, і культурну творчість свого життя й образу 
вона формує сама. Людина завжди адаптується до різних обставин буття і 
завжди здатна їх подолати. Проте зовсім не слід забувати того, що вибір може 
бути реалізований як через культурне самовдосконалення, так і через 
декультуризацію. Тому так важливо активізувати процес пошуку ефективних 
механізмів виховання загальної культури на засадах толерантності. 

Якщо спиратися на визнання того, що сучасна культура орієнтована не на 
користь, а на самоцінність людини як унікальності, як особистості, як єдиного 
джерела продуктивного діяння; що сучасна культура є діалогічною, а не 
монологічною і включає до свого складу розмаїття особистісно орієнтованих 
думок, які виявляють себе відносно інших думок, то можна стверджувати, що 
сучасна культура виходить із принципу толерантності як одного з основних 
моральних чинників, значення якого зростає в контексті нових ідей, зокрема 
гуманізації суспільства. 

Культура стає справжнім механізмом стримування і приборкання 
нетерпимості та інших негативних проявів у людських взаємовідносинах, а 
толерантність – показником духовної культури особистості і духовного 
багатства людини з гуманістичними ідеалами. 

На думку В. Мадзігона, толерантність поряд з повагою прав людини, 
плюралізмом думок і поглядів є центральним принципом філософії відкритого 
демократичного суспільства2. 

Перехід до толерантності означає культивування відносин відкритості, 
реальної зацікавленості в культурних відмінностях, визнання розмаїття, 
розвиток здібностей розпізнавати несправедливість та вживати заходів до її 
подолання, а також здатність конструктивно вирішувати розбіжності і 
забезпечувати рух від конфліктної ситуації до примирення і розв’язання 
суперечностей. 

Міжнародна практика визначила толерантність як необхідну умову 
спілкування людей різних культур, етнічних та міжконфесійних груп. Ця 
тенденція відображена у «Декларації принципів толерантності», яка була 
підписана у листопаді 1995 р. 185 державами – членами ЮНЕСКО, включаючи 
й Україну. В документі сказано, що «толерантність означає повагу, прийняття і 
правильне розуміння всього розмаїття культур, форм самовираження і прояву 
людської індивідуальності». Культивування толерантності на рівні 

                                           
1 Буева Л.П. Кризис образования и проблемы философии образования // Вопросы 

философии. – 1999. – № 3. – С. 12-19. 
2 Мадзігон В.М. III Міжнародна науково-практична конференція «Демократія і освіта» // 

Педагогічна газета – 2001. – № 7 (85). – Липень. 
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індивідуальної та суспільної свідомості – необхідна умова створення 
демократичної держави. 

В останній час спостерігається зростання інтересу до даної проблеми у 
країнах СНД, що викликано насамперед дестабілізацією соціальних, етнічних, 
конфесіональних відносин у регіоні. Так у Російській Федерації ще в 2001 р. 
була створена цільова програма «Формування установок толерантної 
свідомості і профілактика екстремізму в російському суспільстві (2001-2005 
рр.)» (на сьогодні вона продовжена до 2014 р.) Програма орієнтована на 
подальший розвиток гуманістичних і інтернаціональних традицій виховання 
підростаючого покоління в країні. 

Актуальною дана проблема є й для України, суспільне життя якої 
характеризується помітним зростанням нетерпимості в різних сферах. 
Враховуючи провідну роль толерантності для забезпечення стабільності в 
країні, цінність дослідження цього феномену пов’язана з демократичним 
вибором України та її подальшою інтеграцією в Європу. Слід зазначити, що 
при переході від техногенного суспільства до антропогенного, розширенні 
масштабів міжкультурної взаємодії, фактор толерантності також набуває 
особливого значення. 

Провідна роль у процесі формування толерантності в суспільстві належить 
системі освіти. Сучасні соціокультурні умови, процеси глобалізації з їх 
суперечливими явищами ставлять перед системою освіти складне завдання: 
підготувати молодь до життя в умовах полікультурного середовища, 
формувати в неї вміння спілкуватися і співпрацювати з людьми різних 
національностей, рас, конфесій. У наш час, коли культура стає «мозаїчною», 
тобто складається з безлічі культур, і людина також вважається 
полікультурною, тобто «відкритою системою» не тільки для наочних форм 
культури свого суспільства, а й для інших типів культур у всьому їх розмаїтті, 
важливо навчити молодь поряд з розвитком власної національної культури 
розуміти й цінувати своєрідність інших культур, а також виховувати її в дусі 
миру і поваги інших народів. 

На думку В. Кременя: «Освіта повинна готувати людину, органічно 
адаптовану до життя у світі багатоманітних зв’язків – від контактів із 
найближчим оточенням до глобальних. Тому так важливо співжити з іншими 
людьми й суспільними структурами, виробляти вміння регулювати різні 
психологічні, політичні, міжнаціональні конфлікти з дотриманням вимог 
культури плюралізму думок. Людина має розуміти і керуватися світоглядними 
принципами «єдність у розмаїтті» та «доповнення замість протиставлення»1. 

На підставі аналізу теоретичних джерел ми вважаємо, що згідно з сучасною 
ситуацією в світі та означенням культурних сенсів, смисловою категорією, яка 
регулює стосунки між людьми, слід вважати толерантність, яка в сучасному 
соціокультурному просторі розуміється як певний усталений механізм, що 
централізує або пом’якшує численні суперечності й розбіжності, а також як 
один із можливих шляхів подолання різних форм агресивності, конфліктності, 
напруги та екстремізму. 

Гуманістично зорієнтована педагогічна діяльність і спілкування мають 
актуалізувати толерантність якості особистості для досягнення вміння 

                                           
1 Кремень В.Г. Філософія освіти XXI століття // Педагогіка і психологія. – 2003. – № 1. – 

С. 5. 
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будувати конструктивні взаємини з іншими людьми. І школа має потенційні 
можливості для вирішення цієї проблеми, які полягають у системності шкільної 
освіти.  

Отже, сучасне суспільство потребує нового типу особистості, яка вміє 
швидко пристосовуватися до будь-яких змін, гнучка, допитлива і зацікавлена, 
спроможна розуміти процеси, які відбуваються в мінливому середовищі і 
впливати на них, здатна зберігати самовладання в умовах невизначеності, 
здібна працювати і мислити в різних сферах. 

Саме тому завдання сучасної школи – навчити дитину творчості, виховати 
самостійну особистість, яка вміє приймати рішення і нести за них 
відповідальність; особистість, яка вміє критично мислити, вести дискусію, 
аргументувати, враховуючи думки опонента, бо саме такими якостями наділена 
толерантна особистість. 

Процес формування толерантності є філософсько-педагогічним процесом. У 
цьому процесі за основу треба брати найкращі ідеї національної педагогічної та 
філософської думки. В основі толерантності, на нашу думку, має знаходитися 
ідея любові до ближнього, характерна для більшості релігій та культур, що не 
буде суперечити поглядам представників будь-яких етнічних або релігійних 
груп. Тільки духовна людина може бути толерантною по відношенню до інших 
людей. Любов та дружба мають бути психологічним підґрунтям для 
формування особистості, здатної до співіснування. 

Як висновок можна зазначити, що більшість дослідників феномену 
толерантності, у проаналізованих нами працях зазначали, що толерантність є 
складним феноменом, який об’єднує багато аспектів та має важливе соціальне 
значення. 

Так, у феномені толерантності виділяються такі аспекти, як психологічний, 
філософський, культурологічний, педагогічний, політичний та поліетнічний. 

Ми можемо стверджувати, що любов та дружба мають бути підґрунтям 
формування толерантних відносин між людьми, адже ці філософсько-
аксіологічні якості є основою співіснування і нормальних відносин між 
індивідами в суспільстві, вони є засобом стримування агресії та нетерпимості у 
людських стосунках, збереження миру, життя та цивілізації, безконфліктного 
розвитку держави. 

Тільки комплексними діями науковців та педагогів різних навчальних 
установ, починаючи від дошкільних закладів аж до вищої школи, у процесі 
навчання та соціалізації особистості можна привити молоді толерантне 
ставлення один до одного, до членів родини, друзів тощо. 

Саме навчальні заклади є відповідальними за формування толерантності, бо 
процес формування толерантних відносин у суспільних стосунках 
безпосередньо пов’язаний з процесом гуманізації та гуманітаризації як 
суспільства загалом, так і одного з провідних його інститутів – системи освіти. 

У цьому процесі працівники освіти мають спиратися на найкращі ідеї та 
традиції національної філософії, педагогіки та психології, використовувати 
здобутки національної історії та культури, наводити приклади значення 
толерантності у поведінці людини і закликати молодь до мирного 
співіснування та поваги один до одного. 
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ПІСЛЯДИПЛОМНА ПЕДАГОГІЧНА  
ОСВІТА В УКРАЇНІ НА РУБЕЖІ  

СТОЛІТЬ: ПРОБЛЕМИ, ТЕНДЕНЦІЇ 
 

У статті вивчаються актуальні проблеми післядипломної педагогічної 
освіти. Даються рекомендації по вдосконаленню основних складових 
системи підвищення кваліфікації педагогічних працівників.  

 
Початок третього тисячоліття поставив перед людством велику 

кількість проблем і питань. Ми живемо в динамічному світі, що дуже 
швидко змінюється. Ці зміни стосуються всіх сфер нашого буття. Ідея 
безперервної освіти є однією з провідних у освітній політиці початку ХХІ 
століття. Нині вона розглядається як унікальний механізм виживання 
людини та суспільства в інформаційну епоху. Створюються принципово 
нові умови життя, які вимагають постійного самовдосконалення й 
оновлення знань, зростання самосвідомості та почуття відповідальності. 
Нова соціально-педагогічна парадигма покликана і здатна забезпечити 
сучасний рівень профільної підготовки фахівців. 

Міжнародна комісія ООН із розвитку освіти, науки та культури 
(ЮНЕСКО) ще в 1971 р. висунула ідею т.зв. «суспільства, що навчається». 
Відповідно до цієї ідеї кожна людина повинна мати можливість 
продовжувати вчитися протягом усього життя. 

ЮНЕСКО розглядав це поняття як глобальну перспективу, яка 
базується на таких аспектах: потреби та права людей на навчання впродовж 
життя; охоплення освітою всіх людей, починаючи з наймолодших і 
закінчуючи найстарішими; формування комплексного підходу між 
формальним і неформальним типами навчання; відповідне фінансування 
указаних видів навчання; демократизація всіх шляхів доступу до навчання1. 

У науковій літературі поняття освіта та навчання протягом усього життя 
трактуються як ідентичні. Ці поняття взаємно доповнюють один одного. 
Проте освіта протягом усього життя є первинною і визначальною умовою 
для реалізації навчання. 

У 1992 р. на Конференції ООН в Ріо-де-Жанейро (Бразилія) була 
прийнята Декларація з проблем довкілля та Порядок денний на ХХІ 
століття, де наголошувалося, що вирішальне значення для становлення 
безпечного розвитку людства має освіта, яка є рушійною силою для 
реалізації необхідних суспільних змін. 

На Конференції зі сталого розвитку в Йоганнесбурзі 2002 р. у доповіді 
«Освіта для збалансованості – від Ріо-де-Жанейро до Йоганнесбурга та 
уроки десятиліття активних дій» було визначено, що формування освіти 

                                           
1 Всемирный доклад по образованию 2000: Право на образование: на пути к образованию 

для всех в течение всей жизни. – Париж: ЮНЕСКО; Магистр – пресс, 2000. – С. 5, 9, 33. 
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для безпечного розвитку є концепцією, яка динамічно розвивається і 
включає нове бачення освітянського процесу. Освіта має дати можливість 
громадянам навчитися розуміти особливості і значення зв’язків між 
економічними, соціальними й екологічними проблемами1. 

За рекомендацією Конференції в Йоганнесбурзі 57 сесія Генеральної 
Асамблеї ООН проголосила десятиліття 2005-2015 рр. Десятиліттям освіти 
для сталого розвитку. 

Такий підхід визнає можливість освоєння знань і вмінь під час праці та 
життя в суспільстві, а також у процесі формального й неформального 
навчання. Формальне навчання надається навчальними закладами або 
організаціями. Воно структуроване, цілеспрямоване і завершується 
присудженням свідоцтва про освіту. Неформальне навчання – це навчання, 
яке людина здійснює поза межами навчального закладу. Свідоцтво про 
навчання при цьому не видається. В документах Європейського Союзу 
визначається ще і третій тип навчання – неофіційне або спонтанне, яке 
здійснюється під час повсякденної життєдіяльності людини, пов’язаної з 
його роботою, дозвіллям, життям у сім’ї. Після його завершення не 
видається свідоцтво про навчання2. 

У Декларації «Про право на одержання знань» (Гамбург, 1997 р.) і в 
Болонській декларації підкреслюється, що право людини та народів на 
освіту, їхнє право безупинно отримувати знання мають розглядатися 
нарівні з іншими основними правами, такими як право на охорону 
здоров’я, право на безпеку, на всі форми громадських свобод. 

З початку ХХІ ст. навчання впродовж життя стає необхідним для всіх і 
тому має бути доступним для всіх. В документах ООН ідея безперервної 
освіти містила спочатку лише дошкільну і позашкільну освіту, а також 
освіту дорослих. Після 2000 р. трактування цього поняття стало 
конкретнішим і чіткішим. Воно розглядало освіту як єдине ціле, як 
послідовність і взаємозв’язок усіх її етапів протягом життя людини. 
Безперервна освіта – це головний принцип, який є основою розвитку 
кожного елемента освітньої системи. 

Отже, інформаційне суспільство – це не лише виробництво, засноване 
на комп’ютерних технологіях, а процес утворення і поширення знань та 
інформації, які перетворюються на головні продуктивні сили суспільства. В 
епоху інформаційного суспільства характерними тенденціями в розвитку 
освіти стали: продовження обов’язково освіти після школи, диверсифікація 
структур вищої освіти, побудова суспільства, яке безперервно 
навчатиметься, урізноманітнення вищих навчальних закладів, підвищення 
якості освіти; удосконалення систем кваліфікаційного забезпечення; 

                                           
1 Міжнародні стандарти якості діяльності громадсько-активної школи. Навч.-метод. посіб. 

– К.: Всеукраїнський фонд „Крок за кроком”, 2008. – С. 37. 
2 Болонський процес. Документи / Укладачі: З.І. Тимошенко та ін. – К.: Вид-во Європ.   

ун-ту, 2004. – С. 10, 17. 
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розширення навчання за кордоном; зростання конкуренції на світовому 
ринку освітніх послуг; євроінтеграція вищої освіти1. 

У ст. 10 Закону України „Про вищу освіту” зазначається: 
„Післядипломна освіта – спеціалізоване вдосконалення освіти та 
професійної підготовки особи шляхом поглиблення й оновлення її 
професійних знань, умінь і навичок або отримання іншої спеціальності на 
основі здобутого раніше освітньо-кваліфікаційного рівня та практичного 
досвіду”2. 

Сучасні потреби державотворення, тенденції економічного розвитку 
суспільства обумовлюють необхідність вирішення низки проблем, серед 
яких: 

визначення професійного післядипломного навчання як обов’язкової 
невід’ємної складової частини професійної діяльності громадян та 
забезпечення гарантованих державою умов для такого навчання; 

розробка необхідної нормативно-правової бази, що сприятиме 
функціонуванню і подальшому розвитку системи післядипломної освіти; 

формування змісту професійного навчання та організація навчального 
процесу відповідно до потреб економічного й соціального розвитку 
держави на основі впровадження результатів сучасних наукових 
досліджень, широкого використання вітчизняного та зарубіжного досвіду в 
сфері професійної підготовки та навчання дорослих; 

упорядкування та оптимізація мережі навчальних закладів 
післядипломної освіти через поєднання галузевого принципу організації 
післядипломної освіти з широкою міжгалузевою і регіональною 
кооперацією та врахування соціально-економічного розвитку України. 

Серед завдань системи післядипломної освіти, що мають бути 
вирішеними, основними є: 

приведення обсягів та змісту перепідготовки й підвищення кваліфікації 
фахівців у відповідність із поточними та перспективними потребами 
держави; 

формування змісту навчання, виходячи з його цільового спрямування, 
посадових обов’язків фахівців, попередньо здобутої ним освіти, досвіду 
діяльності, індивідуальних інтересів і потреб громадян; 

застосування сучасних навчальних технологій, що передбачають 
диференціацію, індивідуалізацію, запровадження дистанційної, очно-
заочної та екстернатної форм навчання; 

розробка та постійне вдосконалення змісту післядипломної освіти; 
забезпечення органічної єдності з системою підготовки фахівців через 

урахування потреб ринку праці; 
оптимізація мережі навчальних закладів системи післядипломної освіти 

на засадах поточного та стратегічного планування потреб у професійному 
навчанні фахівців. 

                                           
1 Життєва компетентність особистості: від теорії до практики / За ред. І. Єрмакова. – 

Запоріжжя, 2006. – С. 47. 
2 Закон України „Про вищу освіту” – К., 2002. – С. 8. 
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Завдання мають вирішуватися на основі вдосконаленої нормативно-
правової бази загальнонаціональної системи підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації фахівців. 

В Україні розроблено проект Закону „Про післядипломну освіту”, в 
якому розкривається система післядипломної освіти, принципи державної 
політики в післядипломній освіті, державні гарантії прав громадян на 
післядипломну освіту, мета, завдання, функції післядипломної освіти, 
міжнародне співробітництво. 

Входження України з 2010 р. в європейський освітній простір вимагає 
доопрацювання і прийняття цього Закону, що сприятиме розвитку 
співробітництва навчальних закладів післядипломної освіти України з 
міжнародними організаціями на засадах пріоритету національних інтересів, 
збереження й розвитку інтелектуального та духовного потенціалу нації, 
взаємовигідного співробітництва. 

Широкомасштабні перетворення в системі загальної освіти покликані 
забезпечити поетапну інтеграцію національних освітніх цінностей у 
європейський простір, постійно вимагають визначення стратегічних 
орієнтирів функціонування і розвитку післядипломної освіти. 

У Національній доктрині розвитку освіти України акцентовано увагу на 
принцип безперервної освіти та наголошено на важливості оновлення знань 
протягом життя1.  

В Україні склалася і функціонує неперервна освіта педагогів. 
Післядипломна педагогічна освіта стає дедалі більш динамічною, що змушує 
вчителя не лише адаптуватися до нових умов життєдіяльності освітніх закладів, 
а й брати безпосередню участь у творенні прогресивних змін. Тому постає 
завдання формувати в системі освіти людину, здатну успішно функціонувати в 
умовах постійних змін. Йде мова про людину з інноваційним типом мислення, 
культури і поведінки. Виникає необхідність перебудови навчального процесу, 
що орієнтувався б не тільки на творче засвоєння базових знань, а й на 
вироблення умінь, навичок самостійно навчатися, оволодівати новою 
інформацією, уміти використовувати знання у практичній діяльності. ХХІ 
століття створило необхідні передумови і виявило потребу у зближенні 
навчальної та виховної діяльності. Вчитель має робити все можливе, щоб 
допомогти кожній дитині пізнати і розвинути себе2. 

Названі реалії сучасної цивілізації висувають нові вимоги до системи 
післядипломної педагогічної освіти, до навчальної діяльності, до самого 
вчителя. 

Аналіз роботи обласних інститутів післядипломної педагогічної освіти 
як регіональних науково-методичних центрів показує, що вони здійснюють 
цілеспрямовану діяльність з питань координації, організації, науково-
методичного забезпечення і контроль за діяльністю навчально-виховних 
закладів областей. 

                                           
1 Національна доктрина розвитку освіти України у ХХІ ст. – К., 2002. – С. 19. 
2 Указ Президента України „Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в 

Україні” // Джерело. Дніпропетровська обласна педагогічна газета. – 2008. – № 35-36. – 
Вересень. – С. 1.      
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Для вирішення цих аспектів роботи кафедри, підрозділи інститутів 
розробляють концепції психолого-педагогічного забезпечення процесу 
громадянського виховання як основи розвитку особистості; систему 
моніторингу якості знань учнів; удосконалюють систему самоосвітньої 
роботи з педагогічними працівниками через розробку самодостатніх 
навчально-методичних комплексів з базових дисциплін. 

Наприклад, кафедра здорового способу життя Дніпропетровського 
обласного інституту післядипломної педагогічної освіти в рамках питання 
„Педагогічні проблеми валеологічного виховання та освіти дітей різного 
віку” проводить експериментальну роботу по розробці моделі школи 
культури здоров’я в навчальних закладах України різних типів і рівнів 
акредитації (шість – всеукраїнського рівня; сто шістдесят дев’ять – 
обласного). Кафедра працює також у міжнародному проекті „Європейська 
мережа шкіл сприяння здоров’я” (десять шкіл)1. 

З метою забезпечення диференціації, індивідуалізації післядипломної 
освіти та впровадження інновацій у систему підвищення кваліфікації 
педагогів в Запорізькому, Херсонському, Миколаївському інститутах 
розробляються й апробуються нові навчально-тематичні плани і програми 
проблемних курсів, спецкурсів; аналізуються плани підвищення 
кваліфікації педагогів як на базі регіональних інститутів, так і 
Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти (м. Київ). 

У регіональних інститутах післядипломної освіти створена ефективна 
система роз’яснювальної роботи з питань реформування освіти. Вивчається 
стан змін управлінської діяльності адміністрацій шкіл. Позитивну роль 
відіграють обласні творчі групи, школи передового педагогічного досвіду. 
Цікавим є досвід спільної діяльності викладачів кафедр і методичних 
підрозділів щодо підготовки і проведення конференцій, семінарів, круглих 
столів з питань реформування освіти. Належною організацією та 
проведенням відзначається Всеукраїнський конкурс „Учитель року”. 
Матеріали конкурсу представляють інтерес у змістовному плані: цікаві ідеї 
передового педагогічного досвіду, авторські програми, підручники тощо. 
Більшість номінантів розкривають ефективність впровадження 
інноваційних педагогічних технологій. У багатьох роботах 
прослідковуються певні здобутки не тільки навчально-методичної, а й 
науково-методичної діяльності вчителя2. 

У Національній доктрині розвитку освіти серед пріоритетів державної 
політики визначено розробку і здійснення освітніх інновацій, які якісно 
змінюють мету, зміст, структуру, форми, методи, технології навчання, 
виховання й управління. Теоретичний аналіз інноваційної діяльності 
показує, що в основі педагогічної інновації лежить нова психолого-

                                           
1 Про підсумки розвитку освіти Дніпропетровщини у 2007/2008 навч. році та завдання на 

новий навчальний рік // Джерело. Дніпропетровська обласна педагогічна газета. – 2008. – 
№ 35-36. – Вересень. – С. 4. 

2 Романенко М.І. Перебудова роботи Дніпропетровського обласного інституту 
післядипломної педагогічної освіти на засадах основних положень посткласичної 
філософсько-освітньої парадигми // Нива знань. Науково-метод. альманах. – 2009. – С. 4. 
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педагогічна ідея, яка є її смисловим змістом і потребує дослідницької 
діяльності вчених або практичного пошуку педагогічних працівників. Як 
правило, носієм педагогічних інновацій є наукові працівники, творчі 
вчителі, які фахово зацікавлені у проведенні інноваційних змін. 
Ознайомитися з банком педагогічних інновацій можна у комп’ютерній базі 
даних Центрального інституту післядипломної педагогічної освіти АПН 
України. Інноваційні навчальні, виховні, управлінські технології 
розподіляються на обласному та всеукраїнському рівні в такий спосіб: 
55,67% – 61,3%;  36,08% – 29%;  8,25% – 9,7%. Важливим на сучасному 
етапі є інформування педагогічної громадськості про освітні інновації всіх 
регіонів України; підготовка керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів до управління інноваційною діяльністю в інститутах 
післядипломної педагогічної освіти в курсовому і міжкурсовому періодах. 
Так, Дніпропетровський  інститут післядипломної педагогічної освіти, 
завершуючи роботу над обласною науково-методичною проблемою 
„Педагогічні стратегії розвитку інноваційної особистості”, узагальнює 
досвід кращих учителів-предметників, класних керівників з цього питання1. 

Науково-експериментальна робота спрямовується на вирішення 
актуальних проблем післядипломної педагогічної освіти: 

розробка та апробація нових освітніх програм, підручників, посібників; 
створення банку педагогічних інновацій; 
пропаганда нових прогресивних технологій і методик навчання; 
розробка нових систем навчання. 
Важливу роль в інформаційному забезпеченні освітян відіграють 

обласні педагогічні газети, педагогічні альманахи, інформаційні педагогічні 
вісники. 

Однією з основних складових системи підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників є внутрішньошкільна методична робота. 
Важливим показником ефективності науково-методичної роботи є 
співвідношення зростання педагогічної майстерності вчителів з кінцевою 
метою науково-методичної роботи – підвищенням якості й ефективності 
навчально-виховного процесу. На зміст і ефективність методичної роботи з 
педагогами значною мірою впливають зміни у соціально-економічному 
житті країни. На практиці варто враховувати певні фактори, без яких зміст 
методичної роботи не відповідатиме вимогам часу2. Наприклад, в умовах 
переходу до ринкової економіки, освіта школярів має включати економічні 
знання. Особливої актуальності набуває в сучасних умовах 
соціокультурний фактор, виховання економічної культури. Плануючи 
методичну роботу з учителями, потрібно передбачати вивчення цих 
проблем. 

                                           
1 Крамаренко С.Т. Креативна інноваційна особистість – мета освіти ХХІ століття // 

Класний керівник школи майбутнього. Наук.-метод. посіб. – Дніпропетровськ, 2009. – 
Вип. ІV. – С. 9. 

2 Тевлін Б.Л. Професійна підготовка вчителів. – Харків: Вид. група „Основа”, 2006. – 
С. 178. 



 
Україна – освіта 

 

 253

Інститути післядипломної педагогічної освіти постійно оцінюють якість 
методичної роботи з педагогічними кадрами, удосконалюють модель 
системи методичної роботи тощо. 

Широкі можливості в сфері організації неперервної методичної 
підготовки педагогів відкриває впровадження очно-дистанційних та очно-
заочних форм підвищення кваліфікації. Педагогічні працівники інститутів 
післядипломної педагогічної освіти готують навчально-методичні 
комплекси для керівників шкіл, учителів-предметників. Проведення очно-
дистанційних, очно-заочних курсів підвищення кваліфікації, екстернатна 
форма навчання, методичні семінари в школах, самоосвіта задовольняють 
потреби в постійному самовдосконаленні кожного педагога. 

Введення до навчальних планів загальноосвітніх курсів „Етика”, „Етика 
віри”, „Основи здоров’я” „Музичне мистецтво”, „Європейський вибір 
України” сприяє впливу педагогічних методів на самосвідомість учнів 
шляхом розвитку у них цінностей сприятливих для життя в сучасному 
світі. 

Участь педагогів, співробітників ІППО у міжнародних конференціях, 
семінарах допомагає глибше засвоїти новітні технології, обмінятися 
досвідом педагогічної роботи. Серед цих заходів можна назвати: 
Міжнародна конференція „Роль і місце суспільних дисциплін в 
утвердженні громадянського суспільства” (м. Київ); Міжнародний семінар 
„Досліджуючи гуманітарне право” – досвід Одеської області (м. Одеса); 
Всеукраїнська науково-практична конференція „Ідеї, реалії і перспективи 
освітніх інновацій: філософія, психологія, методика” (м. Суми). 

Практикується проведення міжнародних виставок „Сучасна освіта в 
Україні”, всеукраїнських педагогічних читань, всеукраїнських Internet-
конференцій, науково-методичних координаційних семінарів, 
всеукраїнських форумів батьківської громадськості, всеукраїнських 
майстер-класів та аналогічних заходів на регіональному рівні. 

Післядипломна педагогічна освіта має враховувати потреби 
різноманітних категорій учителів та освітянських управлінців. Для цього 
необхідно створити систему вивчення та реалізації у навчальному процесі 
запитів кожного педагога. Для вдосконалення та розвитку освітньої 
комунікації ширше і більше слід використовувати систему дистанційного 
навчання, яка допоможе використовувати ефективні технології навчання. 
Актуальними є проблеми культури спілкування, соціальної адаптації, зміни 
у компетенціях та особистісних якостях учасників освітнього процесу. 

Педагогічні технології, що використовуються в сучасній освіті, 
створюють сприятливі умови для вирішення зазначених проблем: 
інтерактивні техніки розвивають комунікативні навички та активність, 
проектні, інноваційні технології створюють можливості для самостійних 
досліджень, тренінги допомагають опанувати нові соціальні ролі, проекти у 
виховній роботі – обрати вид діяльності відповідно до власних нахилів та 
уподобань. 

Модель післядипломної педагогічної освіти ХХІ століття має здійснити 
кардинальні трансформації, випереджувати соціальну динаміку і бути 
спрямованою у майбутнє  
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МОЖЛИВОСТІ КАФЕДРИ  

МЕНЕДЖМЕНТУ І РОЗВИТКУ ОСВІТИ  
У СТАНОВЛЕННІ НАЦІОНАЛЬНОГО  

ОБРАЗУ СВІТУ КЕРІВНИКІВ ЗАГАЛЬНО- 
ОСВІТНІХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ 

 
Виходячи з аксіоми про залежність вибору напрямків та шляхів роботи 

керівника навчального закладу від його світоглядних позицій, у статті 
розглядаються основні риси деформації національного образу світу 
керівника, які стають перешкодою для здійснення завдань відродження 
національного характеру вітчизняної освіти. Виявлено ключові питання, 
розгляд яких сприятиме утвердженню національної свідомості керівників 
загальноосвітніх навчальних закладів. 

 
Освіта, порівняно з іншими сферами життєдіяльності, має найбільш 

широкі, стійкі та сильні зворотні зв’язки зі своїм макросередовищем, 
оскільки формує цілі покоління фахівців, які в своїй подальшій діяльності 
починають впливати на зміни в цьому середовищі. Відповідно й освіта 
відчуває на собі вплив макросередовища, тому що є його відтворенням. 
Цей принцип дуже добре розуміли в часи розбудови Радянського Союзу. У 
системі освіти проводилася досить потужна ідеологічна робота, спрямована 
на формування громадянина СССР. Більшість сучасних керівників виховані 
радянською системою освіти і в своїй діяльності впливають на зміну 
макросередовища, спираючись при цьому на вироблений радянською 
системою еталон освіти, що певною мірою гальмує становлення та 
розвиток української освіти як самоцінної структури.  

Стратегія управління освітою в тому і полягає, щоб не тільки 
підлаштовуватися під виклики та зміни навколишньої дійсності, а й 
впливати на них. Якщо ми не хочемо, щоб здобутки наших предків у галузі 
освіти не стерлися глобалізаційними процесами, то необхідно активізувати 
всі управлінські та менеджерські важелі впливу для відродження саме 
національної освіти. 

Важливу роль у цьому процесі відіграють інститути післядипломної 
освіти, зокрема кафедри, які здійснюють підвищення кваліфікації та 
професійної компетентності керівників загальноосвітніх навчальних 
закладів. Варто зазначити, що діяльність таких кафедр спрямована на 
науково-методичний та системно-організаційний супровід розвитку освіти 
на засадах педагогічного менеджменту, забезпечення ефективного 
управління процесом оновлення змістових ціннісно-цільових орієнтирів 
загальної середньої освіти. 

Мета даної роботи – окреслити основні риси стратегічного планування 
діяльності кафедри, які б сприяли усвідомленню викладачами ВНЗ своєї 
ролі у творенні національної системи освіти через просвітницьку роботу з 
керівниками загальноосвітніх навчальних закладів. 
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Управління діяльністю кафедри важливо не саме по собі, а тоді, коли в 
ньому вбачається наукова творчість, можливість висувати й реалізовувати 
яскраві перспективні ідеї. 

Як відомо, кафедра є основним структурним навчально-науковим 
підрозділом вищого навчального закладу, що забезпечує організацію та 
здійснення навчального процесу, виховної, методичної, науково-дослідної 
та інших видів діяльності відповідно до її профілю1. Від вибору напрямів 
роботи кафедри з викладацьким складом залежить не тільки якість 
освітнього процесу за певним профілем, а й активізація внутрішнього 
імпульсу мотивації педагога впливати на формування та становлення 
життєвих ціннісних орієнтацій у процесі своєї викладацької діяльності.  

Варто зауважити, що майже всі освітні зміни цінностей вимагають 
нових умінь поведінки і переконань або розуміння. За відомою формулою 
«педагог – це експерт із запровадження цінностей»2 особливого, 
проблемного сенсу набуває необхідність здійснення корекції у розумінні і 
сприйнятті національних цінностей, становлення яких є необхідною 
умовою для управління розвитком національної системи освіти.  

Саме тому актуальним завданням кафедри менеджменту й розвитку 
освіти є впровадження системи заходів, здатних здійснити завдання двох 
рівнів, перший з яких – через проблемні лекції активізувати пізнавальну 
діяльність керівників загальноосвітніх навчальних закладів у руслі 
вивчення аксіологічного потенціалу українського етносу, представленого в 
національній освіті та культурі; другий – дати мотиваційний імпульс щодо 
використання набутих знань у власній подальшій педагогічній роботі з 
учителями школи.  

Важливу роль у здійсненні завдання першого рівня відіграє продуманий 
підбір тематики, форм та методів роботи. Можливості кафедри 
передбачають такі форми та види роботи, як: організація круглих столів, 
підготовка наукових відомостей на засіданні кафедри, відкрита лекція, 
показові заняття запрошених вчених, тематичні семінари. Особлива увага 
надається стилю подачі того чи іншого матеріалу. Мова йде про 
можливість полеміки та діалогу, активізації критичного мислення та 
створення проблемних ситуацій, розглядаючи які викладачі роблять для 
себе певні висновки. З огляду на профіль кафедри до розгляду 
пропонуються такі теми: «Сутність і можливості реалізації прогресивних 
педагогічних ідей етнопедагогіки в сучасній системі освіти»; 
«Методологічні основи впровадження національної доктрини розвитку 
освіти»; «Роль національної самототожності освітніх систем в період 
євроінтеграційних процесів в освіті»; «Нові погляди на стародавні знання 
наших предків. Єдність сучасного світорозуміння і національного образу 
світу наших далеких предків»; «Український фольклор як основа 

                                           
1 Берденникова Н.Г., Меденцев В.И., Панов Н.И. Организационное и методическое 

обеспечение учебного процеса в вузе: Учебно-методическое пособие. – СПб.: ДАРК., 2006. – 
208 с. 

2 Крижко В.В. Антологія аксіологічної парадигми освіти. Навч. посіб. – К.: Освіта 
України, 2005. – С. 4. 
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формування духовної культури дитини»; «Залежність змісту та методів 
роботи керівника закладу освіти від світогляду»; «Фольклор – як генетично 
закодований національний образ світу та його роль у формуванні духовної 
культури дитини». Приклади даних тем стосуються ролі національного 
компонента в навчально-виховному процесі закладів освіти, світоглядних 
позицій керівника, їх значення у виборі шляхів удосконалення цього 
процесу. 

Важливу роль відіграє вибір стратегії управління діяльністю кафедри. 
Стратегічне управління – це погляд з майбутнього в сучасне1. Здійснюючи 
певну дію зараз, ми забезпечуємо певне майбутнє нашої освіти. Визначення 
філософії та місії роботи кафедри її основних стратегічних напрямків 
розвитку зумовлює впровадження національної ідеї в освітній простір 
держави.  

«Стратегія – це не просто документ чи керівництво до дії, це система 
цінностей та установок, що існують на кафедрі, відношення до роботи, 
розуміння майбутнього, прагнення до позитивних зрушень»2. Відповідно 
до цього визначення, при плануванні роботи кафедри потрібні певні 
рішення й конкретні дії щодо впливу на формування системи ціннісних 
орієнтацій і установок викладачів-лекторів, що відповідає стратегії 
швидкого реагування на зміни в освітній політиці України. 

Доцільно підкреслити, що повноцінна робота на курсах підвищення 
кваліфікації зі слухачами (керівниками ЗНЗ) вимагає від самих викладачів 
ВНЗ відповідної компетентності з цілого ряду питань, пов’язаних з 
національно-ціннісними орієнтирами сучасної системи освіти України.  

Сказане має відношення до таких глибинних психологічних структур як 
переконання, погляди, світогляд. Особистий світогляд, образ світу 
викладача, особливо того, що читає теми, пов’язані з історією, педагогікою, 
психологією, філософією (зокрема, філософією освіти), українською мовою 
і літературою, народознавством (українознавством) тощо, має істотний 
вплив на слухачів. Важливість оновлення і певна корекція світогляду 
багатьох педагогів пов’язані з рядом чинників, які мали місце в минулому 
та роблять свою справу і сьогодні.  

Варто пригадати на яких ціннісних орієнтирах формувався світогляд 
багатьох викладачів ВНЗ і сучасних керівників навчальних закладів, адже 
неможливо пробудити любов і повагу до того, кого не любиш і не 
поважаєш.  

Говорячи про деформацію національного образу світу, щоб не бути 
голослівними, звернемося до історичних фактів. Майже 350 років 
імперського панування не могли не залишити слідів у всіх сферах 
українського суспільного життя. Більшість постколоніальних країн 
тривалий час перебувають в енергетичному полі колишньої метрополії, що 
відображається в повторенні деяких рис соціальної та культурної 
організації, своєрідному наслідуванні. Суб’єктивно, носіями такого 

                                           
1 Резник С.Д. Управление кафедрой: Учебник. – М.: ИНФА-М, 2009. – С. 205. 
2 Там само. – С. 211. 
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деформованого типу сприйняття виступили українці, виховані на 
прикладах радянської культури та російської мови як найвищих зразках, 
порівняно з якими автохтонна культурна традиція сприймалася лише як 
вторинна й додаткова. Саме носії такого типу сприйняття всього 
українського прийшли до влади у новосформованій державі після краху 
Радянського Союзу1.  

Якщо придивитися уважніше – в основі цього патологічного явища 
лежить девальвація споконвічних цінностей народу, цінностей, які творили 
систему світовідчуття людини, її картину світу, образ світу. Саме образ 
світу і є своєрідною “системою координат”, яка дає змогу людині надавати 
перевагу одним цінностям і відчувати нікчемність інших. Ця “система 
координат“, образ світу людини, роду, народу твориться віками.  

На жаль, у тій системі, з якої ми вийшли, значно більше цінувалася 
людина без роду-племені, людина – інтернаціоналіст, космополіт, людина 
без коріння. Безумовно, це явище пов’язане з відомим історичним минулим 
нашої країни і може бути темою для окремого дослідження. 

Як відомо, нація є історично сформованою спільністю, яка 
характеризується рядом ознак, таких як територія, економіка, мова, 
психологічний склад, культура тощо. Кожна нація протягом століть 
створювала свій національний образ світу, своє бачення світу. Воно разом з 
генетичним кодом передається від покоління до покоління, стверджуючи 
певні етнічні та моральні норми взаємовідносин людей між собою, до 
природи, до космосу, формуючи певні естетичні ідеали, смаки, своєрідність 
відчуття гумору тощо. 

Це поняття висвітлюється в низці праць, зокрема, заслуговує уваги 
робота болгарського вченого Г. Гачева2. «Нас цікавить, – пише Г. Гачев, – 
не національний характер, а національні погляди на світ, не психологія, а 
так би мовити, гносеологія, національно-художня “логіка”, склад мислення: 
якою сіткою координат даний народ охоплює світ, відповідно, який космос 
(у давньому розумінні слова: як лад світу, світопорядок) вибудовується 
перед його очима. Цей особливий “поворот”, у якому виокремлюється 
буття даного народу, – і складає національний образ світу»3. 

В. Сухарєв та М. Сухарєв використовують у своєму дослідженні термін 
«психологічний портрет народу»4. В літературі ще можна зустріти термін 
«національна картина світу». Звернення до подібних термінів не випадкове, 
воно свідчить про прагнення осягнути суть явища на основі цілісності 
людського сприйняття, тим самим стверджуючи необхідність 
узагальнюючого підходу до явищ життя. 

Як відомо, образ – це будь-яке відображення дійсності в свідомості 
людини. Образ – альтернатива абстрактно логічним (понятійним) формам 

                                           
1 Лосів І. Українське суспільство сьогодні: явище духовної залежності, спроба 

культурологічного  діагнозу // http://www.ukrlife.org/main/minerva/losiff.html. 
2 Гачев Г. Национальные образы мира. – М.: Сов. писатель, 1988. – 448 с. 
3 Там само. – С. 44. 
4 Сухарєв В.О., Сухарєв М.В. Психологія народів і націй. – Дніпропетровськ: Сталкер, 

1997. – 400 с. 
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відображення дійсності. Образне відображення називають ще конкретно-
чуттєвим і воно є наслідком прямого відображення дійсності. С. Раппопорт 
вважає, що такий образ – це цілісна картина дійсності, результат її 
інтелектуального відображення, який не може бути розчленований1. Це 
своєрідна структура, яка ніби несподівано, раптово виникла у своїх 
основних рисах перед нашим мисленим поглядом. Результати наукового 
осмислення світу завжди залишаються для нас об’єктивними даними. 
Результати синтетично-образного осмислення мають органічно увійти в 
структуру особистості, поєднатися із власним досвідом людини, 
трансформуватися в його особисте відношення до світу, стати часткою 
його “Я”. 

Кожна людина має свій образ світу, який базується на її знаннях (часто 
практичних, прикладних, прагматичних; загальнонаукових, які є основою 
ерудиції; конкретно-наукових, пов’язаних з професією); на її культурі, яка 
складається, з одного боку, з певної інформації, якою володіє особистість, з 
другого – це спосіб самовиявлення і спілкування з іншими людьми; на її 
ставленні до природи, на її особистому відчутті світу. 

Розглядаючи проблему національного образу світу, не можна обійти 
близькі за своїм значенням існуючі наукові поняття, які фактично 
поєднуються з національним образом світу. Це “національний характер”, 
“менталітет”, “світогляд”. Г. Лозко вважає, що поняття “національний 
характер” охоплює типові якості та психологічні особливості етнічної 
групи, яка має спільну територію, мову, історію, культуру, звичаї, символи, 
що відрізняють її від сусідніх народів2.  

Говорячи про різні відомі наукові поняття, звернемо увагу на суттєву 
різницю між науковим поняттям і образом загалом, іноді можна зустріти 
термін картина світу. Різницю цікаво окреслив В. Вернадський. Він 
вважав, що уявлення людини базуються на двох синтезах, які, посуті своїй, 
зовсім різні. З одного боку, абстраговане уявлення фізика чи механіка, які є 
абстрагованою моделлю, зручною формою наукової роботи, що входить у 
їх науковий світогляд, але не охоплює його всього. З другого боку – поряд з 
цією науковою інформацією завжди існує інша, натуралістична. Вона не 
розкладається на геометричні форми, формули, абстраговані поняття. Вона 
більш складна, багатопланова, містка і є для нас більш близькою й 
реальною. Таке уявлення, яке кожний натураліст має про навколишню 
природу, є елементом живого. Ці уявлення не менш наукові, підкреслює 
В. Вернадський, і є більш близькими для багатьох (хоча вони так само 
неповні, як і схематизм спрощеного мислення фізиків)3. 

У психології розрізняють понятійне та образне мислення, причому, 
образне, як і понятійне мислення, має свої рівні розвитку, від конкретно-
наочного до асоціативно-символічного. Саме останнє і є основою для 
становлення загального образу світу, який включає цілий комплекс 

                                           
1 Раппопорт С. Художественное представление и художественный образ // Эстетические 

очерки. – М., 1973. – Вып. 3.  
2 Лозко Г. Українське народознавство. – К., 1995.  
3 Вернадский В.И. Собр. соч. – М.: Изд-во АН СССР, 1960. – Т. 5. – С. 53. 
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цінностей. Образ світу кожної людини генетично пов’язаний з родом, 
народом, нацією. Тому він завжди є національно зумовленим.  

Кожна територія, де живе народ, має свої природні особливості, які 
впливають на формування національного характеру, визначають обличчя 
народу. “Тіло землі зумовлює характерний вид праці і образ світу”1. Все це 
далеко не повна характеристика національного образу світу, який спочатку 
на генетичному, підсвідомому рівні дається дитині, потім поступово 
збагачується знаннями, досвідом, робить її ЛЮДИНОЮ або знівечується, 
здійснюючи деградацію особистості.  

Ми знаємо про духовний геноцид більшовицьких часів, але 
недобачаємо той, який здійснюється на наших очах з можливими не менш 
драматичними наслідками. «Значна частина засобів масової інформації 
працює на пониження морального рівня і примітивізацію запитів та смаків 
людності. І безсоромно паразитує на національній несформованості, на 
глибокій зрусифікованості суспільства, нагнітаючи шалену кампанію 
компрометації української культури і українства взагалі, що виливається 
вже в хуліганське шельмування нашої класики, в зухвале огидження 
дорогих українцям імен, – під децибели фарисейської риторики про 
свободу слова та права людини, що не мають жодного відношення до 
такого публічного паскудства. Коли читаєш таку пресу, створюється 
враження, що живемо в окупованій країні, і окупант звіріє з кожним 
днем»2. 

Саме тому, з точки зору педагогіки, нас цікавить особливий морально- 
психологічний аспект становлення національного образу світу викладача 
ВНЗ та керівника ЗНЗ, а також сутність педагогічного впливу, який може 
внести певну корекцію в деформований світогляд, формуючи національно 
свідому освітянську еліту, від духовної сили якої залежить майбутнє 
України. 

Стратегія управління діяльністю кафедри щодо відродження 
національного образу світу викладачів полягає у визначенні цілого 
комплексу як управлінських рішень, так і конкретних дій. Стосовно 
вибраної нами проблеми можна умовно виділити три стратегічні запитання: 

1. В якому стані національний образ світу сучасних викладачів? 
Наскільки він проявляється чи не проявляється в навчально-виховному 
процесі? 

2. Наскільки цей стан може змінитися в перспективі? 
3. Якими способами та методами можливо впливати на його 

становлення в умовах роботи кафедри? 
Для відповіді на перше запитання керівнику необхідно ознайомитися з 

дослідженнями, які стосуються проблеми національного образу світу 
особистості та визначенням наявної ситуації цього запитання на кафедрі. 

                                           
1 Гачев Г. Национальные образы мира. – М.: Сов. писатель, 1988. – 448 с.  
2 Дзюба І. Духовні спустошення і трансформації в українському суспільстві // 

http://www.geocities.com/ua_ukraine/ukrainerus.htm l. 
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Друге запитання відображає вибір керівником стратегії менеджменту, 
завдяки якій буде здійснюватися вплив на відродження національного 
образу світу викладача; 

Третє питання безпосередньо пов’язане з педагогічною технологією 
впливу (визначенням форм, методів та прийомів роботи над визначеною 
проблемою). 

Слід звернути увагу на те, що відповідна робота кафедри з самими 
викладачами-лекторами мусить враховувати закономірності андрагогіки 
[Andros – людина, ago – керувати, вести] як галузі педагогічної науки, яка 
опрацьовує теоретичні й практичні проблеми навчання, виховання й освіти 
дорослої людини протягом усього життя1. Фактично андрагогіка здійснює 
давню формулу навчання: non scholae sed vitae distimus – вчимося не для 
школи, а для життя.  

Зазначимо, що доросла людина має свої стійкі ментальні моделі, 
відповідний досвід соціальної поведінки, який для нього може здаватися 
позитивним. Однак цей досвід з часом входить у суперечності із загальною 
метою суспільного розвитку країни. Оцінюючи стан і перспективи 
розвитку української освіти, зокрема вищої, першочергової уваги потребує 
розуміння її націєтворчої ролі, яка має бути зреалізована через виховання 
високоморальної, національно свідомої особистості викладача ВНЗ. Це 
завдання освітньої галузі набагато складніше і, мабуть, відповідальніше, 
ніж надання знань, умінь, навичок. На жаль, робота в цьому напрямку в 
навчальних закладах не має чіткої цілеспрямованості й послідовності, а то 
й зовсім відсутня2. 

Оскільки основними структурними елементами світогляду загалом та 
національного образу світу, зокрема, постають: погляди, уявлення, знання, 
оцінка знань, переконання, віра та ідеали, плануючи роботу з викладачами 
варто звернутися до основних принципів андрагогіки:  

1. Перший принцип полягає у пріоритетності самостійного навчання. 
Для його здійснення необхідна певна попередня підготовка (складання 
програми, мотивація мети та завдань, підбір навчального матеріалу тощо) 
для того, що викладач мав можливість детально і ґрунтовно ознайомитися з 
матеріалом, доцільно систематизувати основну та додаткову літературу, 
використовуючи різні технічні засоби навчання (посилання на відповідні 
тематичні сайти в Інтернеті, заготовка навчально-методичних матеріалів на 
SD-дисках). Великі можливості впливу можуть мати підбір відповідних 
науково-популярних та навчальних фільмів відповідно до теми того чи 
іншого модуля. 

2. При підготовці і в процесі навчання необхідно використовувати 
принцип спільної діяльності викладачів між собою (групова робота) і 
викладачів з наставником. Необхідною умовою процесу навчання є 
усвідомлення викладачем обмеженості інформації, якою він володіє, і 

                                           
1 Дресвянников В.А. Андрагогика: принципы практического обучения для взрослых // 

http://www.elitarium.ru/2007/02/09/andragogika.html. 
2 Дробноход М. Про проблему «національного» в українському  державотворенні // 

http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=1375.  
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бажання поповнити її згідно з вимогами освітнього процесу. Інтерв’ю та 
групові обговорення дадуть змогу виявити потребу у відповідних знаннях. 
Хороші результати дають різні проектування певних ситуацій, які можна 
здійснювати, використовуючи ділові ігри. Така форма дає можливість 
моделювати полемічну ситуацію. Наприклад, цікавим є прийом, коли в 
такій грі моделюються чотири точки зору: того, хто навчається, його 
опонента, однодумця та наставника. Оскільки мова йде про розбіжності в 
поглядах, переконаннях, стереотипах, як правило при такій формі навчання 
сторони самі усвідомлюють той чи інший дефіцит інформації.  

3. Принцип використання наявного позитивного життєвого досвіду 
(перш за все соціального і професійного), практичних знань, умінь, навиків 
навчання, як базових, використовуючи їх як джерело формалізації нових 
знань. Варто застосовувати активні методи навчання, за допомогою яких 
стимулюється пізнавальна діяльність викладача. Одночасно необхідно 
приділяти увагу і самостійній роботі – написання реферату, проекту, які 
можна безпосередньо використати в своїй практичній діяльності. Активно 
використовується метод діалогу викладача з наставником, при цьому 
здійснюється переосмислення раніше набутих знань. 

4. Принцип корекції застарілого досвіду та особистісних установок 
(цінностей), які заважають засвоєнню нової інформації. Може бути 
використаний як професійний, так і соціальний досвід, який входить у 
суперечності з вимогами часу та змінами в освітній політиці України. 
Наприклад, кваліфікований спеціаліст, який був налаштований на 
ідеалізацію Вальдорфської системи виховання, у відповідній бесіді сам 
вияснив, що він абсолютно необізнаний з величезним пластом української 
етнопедагогіки, яка містить у собі не тільки основні ідеї Р. Штайнера, а й 
багато інших цікавих педагогічних рекомендацій, до речі, які є більш 
природо відповідними для виховання наших дітей.  

5. Принцип індивідуального підходу до навчання на основі особистих 
потреб викладача, з урахуванням соціально-психологічних характеристик і 
тих обмежень, які накладаються його діяльністю (наявністю вільного часу, 
фінансових ресурсів тощо). В основі індивідуального підходу лежить 
оцінювання наставником особистості, яка навчається, аналіз його 
професійної діяльності, соціальний статус і характер взаємин у колективі. 
Важливим у визначенні такої оцінки є попереднє кваліфікаційно-
психологічне комплексне діагностування (інтерв’ю, анкетування, 
тестування). Все це дає змогу побудувати соціально-психологічний портрет 
викладача, що навчається. 

6. Принцип елективності навчання. Надає можливість викладачу, що 
навчається, вільного коригування цілей, змісту, форм, методів, джерел, 
засобів, термінів, часу, місця навчання, оцінювання результатів навчання. 

7. Принцип рефлективності. Цей принцип заснований на свідомому 
відношенні викладача, що навчається, до сприйняття й осягнення нової 
інформації, що, у свою чергу, є головною серцевиною самомотивації його 
діяльності. 

8. Принцип, який полягає в усвідомленні викладачем потреби 
отримуваних знань для використання їх у своїй практичній діяльності. 
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Перш за все – це знання історії становлення освіти України, культури 
мовленнєвого спілкування, основних принципів етнопедагогіки, витоків 
української культури тощо. Виходячи з цього принципу, перед 
плануванням і організацією навчання необхідні дослідження й аналіз 
діяльності, що дасть змогу сформулювати цілі й завдання навчання. 

9. Принцип системності навчання. Він полягає у відповідності цілей і 
змісту навчання його формам, методам, засобам і оцінці результатів. 
Системність можна розуміти і як систематичність, тобто безперервність або 
регулярність навчання, причому з урахуванням результатів попереднього 
навчання і нових потреб у навчанні. 

10. Принцип актуалізації результатів навчання (їх швидке використання 
на практиці). Виконання цього принципу забезпечується попередніми 
принципами – системності, практичній важливості результатів навчання, 
індивідуального підходу, використання напрацьованого досвіду1. 

Трансформація людини, зміна її поведінки можлива лише при 
трансформації її установок. Як говорив Галілео Галілей: «Нікого нічому не 
можна навчити. Можна тільки допомогти людині самій зробити для себе 
відкриття».  

Аргументуючи актуальність проблеми формування національного 
образу світу викладача ВНЗ в Україні, варто звернутися до поняття 
«європейського виміру в освіті» як системи освітніх орієнтирів, принципів, 
підходів (введеного Маастріхським договором 1993 р.) та методів для 
формування «ідеального європейця». Серед визначених основних рис та 
якостей «ідеального європейця» акцентуємо увагу на таких, як: мати 
розвинуту самосвідомість, бути суб’єктом демократичних відносин і 
свідомої громадянської діяльності (володіти громадськими якостями); мати 
«Я – образ», що поєднує європейську та національну ідентичність, 
підвищену самооцінку, самоповагу, саморозвиток, володіти стійкою 
системою мотивів і потреб соціалізації – бажання постійно вчитися; 
поділяти демократичні та моральні ідеали, а також ідеали європейського 
об’єднання тощо2. 

Якщо провести паралель «європейського виміру» з «українським 
виміром в освіті» та визначенням основних рис «ідеального українця», то 
на вищезазначені якості варто впливати через відродження національного 
образу світу особистості. Саме такий підхід, на нашу думку, буде здатний 
створити нову українську еліту, адже призначення освіти – не тільки 
забезпечувати умови для всебічного розвитку особистості, а й виховувати 
громадянина-патріота, а в стратегічному плані – формування 
демократичного, консолідованого суспільства, сталого та прискореного 
розвитку України. 

 
 

                                           
1 Дресвянников В.А. Андрагогика: принципы практического обучения для взрослых // 

http://www.elitarium.ru/2007/02/09/andragogika.html. 
2 Карпенко М.М. Проблеми та перспективи входження України в європейський 
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Гриньова М.В. (Полтава) 

 
ЗАПОБІГАННЯ САМОВИГОРАННЯ  

ВЧИТЕЛЯ ЧЕРЕЗ  
САМОРЕГУЛЯЦІЮ ДІЯЛЬНОСТІ 

 
У статті йдеться про те, що методики саморегуляції – це 

найефективніший спосіб запобігання розвитку синдрому емоційного 
вигорання у вчителів. 

 
Навчальна діяльність потребує високої інтелектуальної напруги та 

стійкості емоційної сфери. Постійні емоційні та інформаційні стреси 
виснажують організм та стають причиною багатьох захворювань, у т.ч. і 
нервових, виникнення яких пов’язане з певною трудовою діяльністю і 
впливом на організм конкретних несприятливих умов праці, т.зв. 
шкідливих виробничих чинників. Здолати емоційно-інтелектуальне 
напруження можна завдяки методам саморегуляції.  

Професійний педагог – це людина, яка забезпечує навчально-виховний 
процес, сприяє формуванню цінностей і правил, умов, у яких зростатиме 
особистість. Внаслідок напруженої роботи вчитель переживає багато 
стресових ситуацій, які призводять до виснаження та емоційного 
«вигорання». Під вигоранням розуміють стан фізичного, емоційного і 
розумового виснаження, що виявляється у професіях соціальної сфери. 

Проблемою дослідження синдрому професійного вигорання займалося 
багато науковців, а саме: Х.Фрейденберг (дав перше визначення 
«вигорання»), В. Шмідбауер (автор терміна «безпорадний помічник»), 
В. Орел, К. Маслач, С. Джексон, М. Фрідман, В. Бойко, М. Буріш. 
Дослідження Л. Карамушки та Т. Зайчикової свідчать про те, що переважна 
більшість педагогів дійсно перебуває під тиском професійних стресів, уже 
має сформований синдром професійного «вигорання» або знаходиться у 
стадії його формування. 

Л. Китаєв-Смик поділяє прояви «вигорання» на три типи: «збіднення», 
«згасання» емоцій, виникнення конфліктів на роботі, втрати уявлень про 
цінності життя. Є шість основних фаз синдрому «вигорання»: 
попереджувальна фаза, фаза зниження рівня власної участі, емоційні 
реакції, фаза деструктивної поведінки, психосоматичні реакції, 
розчарування.  

В. Бойко виділяє такі фази розвитку синдрому: 
напруження (переживання психотравматичних обставин, 

невдоволеність собою, «загнаність у клітку», тривога і депресія); 
резистенція (неадекватне вибіркове емоційне реагування, емоційно-

моральна дезорієнтація, розширення сфери економії емоцій, редукція 
професійних обов’язків); 

виснаження (емоційний дефіцит, емоційна відстороненість, 
психосоматичні та психовегетативні порушення). 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 264

Для вирішення проблеми професійного «вигорання» серед працівників 
освіти, учені запропонували стратегії подолання впливу негативних 
факторів на особистість. 

К. Абульханова-Славська виокремила три основні ознаки життєвої 
стратегії: вибір способу життя, вирішення суперечності «хочу – маю», 
створення умов для самореалізації. 

В. Моляко розкриває специфічний зміст стратегії як оригінального 
психічного утворення. Воно полягає в готовності до творчої діяльності в 
наявності у конкретного суб’єкта комплексу умінь і здібностей до її 
здійснення. 

За Р. Лазарусом і Д. Фолкманом, подолання стресових ситуацій, що 
призводять до «вигорання», спрямоване на: 1) розв’язання проблеми, 
2) зміну власних установок у ставленні до ситуації. А. Біллінг і Р. Моос 
пропонують три засоби психологічного подолання: 1) оцінка ситуації, 
2) втручання в ситуацію, 3) уникнення. 

С. Шапкина та Л. Дика відокремили чотири класи стратегій, які 
відповідають чотирьом компонентам адаптації до впливу стресогенних 
факторів, а саме: когнітивний компонент (відображення когнітивної 
репрезентації деструктивних змін діяльності), активаційний компонент 
(витрати, спрямовані на досягнення цілей і подолання перешкод), 
емоційний компонент (динаміка емоційних переживань), мотиваційно-
вольовий компонент (процеси, що забезпечують цілеспрямованість і 
безперервність адаптації). 

Дослідження, проведене нами за допомогою опитувальника АУЕМ 
(методика діагностики рівня емоційного «вигорання») та методики Баса-
Даркі довело, що рівень розвитку професійного «вигорання» педагогів 
значною мірою обумовлюється напруженістю роботи та ставленням до 
себе і професійної діяльності. Найбільш розповсюдженим засобом у 
вирішенні труднощів, пов’язаних із виникненням «вигорання» в 
педагогічній діяльності, є безперервна психолого-педагогічна освіта 
педагога, підвищення його кваліфікації1. 

Важливим аспектом професійної діяльності педагога є саморегуляція 
психічних станів. Для цього використовуються такі засоби, як: 
нейролінгвістичне програмування, аутогенне тренування, індивідуальна і 
групова психокорекція. 

Педагогічну діяльність відзначає висока емоційна напруженість. 
Емоційні фактори діяльності педагога важко навіть перелічити, але відомо, 
що по природі вони можуть бути як об’єктивними, так і суб’єктивними. 
О. Осницький указує на те, що різниця між встановленим, формальним та 
реальним робочим тижнем вчителя складає 200 – 300%. А якщо педагог 
дотримується всіх інструкцій та розпоряджень, то він має виконувати 
більш як 100 трудових функцій. Поступово формується відчуття постійної 
невдалості, психологічної беззмістовності професійної діяльності. Так, 
вивчаючи фактори педагогічної дезадаптації, М. Беребін (1996) наводить 

                                           
1 Гриньова М.В. Саморегуляція. Навч.-метод. посіб. – Полтава: АСМІ, 2008. – 268 с.  
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наступні дані: серед 7300 обстежених педагогів патологія серцево-судинної 
системи відмічена у 29,4%; захворювання судин головного мозку – у 
37,2%; 57,8% досліджуваних мають порушення діяльності шлунково-
кишкового тракту. Вищеназвана соматична патологія супроводжується 
клінікою неврозоподібних порушень. Власне, нервові розлади було 
виявлено у 60 – 70% випадків. 

Наведена картина здоров’я учительства, на думку В. Бойко, великою 
мірою обумовлюється психологічною перенапругою професійних буднів. 
Тривожність, депресія, емоційна ригідність та спустошеність – така ціна 
відповідальності вихователя. Виникає питання: як може впливати на 
підростаюче покоління людина, приречена на такі страждання? Тому з 
метою економії власних енергоресурсів педагоги вдаються до різних 
механізмів психологічного захисту або принаймні вимушені на емоційне 
вигорання. Треба сказати, незважаючи на те, що термін «емоційне 
вигорання» вважають не строго науковим, за ним стоять достатньо серйозні 
психологічні та психофізіологічні реалії, які мають свої причини, форми 
проявлення, наслідки. 

Емоційне вигорання являє собою набутий стереотип емоційної, частіше 
всього професійної поведінки. Вигорання – частково функціональний 
стереотип, оскільки дає змогу людині дозувати та економно витрачати 
енергетичні ресурси. У той же час можуть виникати його дисфункціональні 
наслідки, коли вигорання негативно відбивається на виконанні професійної 
діяльності та стосунках з партнерами. 

Уперше термін «вигорання» було введено американським психіатром 
Х. Фрейденбергом у 1974 р. як характеристика психічного стану здорових 
людей, які знаходилися в інтенсивному спілкуванні з клієнтами при 
наданні їм професійної допомоги. Спочатку під «вигоранням» розуміли 
стан знесилення з почуттям власної безпорадності, потім воно стало 
змістовно неоднозначним, що призвело до значних ускладнень у його 
вивченні. Б. Пелман та Є. Хартман узагальнили численні визначення 
«вигорання», виділили три головних компоненти: емоційне та фізичне 
знесилення, деперсоналізація, знижена робоча продуктивність. На сьогодні 
переважає розуміння феномена вигорання як багатомірного конструкту, 
набору негативних психічних переживань, фізичного, емоційного та 
розумового знесилення від довгострокової напруги, пов’язаної з 
міжособистісними стосунками, які супроводжуються емоційною 
насиченістю та когнітивною складністю.  

У вітчизняній психології найбільш відомі узагальнення відносно даної 
проблеми представлені у роботах Г. Видай, Т. Зайчикової, В. Ковальчук, 
Г. Ложкіна. На думку авторів, існує певна плутанина у визначенні понять 
«перенапруга», «вигорання» та «перевтомлення», тому вони пропонують 
власні інтерпретації. Так, вигорання являє собою психофізіологічну 
реакцію, обумовлену частковими, іноді надмірними, але, як правило, 
малоефективними зусиллями, спрямованими на задоволення трудових 
потреб. Вигорання супроводжується психологічним, емоційним, а інколи і 
фізичним відходом від активності у відповідь на надмірний стрес або 
незадоволеність. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 266

До складу феномена входять наступні структурні компоненти: емоційне 
виснаження, деперсоналізація, редукція професійних досягнень. 
Запропоновані три компоненти вигорання до певної міри відбивають 
специфіку того професійного середовища, у якому було виявлено цей 
феномен. Тому професійне вигорання розуміють як професійну кризу, 
пов’язану з роботою загалом, а не тільки з міжособистісними стосунками. 
Це надає можливість припустити, що суперечливі питання та проблеми, що 
виникають при аналізі впливу окремих незалежних факторів на вигорання, 
можуть бути відбиттям сукупного впливу професії, її соціального статусу, 
престижу в суспільстві та інших характеристик. Внутрішньопрофесійні 
відмінності у вигоранні також цікаві. Наприклад, учителі початкових класів 
мають більш високий рівень вигорання порівняно з колегами зі старших 
класів, викладачі музики більш схильні до вигорання, ніж викладачі 
математики, вихователі дитячих садків менш підлеглі проявам даного 
синдрому порівняно з вихователями інтернатів тощо. 

У вітчизняній та зарубіжній психології вивчався взаємозв’язок 
феномена вигорання з такими соціально-демографічними показниками, як: 
статевовікові, статеворольові орієнтації, рівень освіти, місце проживання, 
особистісні риси тощо. Перспективним напрямком є вивчення впливу 
організаційних факторів: умов матеріального середовища, змісту роботи, 
соціально-психологічних умов діяльності. Безліч об’єктивних причин 
психологічного вигорання конкретизується поняттям «професійне 
середовище», яке включає в себе такі компоненти, як предмет та засоби 
праці, професійні завдання, фізичне та соціальне середовище. Середовище 
як компонент ергатичної системи не зводиться до видимої обстановки на 
робочому місці. Основні компоненти, як підкреслює Є. Климов, наступні: 
соціально-контактні, інформаційні, вітальні.  

В. Муніпов стверджує: «трудова активність людини багато в чому 
відзначається умовами, професійним середовищем, у якому працює 
спеціаліст. До них, перш за все, належить робочий простір та режим 
роботи». 

На думку В. Громового, говорячи про професійні хвороби вчителів, слід 
мати на увазі, що мова йде про чи не найбільш фемінізовану професію в 
Україні. Медики відзначають не тільки підвищену чутливість жінок до дії 
багатьох шкідливих факторів «виробництва» (у даному випадку 
гіподинамія та перенапруга голосових зв’язок), а й особливу чутливість до 
психоемоційних перенапруг та стресів. 

Емоційне вигорання відчувають учителі в усьому світі, що відкриває 
величезне поле для діяльності вітчизняних і закордонних психологів. 
Більшість дослідників визначають феномен вигорання як стан фізичного, 
розумового та емоційного виснаження. Емоційне виснаження виникає від 
утоми при надлишковому навантаженні, коли змучений педагог уже 
неспроможний на підйомі на щось реагувати. Перевантажені спілкуванням 
з учнями, учителі відчувають до них байдужність чи ворожість, а негативні 
емоції намагаються придушити, поводячись зі школярем як з об’єктом 
навчання. Ні про який індивідуальний підхід до особистості дитини 
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говорити вже не доводиться. При цьому «вигорілий» викладач переживає, 
оскільки робота не приносить йому задоволення. 

Синдром емоційного вигорання – процес поступової втрати енергії, 
який проявляється в симптомах фізичної, розумової втоми, депресії, 
зниженням інтересу до життя, задоволенням від виконаної роботи. 

Основу цього синдрому складають психологічні зміни в організмі 
людини. 

В. Громовий визначає фактори, що впливають на синдром емоційного 
вигорання вчителя: 

інтриги, плітки, підсиджування – це серйозні ознаки виробничої 
неспроможності того чи іншого педколективу та професійної 
недієздатності його керівника; 

патологічна слухняність; 
неприйняття будь-якої критики; 
професійна незадоволеність. 
Виділяють п’ять груп симптомів, характерних для синдрому емоційного 

вигорання (СЕВ): 
1. Фізичні: фізична втома, зміна ваги, порушення сну, зміна 

артеріального тиску, загострення хвороб шлунку, серцево-судинної 
системи. 

2. Емоційні: песимізм, роздратування, агресивність, істерики, душевні 
страждання. 

3. Поведінкові симптоми, які є наслідком надмірної роботи: утрата 
апетиту, надмірне вживання тютюну, алкоголю, ліків, поява нещасних 
випадків – падіння, аварії, травми, симптоми порушень у психічній сфері 
життя. 

4. Соціальні: зниження соціальної активності, втрата інтересу до 
захоплень, контактів з друзями, колегами, відчуття ізоляції. 

5. Інтелектуальні: втрата інтересу до творчої роботи, застосування в 
роботі стандартних шаблонів, недостатнє застосування новацій, 
прогресивних теорій та експериментів, формальне виконання роботи. 

Організм людини у відповідь на травмуючі симптоми виробляє 
механізм психологічного захисту, основою якого є повне або часткове 
виключення емоцій у відповідь на психотравмуючі дії. 

Людина має свідомо ставитися до цього феномена й застосовувати 
профілактичні чи навіть лікувальні заходи. 

У ході утворення синдрому вигорання організм активно витрачає вітаміни 
групи В і С, які, на відміну від тварин, людський організм самостійно не 
синтезує. В організмі людини відбувається порушення біохімічного стану 
різних систем. Порушуються функції органів кровообігу. Збільшується 
кількість проміжних продуктів обміну речовин, що великою мірою знижує 
працездатність людини, зменшується продукція гормонів і активність багатьох 
ферментів. Насамперед понижується активність міозинової АТФази, яка 
контролює перетворення хімічної форми енергії в механічну роботу, а також 
падає активність ферментів аеробного окислення, що призводить до деструкції 
реакцій окислювального фосфорелювання, гіпоксії і, врешті-решт, до 
порушення гомеостазу організму. 
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Причиною синдрому вигорання може бути розвиток охоронного 
гальмування в центральній нервовій системі і порушення балансу 
АТФ/АДФ на користь АДФ під впливом накопичення продуктів обміну у 
працюючих м’язах. Наукові дослідження показали, що синдром вигорання 
тісно пов’язаний зі станом центральної нервової системи. 

Більше сімдесяти років тому А. Макаренко написав у своїх «Міркуваннях» 
гірку правду, яка досі звучить як жахливий соціальний діагноз професійному 
співтовариству освітян. Учителі, за його словами, це люди, які з раннього ранку 
до пізнього вечора ганяють зі школи в школу, щоб якомога більше заробити. У 
решті випадків і переважно – це замучені злиднями, безсиллям і сімейною 
обстановкою працівники, що сяк-так виконують свою роботу в класі, сяк-так 
утримуються на своєму місці, більш-менш вдало оминаючи небезпечні чвари і 
підсиджування, які нічого не читають, так-сяк одягнені і мають сяку-таку 
квартиру. Учитель одержує платню майже таку, як платня міської 
прибиральниці або двірника, але двірник отримує одяг, а вчитель нічого, крім 
100 – 120 рублів, не отримує. Природно, що на цю роботу йде людина, яка 
настільки слабка за своїми особистими даними, що на жодну іншу роботу 
влаштуватися вже не може. 

Головне завдання вчителя – не допустити розвиток синдрому емоційного 
вигорання. Головним засобом цього є оволодіння методиками саморегуляції: 

усвідомити можливості власного організму; 
намагатися розраховувати і свідомо розподіляти свої навантаження; 
навчитися переключатися з одного виду діяльності на інший; 
помірковано сприймати життєві та виробничі конфлікти; 
не намагатися завжди бути кращим за всіх; 
навчитися керувати собою, застосовуючи аутогенні тренування – систему 

прийомів свідомої психологічної саморегуляції людини. Цей вид саморегуляції 
застосовується з метою виявлення і використання психофізіологічних і 
психічних резервів людини в її продуктивній праці. 

Цілителька і психотерапевт Луїза Хей (США) присвятила своє життя 
вивченню глибинних психологічних процесів, що відбуваються в людському 
організмі, які відображаються в симптомах. Наведено деякі її висновки: 

відсутність любові до власного тіла здатна зруйнувати його і стати причиню 
багатьох хвороб; 

наші думки спричиняють величезний вплив на здоров’я нашого організму; 
наше мислення – це лише чиїсь думки, які ми сприйняли і втілили в свою 

власну систему віри; 
на жаль, ми рідко ставимо під сумнів наші стереотипи, наприклад, задайте 

собі питання «Чому я впевнений, що мені важко вчитися? Чи так це 
насправді?», «Чому я вірю тому, що сказала мені вчителька ще в першому 
класі?». Слід зупинитися і відкинути такий шкідливий стереотип: впевненість і 
світлі думки прокладають шлях до успіху.  

Приклади аутотренінгів, що сприяють саморегуляції: 
Моє зцілення вже відбувається. 
Я довіряю своїй внутрішній мудрості. 
Я готова прощати. 
У мене ідеальний життєвий простір. 
Я можу звільнитися від минулого і пробачити всіх. 
Я хочу змінитися, звільнитися від старих негативних переживань. 
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Кожна моя думка створює моє майбутнє. 
Ніяких нарікань. 
Я відчуваю себе спокійно у Всесвіті, а життя любить і підтримує мене. 
Захистити свою нервову систему можуть педагоги, які вміють 

контролювати емоції та гнучко реагувати на зміну обставин. На жаль, 
небагато вчителів мають достатні навички саморегуляції. Крім того, від 
емоційного вигорання добре допомагають теплі стосунки в колективі, 
перспективи кар’єрного зростання, пристойна зарплата, рівномірний 
розподіл навчального навантаження, можливість вибрати зручний для себе 
темп роботи, творча самостійність. 

Отже, оптимізм, світлі думки, віра в себе прокладають шлях до 
досягнення успіху і стають перешкодою для прояву синдрому емоційного 
вигорання. 

 
 

 
Чабанова І.С. (Хмельницький) 

 
НАЦІОНАЛЬНО-ГУМАНІСТИЧНІ  

ОРІЄНТИРИ ОСВІТНЬО-ВИХОВНОГО  
ПРОЦЕСУ В УКРАЇНІ 

 
У статті досліджено загальний стан системи виховання та освіти в 

сучасній Україні. Головна увага приділяється затвердженню національно-
гуманістичних орієнтирів та їх реалізації в освітній сфері. 

 
Освіта і виховання є важливими елементами соціалізації особистості. 

Засобами освіти та виховання здійснюється організований вплив на 
індивіда, на  формування певних, конкретно визначених  людських якостей. 
Будь-який сучасний соціум не може розвиватися без визначених ідеалів, 
орієнтирів, цінностей, цілей, шляхів і методів їх реалізації. 

Актуальним і важливим для сучасної української спільноти є 
визначення основних національно-гуманістичних орієнтирів освітньо-
виховного процесу, наповнення його патріотичним змістом. Аналізу 
пов’язаних із завданнями національного виховання і формування 
громадянських цінностей особистості присвячена ця стаття. Серед 
авторів, які досліджують різні аспекти розвитку національної освіти й 
національного виховання, слід відзначити: П.П. Кононенка, В.Г. Кременя, 
П.О. Беха, В.П. Андрущенка, А.А. Мельниченка. 

Вступ України в 90-ті роки в т.зв. ринкову економіку спричинив 
стрімкий процес деформації освітньо-виховної сфери, тим самим 
покликавши до життя нові метаморфози у виховному процесі, що мало 
серйозні і кардинальні соціальні наслідки для суспільства1. Зміни в системі 

                                           
1 Мельниченко А.А. Спроба філософської рефлексії проблеми виховання крізь призму 

методології перетворених форм // Вісник Національного авіаційного університету: Філософія. 
Культурологія. – К., 2006. – № 1 (3). – С. 82. 
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економічних відносин призвели до змін у системі виховання особистості. 
“Дика” приватизація, непродумані економічні реформи, розвал виробничих 
підприємств не пройшли непомітно. За таких обставин необхідною умовою 
для продовження процесу “долучення до прогресу та демократії” стало 
формування людини нового типу, яка отримала нові морально-етичні, 
культурні та інтелектуальні характеристики.  

Зміни в соціальному середовищі нерозривно тягнуть за собою зміни в 
суспільній природі людини, яка включена в це соціальне середовище. 
Особливістю українського суспільства є його відчутна мінливість  за 
останні 18 років, з одного боку, а з іншого – несприятливість для виховання 
людини як всебічно розвиненої, цілісної особистості та індивідуальності. 
Причиною такого стану стало те, що на той час система вже істотно 
мутованого соціалізму трансформувалася в систему ще більш мутованого 
капіталізму1. Система освіти й виховання опинилася в ситуації тотального 
зламу всіх цінностей, моральних та ідеологічних орієнтирів, ідеалів, цілей. 
Одним із наслідків трансформації суспільного життя було те, що така 
система продукувала людину-маргінала, для якої колишні цінності вже є 
чужими, а нові – розмитими. Фетишизація грошей та капіталізація всіх 
сфер духовного виробництва стали визначальними детермінантами такого 
суспільства2. Також варто зазначити, що докорінні зміни у всіх сферах 
суспільного життя зумовили істотну редукцію (спрощення) наявних раніше 
соціальних і моральних орієнтирів. Сучасна людина живе та формується в 
епоху домінування мас-медіа та є продуктом масової культури. 

Тенденція до т.зв. гомогенізації (створення однорідної маси) особлива 
відчутна в наш час, адже масова культура прагне надавати культурним 
явищам однорідності та одноманітності. Унікальність такої культури 
полягає в тому, що вона добре навчилася маніпулювати людськими 
інстинктами, доцивілізаційними реакціями та імпульсами, головні серед 
яких – ерос, страх, агресивність. Сучасним продуктам масової культури 
притаманні примітивність, аморальність, пропагування насильства, 
низький рівень культури мови, спілкування, поведінки. Масова культура 
звертається до широкої аудиторії, апелює до спрощених смаків – тобто 
здійснює стандартизацію духовної діяльності людини. 

Елементи масової культури міцно вплелися в систему української 
освіти. Виховання в умовах масової культури перетворилося на засіб 
формування конкретно визначеного індивіда: “людини маси”, “людини-
споживача” – недиференційованого суб’єкта зі знівельованим особистісним 
началом, рисами якого є стійка конформність, некритичність сприйняття 
оцінок, цілковита керованість, суспільна та духовна інфантильність. Засоби 
масової інформації, як один з головних інструментів формування людини в 
суспільстві мас-медіа, стандартизують людину, формують коло хибних 
потреб, перетворюють її в споживача та пристосуванця. 

                                           
1 Там само. – С. 81.  
2 Там само. – С. 82.  
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Сучасну систему виховання можна охарактеризувати як розірвану, 
знівельовану, деформовану та таку, що втратила цілісність. Однією з 
причин такого стану є те, що майже на всьому пострадянському просторі й 
в Україні, зокрема, відбулася різка зміна парадигми освітньої політики. В 
нашій державі спочатку відбулася реформа середньої освіти, а згодом – 
змін почала зазнавати і вища школа1. Парадокс сучасної освітньо-виховної 
політики держави полягає в тому, що проголошуються конкретні завдання 
розвитку людини, а умови для їх вирішення не створюються взагалі. 

Важливим аспектом виховання й освіти є аспект гуманістичний. 
Нерідко можна почути вираз, що: “одним із провідних принципів 
модернізації освіти в Україні, який має охоплювати всі її рівні, повинна 
стати послідовна гуманізація”. Ідея гуманізації освіти є настільки 
позитивною, що ні в кого не виникає жодних заперечень щодо необхідності 
її втілення у практику. Принципи гуманізму були проголошені давно та чи 
перейшли вони колись у площину реальності, чи наблизилася ця теорія хоч 
трохи до застосування на практиці (без перекручень і приховувань 
таємного змісту за самим словом “гуманізм”)? На наш погляд, справжня 
гуманізація виховного процесу не може відбуватися без гуманізації всього 
суспільства загалом і всіх його інститутів зокрема. Чи існує такий стан 
суспільства зараз? Чи існував такий стан на будь-якому іншому етапі 
розвитку людства? 

Те розуміння гуманізму, що домінує в наш час, ґрунтується на 
абсолютизації інстинкту самозбереження, бо лише в такому випадку 
безумовною істиною може вважатися формула “людське життя – найвища 
цінність”. Цей постулат багатьом видається істиною, яку не можна 
спростувати, і вже навіть намір її спростувати вважається злочином. Вона 
стала чимось на зразок релігійної догми та магічного заклинання. Але ж 
очевидно, що підняли на щит цю формулу і сповідують її лише ті люди, що 
абсолютизують інстинкт самозбереження, бо тільки так можна пояснити 
некритичне ставлення до цієї тези, ставлення до неї як до аксіоми. Тобто 
йдеться про людей, які бояться втратити своє фізичне існування, якими 
керує страх і прив’язаність до земних речей. Сучасний гуманізм фактично 
зводить людину до статусу біологічної істоти, над якою владарюють три 
основні тваринні інстинкти (самозбереження, харчовий та продовження 
роду), відповідно вся її багатовимірність зводиться лише до цього одного 
виміру. 

Звідси логічно випливає, що гуманним є все те, що сприяє задоволенню 
цих інстинктів і похідних від них психо-ментальних імпульсів. У свою 
чергу негуманним є все, що спрямоване проти них. Так, людині не можна 
завдавати болю, бо від цього вона страждає. Аналогічно не слід 
обмежувати сексуальні нахили, навіть якщо вони традиційно вважалися 
збоченими. Це приймається як аксіома, яка не потребує доказів.  

                                           
1 Мельниченко А.А. Метаморфози сучасного виховання в суспільстві, що трансформується: 

філософський вимір // Мультиверсум. Філософський альманах. – К.: Центр духовної культури, 
2006. – № 55. – С. 235. 
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Гуманізм як світогляд і особлива філософія життя зародився в епоху 
Відродження. Культура і філософія гуманізму – це грандіозна й 
суперечлива, а багато в чому і протиприродна суміш християнства, 
античної філософії, пізньоантичної і східної магії та містики. На основі 
змішування різних релігійних, наукових, літературних і містичних традицій 
в епоху Відродження і народжувалася майбутня західноєвропейська 
культура. Саме це змішування дало змогу мислителям гуманізму порвати з 
традиційним християнським світосприйняттям і проголосити особистість 
окремої людини якщо не рівною Богу, то принаймні такою, що 
наближається до Бога за своїми можливостями, і головне, за ступенем своєї 
свободи. Іншими словами, людина як “велике диво”, мала володіти такою 
ж свободою, як і сам Бог.  

Чого ж досягло суспільство, взявши собі на озброєння гасла гуманізму 
(а про це ми чуємо на кожному кроці)?.. Поставити людину в центр 
культури – означає визнати в її особі головного діяча історії. Але людина – 
не Бог, вона не може діяти абсолютно свавільно. Людина, яка усвідомила 
себе носієм необмеженої влади – жахлива і руйнівна. Результати, яких 
досягло людство, спираючись на філософію гуманізму, наступні. По-
перше, це – науково-технічний прогрес, активне пізнання природи, 
створення різноманітних технологій, яких не існує в природі. По-друге – 
надпотужний економічний розвиток в ХІХ – ХХ ст., який привів людство 
до створення “постіндустріального суспільства”. По-третє – ідеологія та 
практика “правової держави” і знамениті та непохитні в своїй основі “права 
людини”. Так, уже в ХХ ст. людина стала воістину господарем планети, 
який може як завгодно вільно з нею поводитись. Інакше кажучи, людина в 
повному розумінні цього слова виявилася прирівняною до Бога (особливо 
яскраво про це свідчать останні досягнення в клонуванні). 

Але є й інші результати. З того часу, як гуманізм було проголошено 
загальнофілософським принципом буття західної цивілізації, людство 
виявилося вкинутим у казан соціальних конфліктів: революції в Англії, 
США, Австрії, Німеччині, Італії, три революції у Франції, три революції в 
Росії, революції в Латинській Америці, дві світових війни, екологічні 
катастрофи… Ці масштабні конфлікти легко пояснюються – людина, 
визнавши себе рівною з Богом, почала боротися за кращі умови свого 
соціального існування, почала перетворювати соціальний простір 
відповідно до власних уявлень про суспільство, кроїти суспільний устрій за 
власними придуманими мірками. Більше того, людина почала 
перетворювати і природне середовище відповідно до власних уявлень. 
Недаремно виникло визначення людини як “володаря природи”. 

Необхідно провести межу між Гуманізмом як філософією буття, і 
Гуманізмом як ідеологічним інструментом сучасної політики. Гуманізм як 
“політичний інструмент”, як ідеологічне прикриття справжніх інтересів 
керуючих світом міжнародних еліт – існує й активно використовується 
сьогодні. Адже саме гуманізм сьогодні вважається найбільш передовою 
ідеологією, ознакою цивілізованості того чи іншого народу, певною 
“перепусткою” до сім’ї інших “найбільш цивілізованих” держав і народів. 
Більше того, багато хто на основі саме “принципів гуманізму” поділяє 
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народи на “цивілізовані” і “нецивілізовані”. Принципи ж гуманізму нині 
пропагуються як найбільш передові та прогресивні, використовуються як 
політичний інструмент впливу на інші держави й народи при вирішенні 
різноманітних, у тому числі й економічних, соціальних, політичних питань 
у сфері міжнародних відносин і координації внутрішньої політики різних 
держав. Але як філософія буття людства – гуманізм умер. А якщо не вмер, 
то вже точно виродився, а в ХХ ст. взагалі набрав страхітливих форм. 
Гуманізм потребує міри. Як і все. У протилежному випадку він 
вироджується в тоталітаризм, який і  є логічним завершенням гуманізму. 
Тоталітаризм – це доведений до абсурду гуманізм. Варто згадати лише 
“найгуманніший” порядок у “найгуманнішій” країні – СРСР. К. Маркс, 
власне, проголошував комунізм “реальним гуманізмом”. 

Істинний гуманізм можливий лише тоді, коли кожен готовий 
пожертвувати чимось заради будь-кого іншого й заради всіх разом (тобто 
лише на основі високої духовності). Інакше виникає теорія “суспільного 
договору”: давайте будемо вбивати “Ми” – “Їх”, щоб не вбивати один 
одного. Так, з псевдогуманістів виникає дегуманізоване “Ми”, яке 
прикривається ширмою гуманізму в ім’я колективного егоїзму. 

Гуманізм потребує міри: міри-межі і міри-критерію. Визначити їх не так 
уже й важко. Межа гуманізму проходить там, де людина починає шкодити 
суспільству (загалом) і природі, а тим самим і сама собі. Критерієм 
гуманізму є жертовність. 

Для необмеженого панування вузькокланової олігархії потрібна 
покірна, невільна біомаса, якою можна легко маніпулювати. Звідси й бере 
початок ідеологія вже абсолютно фальшивого, лицемірного 
неоліберального “гуманізму” з його фікцією “надання прав”. Фактично 
знищуються фундаментальні права – на реальну свободу (духовну, 
політичну, релігійну, таємницю особистого життя, листування та ін.) та 
достойне існування (доступ до освіти, медицини, житла, повноцінного 
харчування). В цей час все голоснішими стають крики про “права меншин”, 
про “легалізацію наркотиків, проституції” тощо. При цьому свідомо 
закриваються очі на те, що самі ці “меншини” не такі вже й маленькі. Тому 
одним із головних завдань на сьогодні є виявлення мутації гуманізму та її 
експансії у масову свідомість. 

Гуманізм з великого життєстверджуючого проекту епохи Нового часу 
перетворився на фасадне ідеологічне гасло, яким прикриваються 
маніпулятивні технології влади і перетворюють будь-який виховний та 
освітній процес у “промивання мізків і душі людини”, жорстке 
дресирування, що має на меті підкорення та панування над людиною. 
Виховання ж активної особистості означає одночасно виховання свідомої, 
критичної, повноцінної та всебічно розвиненої особистості. Тільки така 
особистість може боротися з прийомами маніпуляторів. 

У нинішньому суспільстві “маскульту” справжній гуманізм не може 
існувати. Йдеться про застосування гуманістичних (нефальшивих) 
принципів в освіті. Звісно, розбіжність між проголошенням ідей гуманізму 
та поведінкою, яка цьому не відповідає, гальмує такий бажаний процес 
модернізації освіти. Але варто задуматися над тим, чи насправді потрібне 
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істинно гуманне виховання для особистості на даному етапі розвитку 
суспільства? І які наслідки такий процес може мати для конкретного 
індивіда. Що краще для дитини – якщо в школі (а потім й у закладах вищої 
освіти) вона перебуватиме в ідеальних умовах, розвиватиметься в 
атмосфері добра, лагідного ставлення вихователів та викладачів, негайного 
розв’язання всіх проблем або якщо школа (ВНЗ) буде своєрідною моделлю 
суспільства (нехай з дещо послабленими негативними явищами)? У 
другому випадку в дитини буде реальна можливість підготуватися до життя 
у великому світі, так би мовити “загартуватись”. Що робитиме гуманно 
вихована особистість у негуманному світі? І чи довго вона витримає в 
такому світі… Тому про справжнє гуманне виховання та його орієнтири (їх 
втілення у практику) можна сміливо говорити лише у випадку наявних 
позитивних змін у самому суспільстві та масовій свідомості людей. Цих 
змін не можна досягти ні революціями, ні будь-якими реформами. Лише 
природний і вільний розвиток людської свідомості може стати їх 
запорукою. 

Сьогодні, коли посилюється інтеграція України в загальносвітовий 
глобалізаційний процес і спостерігається тенденція до взаємозближення 
культур, особливої ваги набуває питання національного компонента в 
освіті. Адже глобалізація провокує конфлікт між апологетами глобального 
світу і прихильниками зміцнення національних держав, що означає 
посилення конфлікту між мультикультуралізмом та самобутньою 
ідентичністю, сприяє змішуванню культур і народів, втраті зв’язків з 
традиціями свого етносу, землею пращурів1. Глобалізація – об’єктивна, 
потужна сила, яка існує і яку не можна не враховувати. 

Важливо, щоб система освіти не тільки сприяла становленню нових 
цінностей, необхідних для швидкої адаптації людини в новому суспільстві, 
що модернізується, але й не розгубила на шляху до майбутнього духовні 
цінності, ідеали та традиції свого народу. Адже національне 
самовизначення – це вищий рівень і спосіб становлення особистості. 
Важливим завданням педагогічної науки є забезпечення етнізації – 
природного входження дітей та підлітків у духовний світ свого народу, 
нації як елементу загальнолюдської культури, позбавленої національної 
обмеженості та егоїзму. Моральна спрямованість цієї роботи вимагає 
єдності національного й загальнолюдського у формуванні національної 
свідомості, інтернаціональних почуттів у дітей та підлітків. Національне 
самовизначення особистості за такої умови не перероджується в 
національний егоїзм і негативне ставлення до інших націй, адже людина, 
яка має високу національну свідомість, поважатиме й інший народ. 
Необхідно, щоб національне виховання забезпечувало передумови 
формування особистості, що стали б спонукальною силою її самореалізації, 
сформували б у неї настійну внутрішню потребу у безперервному 
самовдосконаленні. 

                                           
1 Авер’янова Н. Національне виховання в контексті глобалізації // Вісник Київського 

національного університету імені Тараса Шевченка. – К., 2007. – Вип. 4. – С. 54.  
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В умовах поширення новітніх електронних засобів масової комунікації 
та посилення процесу вестернізації, стандартизації масової культури, 
зменшується інтерес молоді до національного мистецтва, української 
культурної спадщини. Доволі часто мешканець сучасного українського 
мегаполісу вже не є носієм національної мови та культури. Нова культура 
стає еклектичною, космополітичною. Окрім цього, гострота соціально-
економічних, екологічних, політичних проблем, нестабільність у 
суспільстві, відсутність чіткої суспільної ідеї, збільшення беззмістовних 
форм комунікацій (тобто спілкування на рівні “передачі інформації”, 
підміна дружби “проведенням часу”, сімейних традицій – стосунками без 
зобов’язань, інтенсифікація високого споживацького рівня, що не може 
бути забезпеченим) також не сприяють зацікавленню молодого покоління 
українською культурою1. 

У таких умовах національне виховання потребує філософсько-
світоглядного осмислення культурної спадщини, культурно-мистецького 
насичення системи національної виховної системи; розробки 
концептуальних засад художньо-естетичного виховання особистості та 
спрямування  їх у русло чіткої орієнтації на національні традиції. Без 
збереження національної культури, мови, мистецтва, утвердження власної 
національної ідентичності неможливе. Тому українське мистецтво є 
активним засобом національного виховання особистості, бо воно як 
естетичний феномен культурно-історичного розвитку соціуму здатне 
впливати на всі сфери суспільної практики. Мистецтво як дієвий 
компонент національного виховання через естетичне та світоглядне 
переживання художніх творів сприяє національному самовизначенню 
особистості. Воно спроможне одночасно збагачувати особистість і 
чуттєвим досвідом, і пізнавальною інформацією, що уможливлює 
збалансованість когнітивних і афективних чинників у виховному процесі; 
здатне забезпечити комплексний вплив на всі сфери особистості 
(пізнавальну, емоційну та вольову), на її свідомість і підсвідомість.  

Українське суспільство перебуває у непростій ситуації пошуку свого 
власного шляху розвитку, національної ідентичності, яка забезпечує 
збереження культурної самобутності у світі, що глобалізується. За умов 
глобалізації, коли зменшуються можливості багатьох національних країн у 
вирішенні власних проблем, саме національне виховання сприяє ідеології 
державотворення, що в підсумку формує громадянськість особистості, її 
свободу і незалежність. Кінцевим результатом національного виховання 
має бути сформована цілісна особистість – повноправна, самостійна та 
творча, яка відчуває свою співпричетність до української національної 
культури, ідентифікує себе з українською нацією та реалізує свої 
потенційні можливості на благо України2. Роль держави в національному 
вихованні полягає у координації зусиль усіх інститутів суспільства, 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. – С. 56.  
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забезпеченні єдності та пріоритету загальнодержавних і національних 
інтересів. 

Правильно організоване національне виховання формує повноцінну 
особистість, індивідуальність, яка цінує національну та особисту гідність, 
совість і честь. Так формується національний характер. 

Головною метою національного виховання на сучасному етапі є 
передача молодому поколінню соціального досвіду, багатства духовної 
культури народу, своєрідності на основі формування особистісних рис 
громадянина України, що передбачають національну самосвідомість, 
розвинуту духовність, моральну, художньо-естетичну, правову, трудову, 
фізичну, екологічну культуру, розвиток індивідуальних здібностей і 
таланту. 
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Радевич-Винницький Я.К. (Дрогобич) 
 

ЗАВДАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ  
МОВНОЇ ОСВІТИ  

В УМОВАХ НЕОДНОМОВНОСТІ 
 

У статті розглядаються завдання української мовної освіти у 
розв’язанні кардинальних проблем, які стоять перед українством: 
консолідації української політичної нації – народу України, етнополітичну 
основу і переважну більшість  якого становлять українці, та збереження 
української етнічної нації  – українців України і світу.  

 
Людство споконвіків неодномовне. Є два істотно відмінні різновиди 

неодномовності: співіснування мов – наявність у якійсь країні, краї, 
поселенні спільнот, що розмовляють різними мовами, і співвикористання 
мов – уживання більше ніж однієї мови окремими людьми чи спільнотами 
в їхній повсякденній життєдіяльності. У наш час більше ніж однією мовою 
силою обставин чи з власної волі користуються близько двох третин 
землян.  

Неодномовність властива передовсім поліетнічним країнам та регіонам. 
У близько чверті держав світу офіційними визнаються дві мови, у шістьох 
– три або більше. З іншого боку, неодномовність – атрибут інформаційного 
суспільства: розвиток людства супроводжується інтенсифікацією 
інформаційно-комунікативних процесів. Унаслідок цього, як і через інші 
причини, в одних країнах кількість білінгвів та полілінгвів збільшується, а 
в інших зменшується. Так, з мапи СРСР від 1926 до 1979 р. зникли разом зі 
своїми мовами 93 етнічні групи1. 

                                           
1 Зеймаль Е. Народности и их языки при социализме // Коммунист. – 1988. – № 15. – С. 64. 
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Неодномовними є переважна більшість сучасних українців. Їхня 
неодномовність за кордонами України – це нормальне й екзистенційно 
важливе соціальне явище. Аби ефективно спілкуватися у країнах свого 
проживання чи перебування, українці мають якомога краще володіти 
мовами цих країн. А щоб не втратити зв’язків із історичною чи для 
багатьох українців і нинішньою  батьківщиною – Україною, а також із 
рештою українського світу, їм треба добре – на рівні активної 
комунікативності – знати рідну (предківську) українську мову. Вважається, 
що для знання мови достатньо 2 – 3 тисяч, а для володіння нею потрібно 10 
і більше тисяч слів (В. Широков). Коли білінгв виходить у певній сфері за 
межі свого знання однієї мови, то він, природно, здебільшого запозичає або 
ж калькує слова і вирази з другої своєї мови, якщо у цій сфері володіє нею 
краще.  

За межами України, у понад 70 країнах світу, налічується приблизно 20 
– 22 мільйони українців. Вони проживають у країнах поселення (в 
діаспорі): у США, Канаді, Австралії, Литві, Казахстані тощо, а також у 
країнах, у кордонах яких опинилася частина українських етнічних 
територій: у Росії, Білорусі, Польщі, Словаччині, Угорщині, Румунії, 
Молдові (Придністров’ї).  

Але найбільш прикметною особливістю неодномовності українців як 
нації є те, що вони внаслідок тривалої бездержавності та колоніальної 
залежності вимушені бути неодномовними й у своїй власній країні. Навіть 
в умовах державної незалежності  рідною мовою українці можуть вільно 
спілкуватися не у всіх регіонах України й не у всіх сферах мововживання. 
«Немає жодної іншої європейської країни, де мова етнічної меншини 
набула б такого поширення, що й державна мова, а державна була б на 
певних територіях мовою меншості населення», – у політкоректних тонах 
констатує група вчених із Австрії, Англії й України, які у 2006-2008 рр. за 
спеціальною програмою досліджували мовну ситуацію в Україні1. Отже, на 
півдні і сході своєї країни українськомовний українець вимушений бути 
двомовним: із державною українською мовою, як і в минулі колоніальні 
часи, – для «домашнього вжитку» та з російською – для спілкування з 
органами влади, на виробництві, в закладах освіти тощо. У цих регіонах 
конституційного права навчатися українською мовою у ВНЗ неможливо 
домогтися навіть через суд2. 

Проросійськи і космополітично (в реальності космополітизм, як і 
інтернаціоналізм, «завжди виявляється закаптуреним націоналізмом» 
(Д. Донцов)) налаштовані політики і громадські діячі в Україні часто 
експлуатують тему поліетнічності України. Робиться це з метою не 
допустити  українців до усвідомлення й реалізації своїх прав як титульної 
нації. Учні (студенти), які вивчають українську мову, мають знати, що 
Україна не багатонаціональна країна, як Росія, а «країна з 

                                           
1 Мовна політика та мовна ситуація в Україні: Аналіз і рекомендації / За ред. Юліане 

Бестерс-Дільґер. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2008. – С. 332. 
2 Див., напр.: Мельничук С. Чиїх батьків ми діти? // Нація і держава. – 2007. – № 44. – 

30 жовтня. – С. 5. 
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багатонаціональним населенням», як, скажімо, нинішня Німеччина. «Коли 
взяти УРСР, її національний склад, то понад 80 % усього населення країни 
належить до однієї національності – української, і менше як 20 % 
населення України належить до національних меншостей. <...>. Україна не 
є державою багатонаціональною, вона не є країною різних 
національностей, вона є країною, яка має переважну, незрівняну, порівняно 
з іншими державами, національну більшість щодо населення держави”1. Це 
було сказано на І-й Всеукраїнській конференції культурно-освітніх 
робітників нацменшостей 20 травня 1931 р. Попри геноцид, етноцид і 
лінгвоцид у наступні роки та десятиліття, антиукраїнську демографічну 
політику, українці залишаються  національною більшістю в Україні. Це і в 
наш час дає підстави стверджувати: “Україна не багатонаціональна 
держава..., а держава з багатонаціональним складом населення, як 
більшість європейських держав. А це принципово різні речі. Такий 
висновок треба зробити не для того, щоб ігнорувати національні меншості 
та групи в Україні, а для того, щоб заперечити антиукраїнські політичні 
спекуляції на цьому питанні, підкопи під суверенітет українського 
народу»2. Це ж, зауважимо, дає підстави для регенераційної національно-
мовної й освітньої політики, особливо з урахуванням того факту, що 
національні меншини теж великою мірою зросійщені і разом з російською 
меншиною та значною частиною українців (понад 5 млн 556 тис., або 
14,8% – громадян української національності) становлять т.зв. 
російськомовне населення. Попри те, що в Україні налічується  понад 130 
національних меншин, неодномовність у ній має вигляд переважно 
українсько-російської двомовності.  

Базовим і найпоширенішим видом неодномовності як мовного 
співвикористання є двомовність (білінгвізм) – уживання індивідом чи 
спільнотою (субетносом, етносом, стратумом, нацією) двох мов. 
Двомовність має багато різновидів, які залежать від характеру взаємин між 
народами – носіями співвикористовуваних мов, від соціального становища 
та особливостей самих мов, від рівня володіння мовців цими мовами тощо. 
Розрізняється  двомовність індивідуальна –  соціальна (групова – масова – 
суцільна), неспоріднена – споріднена – близькоспоріднена, контактна 
(проксимальна) – дистантна (дистальна), офіційна (державна) – неофіційна, 
паритетна – непаритетна, двостороння – одностороння, симетрична – 
несиметрична, рецептивна – репродуктивна – продуктивна, нормативна – 
односторонньо нормативна – ненормативна, несуміщена (координативна) – 
суміщена (субординативна) та ін.  

В Україні, як і в радянські часи, інерційно продовжує існувати 
українсько-російська двомовність. Вона є неофіційною і має суцільний  
(тільки 5% українськомовних не володіють російською мовою), 
близькоспоріднений, проксимальний, дифузний, непаритетний, активний, 

                                           
1 Скрипник М. Перебудовними шляхами (Проблема культурного будівництва) // 

Українська мова у ХХ сторіччі: історія лінгвоциду: Документи і матеріали / Упоряд.: 
Л. Масенко та ін. – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська академія», 2005. – С. 42. 

2 Дзюба І. Між культурою і політикою. – К.: Вид-во ”Сфера”, 1998. – С. 13. 
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переважно продуктивний і здебільшого односторонньо нормативний 
характер. Російсько-українська двомовність від українсько-російської 
відрізняється тим, що вона є не суцільною, а масовою (українською цілком 
не володіють 12% російськомовних), пасивною (щодо вживання 
української мови), переважно репродуктивною: «с умением понять, но 
неумением (а частіше – і небажанням) ответить».  

Незважаючи на офіційний статус української мови як державної, 
українсько-російська двомовність в Україні продовжує бути 
несиметричною і непаритетною. “Для виникнення білінгвізму, особливо 
групового і масового, передовсім важливе прагнення і бажання носіїв мови 
оволодіти вторинною мовою, викликане потребою скористатися нею як 
знаряддям прилучення до культури і науки народу, що з ними контактує”1. 
Українці в УРСР були зобов’язані вивчати російську мову, росіяни ж у цій 
республіці оволодівати “вторинною” українською мовою прагнення і 
бажання здебільшого не виявляли самі і звільняли від її вивчення у школі 
своїх дітей. Подібно поводилися і російськомовні неросіяни, в т.ч. й 
зросійщені українці.  

Майже два десятиліття незалежності України мало змінили ситуацію. 
Це підтверджує статистика: «…лише 47% опитаних росіян погоджуються, 
що всі росіяни, які живуть в Україні, мають знати українську мову; тоді як 
аж 62% з-поміж тих самих опитаних переконані, що українці в Україні 
зобов’язані знати російську (виділено нами – Я.Р.-В.)»2. Для того, щоб 
українці у своїй державі й надалі були зобов’язані вивчати російську мову 
(і літературу), проросійські сили за підтримки Москви домагаються 
державного статусу цієї мови – поряд із українською або, як у Донецькій 
міськраді загонистий секретар з українським прізвищем Левченко (не так 
пани, як підпанки), – тільки російської. 

Лінгводидактика і, ширше, педагогіка у теорії та практиці їх 
застосування на всіх рівнях освіти мають брати до уваги конкретні 
особливості і вияви двомовності у певній країні, краї, місцевості, позаяк, 
скажімо, українсько-словацька двомовність у Словаччині й українсько-
англійська в Канаді істотно відрізняються не лише за характером 
співвикористовуваних з українською мов – синтетичної слов’янської в 
першому випадку й аналітичної германської – у другому, а й тим 
культурно-цивізізаційним та аксіологічно-ментальним світом, який стоїть 
за цими мовами. «Лексикографи нараховують понад 10 тисяч лексичних 
канадизмів – слів, виразів, значення яких специфічне тільки для Канади»3. 
Тут ідеться про англійську мову в Канаді. Але велика частина цих 
канадизмів уживається і в українському мовленні у цій країні. В 
українському ж мовленні Словаччини такої кількості словакізмів аж ніяк не 

                                           
1 Бертагаев Т.А. Билингвизм и его разновидности в системе употребления // Проблемы 

двуязычия и многоязычия. – М.: Наука, 1972. – С. 83. 
2 Рябчук М. Міф про міф, або Чому українці не є українцями? // Сучасність. – 2003. – № 5. 

– С. 53. 
3 Жлуктенко Ю.О. Українська мова на лінгвістичній карті Канади. – К.: Наукова думка, 

1990. – С. 9. 
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може бути з тієї причини, що українці тут  живуть на своїх етнічних 
землях, а, по-друге, природно-кліматичні умови, культура й цивілізація 
словаків не надто відрізняються від української. З огляду на сказане, 
навчання української мови у цих країнах потребує багато в чому різних 
дидактичних підходів як до змісту, так і до методів навчання української 
мови. Те ж саме можна сказати і про навчання в ситуації двомовності 
залежно від того, яка із співвикористовуваних мов є домінантною: 
російсько-українська двомовність у багатьох аспектах істотно відмінна від 
українсько-російської, українсько-англійська – від англійсько-української і 
т. д. Скажімо, реалії, які стоять за українською мовою, добре відомі 
російськомовним мешканцям України, оскільки вони живуть у цій країні, 
тоді як із реаліями, що експонуються російською мовою, українськомовні 
не можуть бути настільки добре ознайомлені, оскільки основний ареал 
побутування російської не Україна, а Росія з усіма її географічно-
кліматичними, ландшафтними, культурно-цивілізаційними, національно-
характерологічними, етнографічними, етноконтактними та іншими 
особливостями. Тому українська мова і в Україні, і в закордонні має 
вивчатися диференційовано – залежно від особливостей мовної ситуації в 
регіоні, характеру двомовності, домінантної мови, мови навчання 
(викладання) тощо:  

1. В Україні: 
1.1. в українськомовних навчальних закладах: 
1.1.1. у західних регіонах; 
1.1.2. у центральних та північно-східних регіонах; 
1.1.3. у південно-східних регіонах. 
1.2. у російськомовних навчальних закладах: 
1.2.1. у західних регіонах; 
1.2.2. у центральних та північно-східних регіонах; 
1.2.3. у південно-східних регіонах. 
1.3. у навчальних закладах інших етнічних груп: 
1.3.1. слов’янських: білоруських, болгарських, польських, 

словацьких…; 
1.3.2. інших індоєвропейських: грецьких, молдавських, румунських, 

німецьких…; 
1.3.3. неіндоєвропейських: угорських, татарських… 
2. На автохтонних українських землях у суміжних країнах: Білорусі, 

Молдові (Придністров’ї), Польщі, Росії, Румунії, Словаччині, Угорщині:  
2.1. в українськомовних навчальних закладах; 
2.2. в неукраїнськомовних навчальних закладах. 
3. У країнах поселення:  
3.1. у східній діаспорі; 
3.2. у західній діаспорі. 
Загалом у навчанні української мови і як рідної, і як іноземної слід 

брати до уваги особливості мови (мов), котра(і) співвикористовує(ю)ться в 
регіоні,  ідіоетнічні прикмети рідної (першої) мови учнів (студентів), 
ставлення до співвикористовуваних мов – усе те, що може виявляти вплив 
на мовне мислення й мовлення українською мовою. В ідеалі кожен учитель 
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(викладач)-україніст, який працює в ситуації неодномовності, має бути 
білінгвом із більш-менш однаковим рівнем володіння обома мовами. До 
цього ідеалу треба спрямовувати й учнів (студентів), організовуючи процес 
навчання мови на суб’єктно-суб’єктних засадах (учень – активний учасник 
процесу, а не просто об’єкт процесу; той, хто навчається під керівництвом 
педагога, а не той, кого педагог навчає), і на цій основі розвивати творчі 
здібності, виробляти чуття мови тощо. Нормальним є явище, коли у процесі 
навчання української мови використовується рідна мова учнів, а не якась 
третя, скажімо російська чи англійська, як мова-посередниця, оскільки тоді 
в мовленні виникає інтерференція не лише рідної (першої) мови, а й мови-
посередниці, часом із більш чи менш помітним перехилом у бік останньої. 
У німецькому, як і англійському, мовленні окремих ефірних працівників 
Українського радіо, «Німецької хвилі», БіБіСі відчувається не так 
український, як російський акцент. Наприклад, літера ö у німецьких словах 
können, Dörfer, böse тощо озвучується як російська буква ё, тобто як 
голосний [o] з пом’якшенням попереднього приголосного, а літера h 
(Hauchlaut) – як російський звук [х]. Навіть графему h деякі 
радіожурналісти називають буква «ха» (Нім. хвиля. – 24.09.2006). Так само 
вимовляється й англійський звук на місці літери h перед голосним (harvest, 
behawe, height, highway), хоча в англійській звуковій системі немає ні звука, 
аналогічного нашому [х], ні відповідної йому літери. Дженніфер Тейлор з 
цього приводу зауважує: «Українська мова не має наслідувати російську 
практику вживання фонеми /kh/ як найближчого відповідника фонеми /h/, 
бо українській мові остання органічно властива»1. Окремі працівники ефіру 
так вимовляють не лише транскрибовані засобами української графіки, а й 
«натуральні» звуки, наприклад, у пересиланні Української служби 
“Німецької хвилі” (14.04.2006) її працівниця озвучила назву гамбурзької 
газети «[Х]амбурґер [Х]андельсблят», а відразу після неї інший журналіст 
назву ще однієї газети вимовляв як «[Г]амбурґер Абендблят». Що з цього 
приводу мали думати радіослухачі? 

У ситуації неодномовності важлива роль належить мотивації вивчення 
другої мови. За радянських часів від вивчення української мови, на відміну 
від російської чи іноземної, учня можна було звільнити, і такі звільнення 
мали масовий характер. Серед російськомовного населення УРСР до 
української мови переважало відверто негативне, зневажливе ставлення як 
до чогось приреченого на зникнення, непотрібного або й ворожого – 
«петлюровского», пізніше «бандеровского языка». Усе це передавалося й 
учням. Тому скерування на роботу в Донбас випускники українського 
відділення педагогічних закладів небезпідставно сприймали як заслання на 
каторгу і через рік-два звідти правдами-неправдами втікали.  

Роки незалежності дещо змінили ситуацію на краще. Дуже важливе 
значення має обов’язкове зовнішнє тестування з української мови та 
літератури вступників до ВНЗ. Деякі зрушення спостерігаються і в 

                                           
1 Taylor J. Pickurel Beyond Politiks: Internal Problems of the Ukrainian Language // The 
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громадській думці: за даними досліджень, проведених наприкінці 2006 р. 
компанією Research & Branding Group, 34% респондентів висловилися за 
навчання їхніх дітей у російськомовних школах, а 57% – в 
українськомовних; 20% не згодні з тим, щоб їхні діти вчилися в 
українськомовній школі, а 41% не згодні віддати дітей на навчання до 
російськомовної школи1. Отже, потреба вивчення української мови в 
Україні на загал статистично переважає потребу вивчення другої за 
поширенням мови в країні – російської і тому належить до соціально 
значущих проблем. Ідеться, однак, не про формальне вивчення української 
мови, як це відбувалося в УРСР, а про опанування її на рівні європейських 
стандартів.  

Завдання держави і громадськості, а насамперед системи освіти  полягає 
в тому, щоб наступні покоління громадян України не відрізнялися від 
громадянства цивілізованих країн у ставленні до авторитету та вивчення 
своєї державної мови, а отже, мови міжнаціональної, мови-посередниці, 
мови для crosscultural communication – спілкування представників різних 
етнічних груп України. 

В етнолінгвополітичному плані перед Українською державою та 
українською громадськістю нині стоять дві кардинальні – доленосні – 
проблеми, пов’язані з функціонуванням української мови:  

1) консолідація української політичної нації – громадян України  
незалежно від їх етнічної належності;  

2) збереження субстанції української етнічної нації – українців України 
і світу.  

Успішне розв’язання цих завдань потребує ефективного використання 
напрацювань національної та світової педагогічної (лінгводидактичної) 
науки і практики. Але насамперед потрібна позитивна зміна мовної 
ситуації в Україні, оскільки від належного – на рівні світових стандартів – 
упорядкування цієї ситуації найвищою мірою залежить і мовне становище 
зарубіжних українців як на їхніх етнічних землях у суміжних країнах, так і 
в діаспорі. Тільки за такої умови можливе взаємопідсилення українськості 
між материковим і зарубіжним українством. Тому насамперед потрібно 
домогтися того, щоб російськомовним громадянам України – росіянам та 
представникам інших етнічних груп і зросійщених українців – прищепити 
ставлення до української як до своєї національної – у політичному сенсі – 
мови, тобто як мови своєї держави, як одного з її атрибутів. Адже 
володіння мовою держави належить до кваліфікаційних характеристик її 
громадянина. Ця загальноприйнята й абсолютно законна з погляду 
міжнародного права норма натрапляє, однак, на зовнішній, з боку Росії, і 
внутрішній, з боку проросійських сил в Україні, спротив під такими 
надуманими приводами, як насильна українізація, витіснення російської 
мови з України тощо. Це звична манера поведінки Росії в міжнаціональних 
стосунках, відома у світовому фольклорі як ситуація, коли злодій кричить: 
лови злодія! У цій країні унезалежнення України сприймається як 

                                           
1 Мовний баланс України [Упор. О. Медведєв] // Сучасність. – 2007. – № 9. – С. 75. 
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національна травма, і від 60 до 70 відсотків росіян до української 
державності ставляться негативно. Таким же є і ставлення до одного з 
атрибутів державності – української мови. Знаний російський 
тележурналіст Є.Кисельов каже: «Я не припиняю повторювати всім 
московським колегам: «Панове добродії, українська мова – абсолютно 
самостійна слов’янська мова»1. Напевно, російські столичні журналісти цієї 
очевидної для цілого світу істини не визнають – чи через необізнаність, чи 
тому, що дотримуються позиції: «Національно мислячі російські люди 
зобов’язані, задля майбутнього російського народу, ні в якому разі не 
визнавати прав на існування за державою «Україна», «українським 
народом» та «українською мовою». Історія не знає ні того, ні другого, ні 
третього – їх немає. Це фетиші, створені ідеологією наших ворогів»2. 
Російська політична і громадська думка завдяки російському ж мовно-
інформаційному просторові, який домінує в Україні, іррадіює на українське 
суспільство, породжуючи відповідне ставлення до української мови, 
зокрема, в освіті, подолати яке в умовах розбалансованості влади й 
суспільства вкрай важко: «…українізація південно-східних територій 
України провалилася через слабкість України, але аж ніяк не через 
«героїчний спротив» російськомовного населення»3. З цими словами 
суголосні твердження  авторитетного українського вченого і політолога 
І. Лосєва: «Південний схід дуже цінує реальні справи і силу. Він не 
сприймає слабкости, політичної імпотенції, словесної діареї тощо. Сила і 
впевненість у собі – це те, чого він так прагне і чого не бачить у виконанні 
офіційного Києва, де недолугість і боягузтво рекламують як демократію і 
політичну відповідальність»4. До слова, сильна, перспективна держава, яка 
спроможна провадити передбачувану внутрішню і зовнішню політику, 
сприяти розвиткові модерної економіки, науки, культури, впорядкувати 
міжетнічні взаємини, – це найперший аргумент на користь авторитету мови 
цієї держави у своїй країні і в світі, а отже, і найвагоміша спонука до її 
вивчення українцями й неукраїнцями України і світу.    

Окремим завданням навчання української мови є реукраїнізація 
(ренаціоналізація, регенерація, деасиміляція) українців, які чи предки яких 
через різні причини втратили рідну мову. «Асиміляція, тобто забуття рідної 
мови і прийняття однієї, і тільки однієї, культури, настає не скоріше 
третього покоління, але за умови використання протидіючих заходів може 
загалом не мати місця як завгодно довго»5. З цієї причини в Західній 

                                           
1 Самченко В. Євгеній Кисельов: Новина – це цар і Бог // Україна молода. – 2009. – № 177. 

– 25 вересня. 
2 Смолин М. «Украинский туман должен рассеяться, и русское солнце взойдет» // 

Украинский сепаратизм в России. Идеология национального раскола. Сборник / Вступ. ст. и 
коммент. М.Б.Смолина. – М.: Москва, 1998. – С. 22. 

3 Андреев И. Русская речь как щит и меч // http://www.apn.ru/publications/print10660.htm. 
4 Лосєв І. До консолідації шляхом модернізації // Нація і держава. – 2009. – № 37-38. – 

29 вересня. – С. 6. 
5 Верещагин Е.М., Костомаров В.Г. Язык и культура: Лингвострановедение в 

преподавании русского языка как иностранного. – 3-е изд., перераб. и доп. – М.: Русский язык, 
1983. – С. 36. 
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Україні, на відміну від південно-східних областей, фактично немає 
винародовлених і асимільованих місцевих українців. Якщо такі і 
трапляються, то не серед тих, що живуть на рідній землі. На загал 
статистика виглядає так: українську мову вважають рідною на Заході 
України – 93,55%, у Центрі і на Північному Сході – 83%, на Південному 
Сході і Півдні – 61,29%, а в макрорегіоні Крим-Донбас – 22,21% українців. 
Вельми показово, що й мови національних меншин набагато краще 
збереглися на Західній Україні (2,91%), ніж у Криму-Донбасі (0,90%)1. 

Перспективи реукраїнізації винародовлених українців в Україні і навіть 
у замежжі  не виглядають абсолютно безнадійними. Навіть найбільш 
зросійщені українці можуть бути бодай частково регенеровані, адже 98% 
респондентів на Заході і в Центрі, 88% на Сході і 83% на Півдні України 
вважають, що їхні діти й онуки мають знати українську мову2. Але для 
реукраїнізації асимільованих українців потрібен час, звичайно, більший, 
ніж тривалість одного покоління. Є підстави вважати, що легше і швидше 
цей процес відбуватиметься на матірних землях: тут денаціоналізовані 
українці живуть у реаліях своєї країни, свого суспільства і держави; у них в 
основному зберігся, попри деформації, національний характер; їхній 
менталітет, який є стійкішим за національний характер, органічно 
відповідає українській мові. Проте реукраїнізація неуникненно матиме 
більш чи менш тривалий перехідний період із стадіями двомовності 
(виділено курсивом): Р → Ру → РУ → УР → Ур → У. Остання стадія 
(українська одномовність) аж ніяк не означає, що мовці не можуть володіти 
і російською чи будь-якою іншою мовою. Скоріше навпаки, адже відома з 
давніх часів мудрість скільки знаєш мов, стільки разів ти людина не 
втратила і ніколи не втратить своєї актуальності, а українці завжди любили 
знати чужі мови – достатньо пригадати князів Всеволода Ярославича 
(батька Володимира Мономаха) і Ярослава Осьмомисла чи гетьманів 
Богдана Хмельницького й Івана Мазепу. Йдеться тільки про те, щоб серед 
цих мов належне місце посідала рідна мова людини та її народу. Цією 
мовою людина має володіти досконало – це перша й, очевидно, одна з 
найголовніших умов розвитку і процвітання української спільноти, 
ренаціоналізації індивіда та регенерації національного організму. 
Розуміння цієї засади має лежати в основі навчання української мови, 
особливо в тих обставинах неодномовності, де українська мова не є 
домінантною. 

Успішна реукраїнізація асимільованих українців закордоння – на 
українських етнічних територіях і в країнах поселення, як уже говорилося, 
неможлива без ґрунтовного поліпшення мовної ситуації в самій Україні. 
Якщо ситуація зберігатиме нинішній вигляд або ж стане ще гіршою, то не 
дадуть бажаних позитивних наслідків жодні  реукраїнізаційні заходи 
громадськості, будь-яка толерантна мовна політика держав, де проживають 
українці. Люди українського закордоння мають відчувати велику 

                                           
1 Мовний баланс України [Упор. О. Медведєв] // Сучасність. – 2007. – № 9. – С. 70. 
2 Соціокультурні ідентичності та практики / Під ред. А.Ручки. – К.: Ін-т соціології НАН 

України, 2002. – С. 233. 
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притягальну силу Української держави, нашого суспільства і – будьмо  
реалістами – мати користь від своєї українськості та її атрибутів, 
насамперед мови.   

Ренаціоналізація більшою чи меншою мірою асимільованих українців 
має поєднуватися із, хоч це дивно звучить, реукраїнізацією самої 
української мови, яка тривалий час перебувала в умовах несвободи і була 
свідомо спотворювана російщенням, «зближуванням» із нею з розрахунком 
на те, що “індукована мова самозліквідовується внаслідок власного 
розвитку” (Ю. Шевельов). Нині не йдеться про те, щоб цілковито 
повернутися до мови доби «українізації» 1923 – 1932 рр., коли українці 
мали вельми помітні досягнення в мовній царині. Двічі в ту саму воду ріки 
вступити неможливо. Але певне відросійщення таки має відбуватися, 
особиво там, де сліди насильного підганяння під структуру і норму 
російської мови виразно виявляють свою неприродність, дисонуючи з 
фонетикою, лексикою та граматикою української мови, з її духом, де 
штучно створена варіантність, зайвий паралелізм, де тиск російської мови 
призвів до ретардації або й анігіляції питомо українського слово- чи 
формовживання тощо. Намагання зберегти самобутність мови, не 
допускати її зросійщення та очищувати від засмічення ніколи не 
припинялися від самого виникнення нової української літературної мови 
(див., напр., у «Наталці Полтавці» І. Котляревського діалог про мову 
«Казака-стихотворца» О. Шаховського), натрапляючи на рішучий спротив 
метрополії та її колоніальних структур в Україні. «Геній усіх часів і 
народів» Й. Сталін був особисто проти поновлення в українській абетці 
літери ґ, ліквідованої 1933 р., прекрасна книжка Б.Антоненка-Давидовича1 
була спаплюжена і заборонена, боротьба із засміченням мови русизмами 
трактувалася як вияв українського буржуазного націоналізму. Українську 
мову всіляко зневажали не тільки російськомовні міщани, що у 20-ті роки, 
під час «українізації», єхидно іронізували: Вы говорите серьезно или по-
украински?, а й російські письменники, публіцисти, чиновники і навіть  
кремлівські вожді, які і в 70-ті роки запитували «украинских товарищей», 
котрі ще місяці, крім грудень, по-українськи називаються за частинами 
жіночого тіла. Учнів (студентів) бажано ознайомлювати з такими та 
подібними фактами. Головне ж – привчити молодь до свідомого 
мововживання, виробити в неї відчуття того, де в мові питомо своє, а де 
чуже, привнесене, сформувати розуміння особистої відповідальності за 
майбутнє мови, залучити до мовної творчості. Мовна компетенція щодо 
української мови має охоплювати не тільки внутрішньолінгвістичні знання, 
вміння й навички, а й ті знання, які мають щодо неї екстралінгвальний 
(українознавчий) характер.   

Однією з фундаментальних засад розвитку української літературної 
мови та керування цим процесом є раціональне поєднання національного й 
світового. Мову не можна і не потрібно відгороджувати муром від інших 
мов світу, оскільки лінгвальна автаркія призведе до затримки її (мови) 

                                           
1 Антонович-Давиденко Б. Як ми говоримо. – К.: Рад. письменник, 1970. 
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розвитку, що негативно відіб’ється на становищі народу – її носія і творця. 
Але контактувати потрібно з якомога більшою кількістю мов, пам’ятаючи 
водночас, що мова не може жити і розвиватися тільки коштом запозичання, 
калькування та наслідування. Треба всіляко стимулювати і підтримувати 
власне мовотворення, вироблення питомих засобів вираження. Для цього 
потрібно докладно дослідити в лінгвістичному й лінгводидактичному 
ракурсах не тільки стан виражальних ресурсів, а й тенденції та обставини 
розвитку мови на попередніх етапах її буття, зокрема, з’ясувати, у яких 
ділянках і наскільки вона була деформована, аби повернути їй її власне 
обличчя, спотворене «благотворними впливами» та насильницькою 
вівісекцією. Доцільно скористатися багатим чужим досвідом відродження 
та захисту національних мов – чеським, ізраїльським, французьким, 
польським тощо. У процесі вивчення української мови в її носіїв має 
сформуватися відчуття її живості, свіжості, модерності, 
конкурентоспроможності, бачення її синергетичних тенденцій позбутися 
слідів насильства, її перманентного руху до висот і глибин вираження 
національної та  світової думки, її спрямованості в майбутнє.  

Сьогочасна Україна стала незалежною без національно-визвольної 
революції. Але вона не стане по-справжньому самостійною, якщо ця 
революція не відбудеться в свідомості українців, якщо не виникне 
критична маса носіїв української національної ідеї. А для цього «потрібно 
знати, що неможливо здійснити революцію, не змінивши стару мову і 
словник, оскільки саме вони підготовляють чи не підготовляють зміни 
свідомості»1. Зміна ж має відбуватися в мові й особливо в масовому 
мовленні, у комунікативній практиці мільйонів українців Україні й 
українського світу. Без високоякісної мовної освіти, поза нею цього 
досягти не вдасться. Українська мова – це не тільки знаряддя 
українознавства як української філософії, політики і педагогіки, а й саме 
українознавство у сконцентрованому вигляді.  

Відродження української мови має стати взірцем і стимулом для 
відродження мов етнічних груп України, які були зросійщені в СРСР, 
значною мірою втративши рідні мови.  За даними Всеукраїнського 
перепису населення 2001 р., російську мову визначили як рідну 88,5% 
греків, 83,0% євреїв, 64,7 % німців, 62,5% білорусів, 58,7% татар, 54,4% 
грузинів, 43,2% вірмен України2.  

«Треба пам’ятати істину політичної соціології: якщо той або інший 
агент не має голосу в системі, він прагне виходу з неї або її руйнації», – 
пише акад. П. Кононенко3. Приглушення голосу підлеглих «агентів» було 
однією з причин розпаду СРСР. Українському народові не властивий ані 
шовінізм, ані агресивний націоналізм – ніхто, крім загарбників і нахабних 
зайд, на українців ніколи не ображався. Але це аж ніяк не означає, що голос 
якогось одного меншинного «агента» має заглушувати голос титульної 

                                           
1 Вебер Б. Империя ангелов. – М.: Ринол Классик, 2007. – С. 116. 
2 Про кількість та склад населення України за підсумками Всеукраїнського перепису 

населення 2001 року // http://www.ukrstat.gov.ua/Perepis/PidsPer.html. – С. 17. 
3 Кононенко П. Українська національна ідея: проблема методології. – К., 2008. – С. 103. 
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більшості й інших меншин, як це було в колоніальному царському і 
більшовицькому минулому. Відомі зовнішні і внутрішні антиукраїнські 
сили прагнуть цього і нині, прагнутимуть і завтра. Вони не хочуть чути 
іншого голосу, крім свого, вони до українського голосу не звикли, він 
ображає їхню імперську або холуйську гідність. Мовної толерантності їх не 
навчали. Не навчають і сьогодні. 

Кожна мова етнічних груп є спільним багатством української політичної 
нації, Української держави, оскільки розширює можливості контактування 
українського народу – без посередників – з іншими етнічними спільнотами 
і країнами у різних сферах політичного, економічного, культурного, 
наукового і т.д. життя. Тому зміцнення позицій і розвиток мови титульної 
нації України має супроводжуватися паралельним розвитком мов 
національних меншин насамперед тих, що були об’єктами лінгвоциду в 
СРСР. Мовне навчання й виховання учнів (студентів) покликане, крім 
іншого, сприяти їхньому розумінню історичної справедливості, а водночас 
і історичної вини тих сил, які чинили лінгвоцид, етноцид і геноцид в 
Україні. Спадкоємцям цих сил нині невигідна правда про минуле, бо вона 
розвінчує їхнє панування в минулому, підважує теперішнє інерційне 
панування й губить надії на його відновлення в майбутньому. Правда стає 
нездоланною силою, коли нею оволодівають молоді покоління. Це 
стосується і правди щодо української та інших мов, гноблених у Російській 
імперії царської та комуністичної доби.  

Висновки: 
1. Українці, на відміну від інших державоутворювальних народів, є 

неодномовними й у своїй власній країні, а не лише за її межами – у країнах 
поселення (діаспорі) та на українських етнічних землях у сусідніх країнах. 
Це надає проблемі навчання української мови в умовах неодномовності 
всеохопного й екзистенційно важливого характеру. 

2. На два життєво важливі виклики, які нині стоять перед українством: 
1) консолідація української політичної нації, тобто спільноти громадян 
України незалежно від їхнього етнічного походження, 2) збереження і 
розвиток української етнічної нації (українців України і світу), – українство 
не зможе дати гідної відповіді, якщо буде позбавлене власного – 
українського – голосу. Щоб цей голос був чутний і переконливий, 
українська мова має: 1) стати державною в Україні відповідно до світових 
стандартів; 2) вивчатися на українських етнічних землях за межами 
України на паритетних засадах із вивченням мов сусідніх країн в Україні; 
3) маючи підтримку з України, бути потужним засобом проти асиміляції 
українців у країнах поселення (в діаспорі).  

3. Для виконання завдань, які стоять перед навчанням української мови, 
потрібно: 1) реукраїнізувати її, тобто позбавити слідів колоніального 
насильства, насамперед зросійщеності; 2) якомога більше розширити 
діапазон контактів з іншими мовами світу; 3) активізувати її творчі 
потенції, особливо у словотворенні та в адаптації набутків розвинених мов. 

Українська мова має стати новочасним, здатним до постійного 
вдосконалення, конкурентоспроможним знаряддям породження і 
вираження думки у всіх сферах сучасної культури й цивілізації.  
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4. Навчання української мови в умовах неодномовності має 
здійснюватися в річищі новітніх педагогічних та лінгводидактичних ідей1, з 
використанням сучасних підходів (комунікативно-діяльнісного, соціально-
культурного, компетентнісного, особистісно зорієнтованого)2 та 
прогресивних методик (зокрема, когнітивної) навчання мови як рідної і як 
іноземної. В ідеалі володіння українською мовою як нерідною чи другою 
має бути на рівні, не нижчому чи не набагато нижчому за володіння рідною 
(першою) мовою, а співвикористання мов учнями (студентами) – мати 
вигляд повного білінгвізму, а не обмеженої білінгвальної диглосії.  

5. Навчання української мови українськомовних й особливо 
неукраїнськомовних є водночас навчанням українознавства, сфокусованого 
у мові, в її ідіоетнічності, що проглядається у фоносемантиці, лексичних 
значеннях, ідіомах, у дериваційних і граматичних категоріях. В 
українознавчому ракурсі важливими є відомості з історії української мови 
та її літературної іпостасі, поширеності у світі, рівня інформативності, 
перспектив тощо. Це сприятиме посиленню інтересу неукраїнців до 
вивчення української мови та деасиміляції винародовлених українців, їх 
поверненню – бодай наполовину – до свого мовного дому.  

        
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Див., напр.: Драйден Ґ., Вос Дж. Революція в навчанні / Перекл. з англ. – Львів: Літопис, 

2005. 
2 Див.: Методичні рекомендації щодо реалізації галузевої програми поліпшення вивчення 

української мови у загальноосвітніх навчальних закладах з навчанням мовами національних 
меншин. Витяги з листа МОН України від 08.10.08. № 1/9-647 // Українська мова й література 
в середніх школах, гімназіях, ліцеях та колегіумах. – 2008. – № 11-12.  – С. 61. 
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Алексєєва В.В. (Дніпропетровськ) 

 
ФЕНОМЕН МОВИ ЯК СЕРЕДОВИЩЕ  
СТАНОВЛЕННЯ УКРАЇНОЗНАВЧОГО  

СВІТОГЛЯДУ 
 

У статті осмислено проблему феномену мови і її ролі у становленні 
світогляду, прослідковано динаміку поглядів авторитетних філософів та 
філологів у різні епохи на сутність та світоглядне значення мови. 

 
Споконвіків мова слугувала людству не просто як засіб спілкування. У 

різні часи вона була об’єктом дослідження видатних філософів, філологів, 
соціологів, психологів, гарантом існування окремого суспільства, нації, 
безсмертя народу і навіть засобом політичних маніпулювань. 

Питання мови та світогляду вивчали філософи та лінгвісти світового 
рівня В. фон Гумбольдт, Л. Вітгенштейн, О. Потебня, Г. Шпет. З 
проголошенням незалежності України зв’язок мови та світогляду привертає 
увагу філологів Л. Мацько, С. Єрмоленко, В. Шляхову. Мова не лише у 
філологічному, а й філософському переосмисленні розглядається у 
Національному науково-дослідному інституті українознавства (м. Київ) на 
чолі з директором, академіком П. Кононенком, де «Україна – мова» – це 
один із основних концентрів українознавства.  

У статті осмислюються актуальні проблеми феномену мови та її роль у 
становленні світогляду, обґрунтовуються зв’язки мови з філософією, 
аналізуються історико-філософські витоки розуміння мови як світогляду; 
особлива увага зосереджується на зв’язку мови з українознавчим 
світоглядом на сучасному етапі філософських досліджень Національного 
науково-дослідного інституту українознавства.  

Звертаючись до питання історико-філософських витоків розуміння мови 
як світогляду, слід зазначити, що з давніх-давен тема мови порушувалась у 
філософії. Ще грецькі філософи визначали людину як живу істоту, що має 
логос – розум, мову і мовлення. Процес лінгвістичного спрямування 
філософії набув розмаху в ХІХ ст. завдяки Вільгельму фон Гумбольдту, 
який вважав, що під час дослідження мови важливо помітити в ній 
систематизуючий фактор, оскільки мова – не просто сукупність певних 
понять, а живий організм. Вона – сама діяльність (energeia), а не її 
результат. Отже, різниця між мовами – це різниця між поглядами на світ, 
тобто відмінність світоглядів. Призначення мови, за Гумбольдтом, полягає 
в тому, щоб: 

здійснювати «перетворення світу в думки»; 
бути посередником у процесах взаєморозуміння людей, виразником 

їхніх думок і почуттів; 
слугувати засобом розвитку внутрішніх сил людини, впливати на 

мислення, почуття і світобачення мовців1.  

                                           
1 Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. – К.: Академія, 2008. – С. 38.  
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Мова є органом, що утворює думку; мислення не просто залежить від 
мови, а певною мірою зумовлюється кожною конкретною ідіоетнічною 
мовою. У мові відбуваються процеси інтерпретації людиною світу, а тому 
різні мови виявляються різними світобаченнями. Слово – не відображення 
предмета, а його осмислення, тому воно еквівалентне не предмету, а 
розумінню цього предмета в акті мовної творчості1. 

У вітчизняній філософії розвитком ідей Гумбольдта займались 
Олександр Потебня та Густав Шпет. 

Великий лінгвіст О. Потебня  у праці «Думка і мова» наголошував на 
тому, що мова – це і досвід, і філософія людини (суспільства) та нації, міра 
їхнього інтелекту й світогляду, код психіки та міра морального, духовного, 
естетичного, психічного розвитку. «Мова – найтривкіший феномен 
спадкоємності поколінь і традицій»2. Мова – простір становлення не просто 
знань, навичок, умінь, а й світогляду людини. Більше того, мова і є сам 
світогляд людини.  

Через мову ми пiзнаємо свiт. Помилковою буде думка про те, що кожен 
з нас сприймає свiт безпосередньо, «таким, як вiн є». Насправдi наше 
сприйняття свiту вiдбувається крiзь призму нашої мови. «Світ просіється 
крізь сито слів» (К. Кравс).  

«Мова – це генетичний код нацiї, який поєднує минуле з сучасним, 
програмує майбутнє i забезпечує буття нацiї у вiчностi»3. «Межi моєї мови 
означають межi мого свiту» (Л. Вiтгенштейн). Утрата мови, 
денаціоналізація народу зводиться на «дезорганізацію суспільства, 
аморальність, спідлення» (О. Потебня). В замітці «Про націоналізм» 
О. Потебня підтверджує вже висловлену раніше думку: не що інше, а лише 
мова є найкраща і єдино правильна ознака народу, єдина, нічим незамінна і 
неодмінна умова його існування. «Народність, тобто те, що робить народ 
певним народом, полягає не в тому, що виражається мовою, а як 
виражається»4. 

Л. Вітгенштейн запропонував цілком новий підхід до розуміння мови 
(на відміну від традиційного, де, з одного боку, є реальність, з іншого – 
мислення, в якому дана реальність, з третього боку – мова, яка виражає 
мислення). Суть його в тому, що мова і мислення ототожнюються. 
Мислення – вид мови. Тим самим вчений вилучає ментального 
посередника: є реальність і є мова, у якій вона виражається. Мислення, як 
непсихологічний акт, є мова, а як психологічний – застосування мови. 
Л. Вітгенштейн у своєму знаменитому «Логіко-філософському трактаті» 
пише, що межі його світу визначаються межами його мови. Це означає, що 
є те, що можна виразити за допомогою мови, а є те, що можна показати. До 
першого відносять речення, які описують усе, що відбувається в чуттєвому 

                                           
1 Гумбольдт фон В. Избранные труды по языкознанию. О влиянии различного характера 

языков на литературу и духовное развитие – М., 1984. – С. 324.  
2 Кононенко П.П. «Свою Україну любіть…» – К.: Твім інтер, 1996. – С. 70.  
3 Шевельов Ю. Олександр Потебня. Мова. Націоналізація. Денаціоналізація. – Нью-Йорк, 

1992. – С. 118.  
4 Там само. 
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світі. Друге пов’язане з етичними, естетичними, релігійними та іншими 
оцінками та переживаннями: кохання, краса, релігійне захоплення не 
можна висловити, а можна показати1.  

Засновник фундаментальної онтології Мартин Хайдеггер у «Листі про 
гуманізм» писав, що мова – це дім буття, у помешканні мови перебуває 
людина. Впливовий німецький мислитель Ф. Ніцше говорив, що те, що 
раніше було філософією, тепер стане філологією, маючи на увазі не 
редукування чи поглинання однієї науки іншою, а той факт, що філософія 
отримує як своє місце перебування – мову. 

У ХХ ст. відбувся т.зв. «лінгвістичний поворот» у філософії, завдяки 
чому  мова стала одночасно і засобом формулювання філософських ідей, і 
самостійним об’єктом вивчення, до того ж різних напрямів (аналітична 
філософія, лінгвістична філософія, герменевтика, феноменологія, 
структуралізм та ін.). Голландський філософ Ф. Анкерсміт зазначав, що 
«Філософія ХХ століття перебуває під чарівливістю феномену мови»2.  

Деякі філософи вважають мову основою світобачення, сутнісною 
ознакою людини. На думку Дж. Сьорла, одного із засновників теорії 
мовних актів, у межах раціоналізму роль мови в людському житті 
визначають такі положення: 

а) мова – виняткове надбання людини як homo sapiens; умова і засіб 
виділення роду людського зі світу природи; 

б) історичне формування і функціонування свідомості людини 
відбувалось і відбувається з опертям на слово, мову загалом; 

в) мислення людини насамперед креативне, нерозривно пов’язане з 
мовою. Абстрагувальна діяльність мислення можлива лише з опертям на 
засоби мови. Слово (мова) є тією підвалиною, на якій ґрунтуються 
свідомість, мислення й особистість людини; 

г) мова – необхідний засіб соціалізації індивіда. Без спільної 
життєдіяльності з іншими людьми, без засвоєння соціальних норм, правил, 
спільної культури і знань, досягнень багатьох поколінь сучасна людина 
недієздатна; 

ґ) мова – найважливіший засіб спілкування, основа, на якій 
вибудовуються міжлюдські стосунки і соціальна структура суспільства3.  

Німецький учений О.-Ф. Больнов називає такі причини звернення 
філософів до мови:  

1) вплив мови на світогляд людини;  
2) кожна мова – носій особливого, неповторного світогляду;  
3) кожна людина мислить, відчуває, сприймає і вибудовує своє життя 

так, як це їй підказують форми конкретної мови;  
4) мова впливає на дійсність, формує і перетворює її;  
5) формування сутності людини пов’язане з мовою4. 

                                           
1 Витгенштейн Л. Логико-философский трактат / Пер. с нем.; Общ. ред. и предисл. 

В.Ф. Асмуса. – М.: Наука, 1958. – С. 78. 
2 Філософія мови. Історія лінгвофілософських учень. – К.: Академія, 2008. – С. 17.  
3 Там само. – С. 18. 
4 Там само. 
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У філософських розвідках будь-якої епохи завжди відводилося важливе 
місце мовній проблематиці, оскільки мова вважається і вважалася засобом 
спілкування людей, пізнання навколишнього світу, складником буття, 
соціальним інститутом. Тому в наш час помітно виражений незгасаючий 
інтерес до філософських досліджень мови. У сучасній вітчизняній 
філософській думці інтерес до дослідження мовної проблематики 
представляють праці вчених Національного науково-дослідного інституту 
українознавства. Основу філософського осмислення мови директор 
Інституту П. Кононенко вбачає у розумінні її «як найуніверсальнішої 
форми і буття, і свідомості людини... Універсалізм української мови є 
виразником універсалізму природи, історії, людини, нації»1. Методологічні 
засади українознавчих досліджень концентра «Україна – мова» узагальнено 
в підручнику П. Кононенка «Українознавство» (1994, 1996, 2006), у 
монографії П. Кононенка, Т. Кононенка «Феномен української мови: 
генеза, проблеми, перспективи. Історична місія»2 та численних наукових 
статтях цих авторів. Зокрема, вчені відділу мови створили концепцію 
«Мова як українознавство».  

Поняття українознавчого світогляду актуалізувалося після появи 
узагальнюючої українознавчої праці професора С. Єрмоленко «Мова і 
українознавчий світогляд», у якій ідеться про місце української мови як 
суспільного та світоглядного феномена в системі українознавства3. 
Дослідження присвячене осмисленню актуальної проблеми – феномену 
мови і її ролі у становленні світогляду, обґрунтовано зв’язок мови з 
філософією окремої особистості і всього народу, проаналізовано 
можливості світоглядного впливу мови на особистість у процесі мовної 
освіти під час застосування її українознавчих орієнтирів.  

Оскільки мова характеризує світогляд кожного народу й окремої 
особистості, то закономірно й те, що вона виражає національну сутність 
людини. Філософські теорії та практика виявляють, що без вирішення 
мовного питання розвиток кожної нації зводиться нанівець, не може 
відбутися національне відродження багатьох країн світу, адже, як уже 
зазначалося, мова є показником індивідуальності кожної нації, 
національного самовизначення. Втрата мови призводить до втрати 
національного світогляду і, як наслідок, денаціоналізації. Видатний вчений 
О. Потебня детально спиняється на цьому явищі, яке полягає в тому, що 
мовна традиція переривається або слабне такою мірою, що стає 
другорядним чинником зміни народного життя. «Денаціоналізація 
зумовлюється несприятливими умовами, що в них живе народ, його 
розумовою підпорядкованістю… Люди, як правило, не відмовляються від 
своєї мови»4. 

                                           
1 Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К., 2006. – С. 179.  
2 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Феномен української мови: Генеза, проблеми, 

перспективи. Історична місія. – К.: Наша культура і наука, 1999. – 136 с.  
3 Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд. – К.: НДІУ, 2007. – 444 с.  
4 Шевельов Ю. Олександр Потебня. Мова. Націоналізація. Денаціоналізація. – Нью-Йорк, 

1992. – С. 98.  
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Мова – один iз факторiв самоорганiзацiї суспiльства i невiд'ємна ознака 
таких спiльнот, як рiд, плем’я, народнiсть, нацiя. «Мова народу – це його 
дух, i дух народу – це його мова» (В. фон Гумбольдт). «У нiй акумулюється 
духовна енергiя народу. Вона є головною ознакою i символом нації»1. 

Я. Радевич-Винницький у праці «Мова і нація» наголошує на тому, що 
умовою існування кожної нації є мова. Ворожі сили знищують мову, і це 
призводить до знищення нації. Мова забезпечує нормальне функцiонування 
нацiонального органiзму в усiх його виявах – полiтичному, економiчному, 
культурному тощо. Мова – головна ознака нацiї. У загальносвiтовому 
процесi розвитку людських спiльнот, який окреслюється формулою «вiд 
народу – до нацiї», мовi належить першорядне мiсце. «Знищення мови 
(лiнгвоцид) є найважливiшою передумовою етноциду – знищення народу 
як культурно-iсторичної спiльноти, його асимiляцiї iншим народом. Це 
розумiють усi завойовники. Лiнгвоцид є завжди їхньою стратегiчною 
метою»2.  

Вчені української діаспори О. Мороз та Ю. Саєнко висловили думку 
про важливість мови для консолідації народу, формування нації: «Мова – 
це суспільна форма пізнання, переживання й виживання… Важливими 
чинниками формування нації є мова, географічний простір, традиції, 
історія, релігія»3. 

У підручнику з українознавства (автор – П. Кононенко) широко 
висвітлюється питання мови й нації, їх зв’язок зі світоглядом. Зазначено, 
що саме поклик часу, філософія гуманізму й поступу визначили 
основоположні начала світової теорії та методології наукового 
націоналізму. Чи не найбільш чільну позицію в його еволюції посідає 
великий німецький мислитель Йоган Готфрід Гердер. І особливо завдяки 
його праці «Мова і національна індивідуальність». «Мова – душа нації 
(народу)! – ось домінанта тієї праці. Приваблива, епохальна, цивілізаційно 
значуща, культуротворча домінанта. І особливо – її глибокою 
аргументацією. Кожна мова – це шлях матері-батька до сина, від них – до 
роду і нації. Більше: через мову «природа з’єднала ще одну ланку: народ 
передає свій духовний набуток іншому народові. Так у великому поступі 
націй набувають вищого рівня мистецтво, наука, культура; і мова – це 
найкращий спосіб удосконалення їх, який вибрала природа»4. 

Завданням і логічним етапом розвитку сучасності є актуалізація поняття 
українознавчого світогляду через призму національно-мовної 
самоідентифікації. Формування національної свідомості громадян, 
ототожнення себе з народом – складний, багатогранний процес, який не 
обмежується певними хронологічними рамками. Після здобуття Україною 
незалежності постала потреба в новаторському дослідженні питань 

                                           
1 Іванишин В., Радевич-Винницький Я. Мова і нація. – Дрогобич: Вид. фірма 

«Відродження», 1994.  
2 Там само. – С. 83. 
3 Мороз О., Саєнко Ю. Час інтелекту: сукупний український розум. – Львів, 2002. – С. 15.  
4 Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К., 2006. – 870 с.  
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універсалізму мови, її зв’язку з національно-мовною свідомістю, 
українознавчим світоглядом українців.  

Про зв’язок української мови та світогляду в українознавчій парадигмі 
красномовно свідчить ідея концепції «Мова як українознавство»: 
«Українська мова як об’єкт пізнання вийшла за межі власне лінгвістичної 
наукової парадигми, у вивченні мови постали проблеми світоглядного 
характеру, розв’язати які під силу лише інтегративній системі знань»1.  

Поняття «українознавчий світогляд» у науці викристалізувалося завдяки 
фундаментальній праці доктора філологічних наук, професора, автора 
понад 250 наукових праць С. Єрмоленко «Мова і українознавчий 
світогляд». «Процеси державотворення актуалізували питання 
українознавства. Українці осмислюють свою історію, повертаються до 
рідної мови. Свідоме, розумове прийняття українства передбачає наявність 
у людини українознавчого світогляду. Слово «світогляд» має значення 
«система поглядів на життя, природу і суспільство». Українознавчий 
світогляд, відповідно, – «система поглядів на життя, природу і суспільство, 
детермінована концептосферою «Україна». Іншими словами, 
українознавчий світогляд охоплює концентри українознавства, визначені 
П. Кононенком: Україна – етнос, Україна – природа, Україна – мова, 
Україна – історія, Україна – нація, Україна – держава, Україна – культура. 
Погляд українців на себе і на світ віддзеркалюється в мові»2. 

З погляду становлення українознавчого світогляду рідна мова займає 
особливе місце як універсальний спосіб пізнання світу й самопізнання 
людини через мовні картини національного світобачення та 
світорозуміння, як глибинна скарбниця неперервної історичної пам'яті 
народу, його ідеалів, ролі й етики, його історичної долі в мовних образах і 
символах, нарешті, як одна з головних ознак нації, що забезпечує 
інтеграцію й функціонування національного соціуму. Для кожної нації 
важливим засобом єднання народу є літературна мова. Для українців же, 
землі яких були розділені між сімома державами, рідна, літературна мова 
була, за висловом Івана Франка, репрезентанткою національної єдності, 
«рідним огнивом», що єднало українців усіх земель, виховувало відчуття 
спільності3. 

Пізнаючи рідну мову, людина пізнає себе. На кожній території не 
випадково з’явилася певна мова з її фонетичними, граматичними, 
лексичними особливостями. Саме таке сполучення слів та звуків, 
підпорядковане певним правилам, впливає на емоційний стан людини, її 
інтелектуальний потенціал, ставлення до світу, до людей, до себе. Мова, 
яка поширена на певній території, знаходиться в гармонії з навколишнім 

                                           
1 Див.: Пономаренко А. Концепція «Мова як українознавство»: етапи становлення // 

Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 156.  
2 Єрмоленко С.Я. Українська мова як концентр українознавства // Наука самопізнання 

народу: Зб. матер. і наук. праць. На пошану 70-річчя Петра Кононенка. – К.: Веселка, 2002. – 
С. 85-90.  

3 Див.: Мацько Л.І. Українська мова: формування національної свідомості // Педагогіка і 
психологія. – 1996. – № 1. – С. 66.  
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світом, із Землею, природними умовами, біоритмами людини. Слово має 
цілющу дію. Не буде милозвучно вимовлятися українська мова в устах 
росіянина чи навпаки – це суперечитиме генетичним зв’язкам поколінь. 
Сама природа людини буде противитися чужомовній ритмомелодиці. Тому 
наявність мовно-українознавчого світогляду і, як наслідок, мовна стійкість 
та мовний обов’язок важливі для кожного мешканця України, який хоче 
пізнати себе, свої можливості. Доцільно застосовувати такий підхід у 
практиці філософії вітчизняної мовної освіти, що й визначить перспективу 
наступних досліджень шкільного процесу.  

Отже, з давніх-давен мова стала об’єктом досліджень багатьох відомих 
учених. ХІХ та ХХ століття ознаменували початок ґрунтовного 
філософського переосмислення мови, її світоглядного значення. Поступово 
в філософії набуває значимості підхід до мови як світогляду людини. Вже у 
ІІ пол. XX ст. сформувались окремі напрями гуманітарних досліджень, 
пов’язаних із філософським осмисленням феномена людської мови, – 
філософія мови, лінгвістична філософія, філософія лінгвістики, численні 
філософські проблеми мовознавства тощо, у яких наголошено, що мова – 
не лише засіб спілкування, а й носій світогляду. 

Мова є абсолютною ознакою нації, яка в історії та житті народу відіграє 
велику роль, сприяючи та поглиблюючи народотворчий процес. У мові – 
минуле і майбутнє народу, найцінніша спадщина, що передається з 
покоління в покоління і примножується.  

Ставлення до мови свого народу – показник значної міри 
українознавчого світогляду, рівня національної свідомості громадян. 

Кожен народ характеризується самобутньою мовною картиною світу, 
яка найближча до генетичної природи представників саме цього народу. 
Через мову відчувається зв’язок поколінь, спільність думок і прагнень, 
єдність і консолідація суспільства, витворення загальнонаціональних, 
всеукраїнських культурних вартостей. Українська мова допомагає нам 
ототожнюватись як українцям у межах певної спільності з іншими, що 
мають таке саме національне світосприйняття. 

Становлення українознавчого світогляду відбувається, в першу чергу, 
внаслідок формування таких рис національно свідомої особистості, як 
мовна стійкість та почуття мовного обов’язку. Національно-мовна 
особистість не тільки знає українську мову, а й здатна захищати та 
розвивати її. Мова – головна ознака існування нації, саме тому процес 
становлення українознавчого світогляду народу є важливою умовою 
розвитку та процвітання, міжнародного визнання України, запорукою 
щасливого майбутнього українства. 
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Карпенко Н.С. (Київ) 

 
РЕАЛІЗАЦІЯ ПСИХОЛОГІЧНОЇ  
СКЛАДОВОЇ У ПІДРУЧНИКАХ  
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ДЛЯ ЗНЗ  

(на прикладі підручників для 5 класу) 
 

У статті проаналізовані підручники з української мови для 5 класу 
різних авторських колективів щодо наявності в їхніх текстах емоційно-
почуттєвого компонента. 

 
У 2009/2010 навч. році вивчення української мови у 5 – 9 класах 

загальноосвітніх навчальних закладів здійснюватиметься за програмою, 
затвердженою Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 
23.12.2004 року)1. 

Сучасна концепція мовної освіти головне завдання української мови як 
навчального предмета вбачає у формуванні національно-мовної 
особистості, яка характеризується свідомим ставленням до мови, 
розвиненим мовленням, відповідно мисленням, інтелектом, емоційно-
почуттєвою сферою, мовленнєвою пам’яттю, а також мовним чуттям, тобто 
вмінням наслідувати традиції використання мовних одиниць у мовленні2. 

У межах виконання другого етапу науково-дослідної теми 
«Українознавчий зміст підручників з рідної мови для ЗНЗ» розробляється 
напрям «Реалізація психологічної складової як засобу самопізнання та 
самотворення особистості у підручниках з української мови для ЗНЗ». Для 
його виконання були поставлені такі завдання: 

1. Опрацювати підручники з української мови для ЗНЗ (5 клас) різних 
авторських колективів з метою виявлення наявності текстів вправ, завдань, 
ілюстрацій, спрямованих на: 

розвиток моральних, інтелектуальних, естетичних почуттів, 
позитивного ставлення до себе та оточуючих, формування особистісного 
ставлення до тих чи інших моральних ситуацій; 

формування вмінь виражати позитивні й негативні емоції; 
розвиток здатності встановлювати позитивні міжособистісні стосунки; 
формування взаємодопомоги та поваги до старших; 
вироблення вміння співпереживати, співчувати іншій людині; 
розвиток творчих здібностей та фантазії. 
2. З’ясувати, яка частина вищезазначених пунктів реалізована у 

підручниках з рідної мови та яким чином. 

                                           
1 http://www.mon.gov.ua; Українська мова. 5 – 12 класи / Г.Т. Шелехова, В.І. Тихоша, 

А.М. Корольчук, В.І. Новосьолова, Я.І. Остаф; За ред. Л.В. Скуратівського. – К.: Ірпінь: 
Перун, 2005. – 176 с. 

2 Ніколаєва Л.О. Вивчення предметів мовно-літературного циклу як засіб впливу на 
емоційно-почуттєву сферу підлітка // Актуальні проблеми слов’янської філології: Зб. наук. ст. 
– К.: Знання України, 2005. – Вип. 10: Лінгвістика і літературознавство. – С. 191-202. 
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Наймогутнішим знаряддям впливу на емоційно-почуттєву сферу дитини 
є, на наш погляд, підручники з рідної мови. У них відбиваються культурні 
здобутки народу, його звичаї, традиції, побут, мова, історія, світогляд та 
психічні властивості, особливості характеру. На уроках рідної мови 
вчитель має пам’ятати, що головне завдання навчання мови полягає не в 
тому, щоб дати комплекс певних граматичних понять, а викликати 
зацікавленість, навчити бачити, відчувати багатство рідної мови і вміло 
ним користуватися.  

У педагогічній літературі проблемі впливу підручників з рідної мови на 
емоційну-почуттєву сферу дітей приділялося недостатньо уваги. Однак 
сучасна дослідниця Л. О. Ніколаєва у своїй статті «Вивчення предметів 
мовно-літературного циклу як засіб впливу на емоційно-почуттєву сферу 
підлітка» докладно обґрунтувала та розкрила питання вивчення предметів 
мовно-літературного циклу як засобу впливу на емоційно-почуттєву сферу 
підлітків. І.О. Матвєйцева у своєму дослідженні розкрила роль підручника 
як інтелектуального самовчителя. Такий аспект цієї проблеми, як методика 
викладання української мови і літератури в школі досліджували такі 
педагоги, психологи та методисти: Л.І. Мацько, М.Г. Стельмахович, 
В.О. Сухомлинський, В.В. Шляхова та ін. Моральному вихованню 
молодших школярів у процесі опрацювання казок на уроках читання 
присвячена праця М. Кучинського з однойменною назвою. Основи 
психологічної, педагогічної та методичної роботи над збагаченням 
словника учнів розробляли: Л.С. Виготський, М.І. Жинкін, В.В. Шляхова та 
ін. Основам культури мови та мовлення присвячені праці Н.Д. Бабич, 
Д.Г. Білоус, С.Я. Єрмоленко, М.І. Пентилюк тощо.  

У процесі реформування освіти в Україні проблема підготовки 
підручників нового покоління набуває особливої актуальності у зв’язку зі 
зміною орієнтації від авторитарного підходу у навчанні до особистісного1. 
Загальновизнано, що шкільний підручник перестає бути книгою лише для 
закріплення матеріалу, вивченого на уроці. Зростає його освітня, 
мотиваційна, виховна та розвивальна роль, значної ваги набуває 
спрямовуюча та інтелектуальна функції. Окрім цього, підручник несе у собі 
й такі функції, як систематизація, закріплення і контроль знань. Це означає, 
що він має містити систему засобів для забезпечення мотивації навчання 
дітей, формування у них стійких пізнавальних інтересів та бажання 
вчитися. Мотиваційна функція, на нашу думку, реалізується насамперед 
через емоційно-ціннісний компонент психологічного складника мови. 
Реалізація зазначеного компонента в підручнику на сьогодні становить 
важливу наукову проблему. 

Аналізований нами віковий період у психології має назву отроцтво – це 
період від 10 – 11 до 13 – 14 років, що збігається у сучасній школі з часом 
навчання дітей у 5 – 8 класах школи. У цей час відбувається бурхливий і 
плідний розвиток пізнавальних процесів. Найбільш важливий у цьому 

                                           
1 Матвєйцева І.О. Підручник як інтелектуальний самовчитель // Матеріали міжнародної 

наукової конференції. – С. 183-186 // bibl.kma.mk.ua/pdf/zbirnuku/7/38.pdf. 
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відношенні період 10 – 12 років – час переходу від мислення, заснованого 
на оперуванні конкретними уявленнями, до мислення теоретичного, від 
безпосередньої пам’яті до логічної.  

В інтелектуальній діяльності школярів у період отроцтва підсилюються 
індивідуальні особливості розвитку, пов’язані з розвитком самостійного 
мислення, інтелектуальної активності, творчого підходу до вирішення 
завдань, що дає змогу розглядати вік 10 – 14 років як сенситивний період 
для розвитку творчого мислення1.  

Нашу увагу привернув саме цей віковий період, оскільки, починаючи з 
середньої школи, відбувається становлення потреб і мотивів навчання, а 
також бурхливо розвивається та домінує емоційно-почуттєва сфера 
особистості. Зважаючи на це, вбачаємо необхідність у продуктивному 
використанні зазначеного періоду розвитку особистості для ефективного 
формування її емоційно-почуттєвої та мотиваційної сфери. 

Переживання дитиною позитивних чи негативних емоцій зумовлює 
відповідно її ставлення до навчальної діяльності, від якого прямо 
пропорційно залежить успішність навчання. Дитина у цьому віці 
усвідомлює світ цінностей лише через емоції та почуття. Саме тому й 
знання засвоюються учнем насамперед шляхом переживань. 

Під емоціями розуміють, з одного боку, своєрідне вираження 
суб’єктивного ставлення людини до предметів і явищ навколишньої 
дійсності у формі безпосередніх переживань приємного або неприємного 
(емоції у широкому значенні слова), а з іншого – лише реакцію людей і 
тварин на впливи внутрішніх і зовнішніх подразників, пов’язану із 
задоволенням або незадоволенням біологічно значущих потреб (емоції у 
вузькому значенні слова). 

Емоції найтісніше пов’язані з особистістю, невіддільні від неї. Вони, 
передусім, відображають стан, процес і результат задоволення потреб2.  

Відомо, що на основі емоцій формуються почуття. Почуття – це 
специфічні людські переживання, узагальнені ставлення до людських 
потреб, задоволення або незадоволення яких викликає позитивні або 
негативні емоції: радість, любов, гордість або сум, гнів, сором тощо.  

У психології розрізняють такі види почуттів: моральні, естетичні, 
праксичні, інтелектуальні та пізнавальні. 

Моральні – це почуття, у яких виявляється стійке ставлення людини до 
суспільних подій, до інших людей, до самої себе. Джерелом моральних 
почуттів є спільне життя людей, їхні взаємини, боротьба за досягнення 
суспільних цілей.  

Естетичні – це відчуття краси в явищах природи, у праці, у гармонії 
барв, звуків, рухів і форм. Такі почуття викликають твори мистецтва.  

                                           
1 http://www.glavnyk.com.ua/PG_UKR_09_03_2005.htm. 
2 http://209.85.129.132/search?q=cache%3AAU9yKigi73wJ%3Abibl.kma.mk.ua%2Fpdf%2 

Fposibnuku%2F23%2F13.pdf+%D0%A9%D0%BE+%D1%82%D0%B0%D0%BA%D0%B5+%D0
%B5%D0%BC%D0%BE%D1%86%D1%96%D1%97+%D1%96+%D0%BF%D0%BE%D1%87%
D1%83%D1%82%D1%82%D1%8F&hl=ru. 
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Праксичні – це переживання людиною свого ставлення до діяльності. 
Вони виявляються у захопленні, задоволенні діяльністю, творчому підході, 
радості від успіхів або у незадоволенні, байдужому ставленні до діяльності.  

Інтелектуальні почуття є емоційним відгуком на ставлення особистості 
до пізнавальної діяльності в широкому її розумінні. Ці почуття 
виявляються у допитливості, чутті нового, здивуванні, упевненості або 
сумніві.  

Пізнавальні почуття залежно від умов життя, навчання та виховання 
мають різні рівні розвитку. Такими рівнями є цікавість, допитливість, 
цілеспрямований та стійкий інтерес до певної галузі знань, захоплення 
пізнавальною діяльністю1.  

Отже, підручники з рідної мови, на нашу думку, мають нести у собі 
особистісно значущий для учня матеріал: життєві ситуації та приклади; 
елементи гумору; історичні відомості, що стосуються теми, що вивчається; 
висловлювання видатних людей; вірші; цікавий та доступний для 
сприймання ілюстративний матеріал; відомості, що стосуються 
навколишнього світу дитини, краєзнавчі матеріали, художні описи 
природи. 

Для розвитку допитливості та пізнавальних інтересів учнів важливою є 
наявність у підручнику різних літературних жанрів, особливо життєвих 
оповідань, байок та казок, поезій, романтичних та пригодницьких творів, 
творів з елементами таємниць та містики, а також малих фольклорних 
жанрів – загадок, прислів’їв, приказок, лічилок, скоромовок, анекдотів. 
Пожвавлення у процес навчання вносять вправи змагального характеру: 
ребуси, кросворди, головоломки, тестові завдання. Дітям цього віку 
імпонують: теми, що стосуються самої людини, людських взаємин, 
цінностей життя; навчально-пізнавальні статті про людський організм та 
його здоров’я. Близькими та цікавими школяру є обговорення правил 
дорожнього руху, а також питань, що безпосередньо стосуються їхнього 
життєвого досвіду, навколишнього світу речей, неживої природи, людей, 
тварин, рослинного світу тощо. 

Зміст текстів підручника має бути наділений певними характеристиками 
для пробудження інтересу, мотивації, прищеплення дітям потреби у 
пізнанні нового. Такими характеристиками є: емоційність, цікавість, 
доступність, логічність та послідовність, лаконічність, вдале дозування, 
поступове зростання складності, проблемність, діалогічність, народність, 
художність та естетичність, яскравість, казковість і фантастичність, 
новизна, позитивна життєстверджувальність, динамічність, 
різноманітність, цілеспрямованість, відповідність віковим та 
індивідуальним особливостям дітей середнього шкільного віку, яскрава, 
образна, емоційно-виразна мова, інтеграція знань (забезпечення 
міжпредметних зв’язків), гуманність2. 

                                           
1 http://psyh.kiev.ua/nma-referats/fla-refers/lang-1/referat-36/referatpart-3/index.html. 
2 Корчевська Н.Р. Емоційно-ціннісний компонент для початкової школи // 

http://www.bdpu.org/scientific_published/conf_2008/articles/Section_2/Korchevska%20.doc/view 
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Реалізація емоційно-почуттєвого компонента передбачає також 
включення до підручників завдань на оцінювання фактів, вчинків героїв, 
подій, які мають спонукаюти дітей до висловлювання свого ставлення; 
текстів вправ та завдань, спрямованих на аналіз почуттєвої сфери героїв 
твору, автора та власних емоцій і переживань; вправ на засвоєння норм 
мовленнєвого етикету; завдань для виразного читання, читання в особах; 
рольових ігор; завдань для роботи у парах та можливості вибору 
діяльності; завдань на формування вміння доводити та відстоювати власну 
точку зору тощо. 

Для реалізації поставлених завдань були проаналізовані 3 підручники з 
рідної мови для 5 класу різних авторських колективів. Перший – за 
редакцією С.Я. Єрмоленко та В.Т. Сичової1, другий – М.І. Пентилюк, 
І.В. Гайдаєнко, А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчука2, третій – О. Глазової, 
Ю. Кузнецова3 (далі у тексті – підр. 1, 2, 3). 

Автори аналізованих підручників усвідомлюють значення їх впливу на 
емоційно-почуттєву сферу дітей даного віку. Прозові тексти, наявні у 
підручниках за характером відображення дійсності, поділяються на 
емпіричні й теоретичні. Тексти емпіричного характеру відображають 
факти, явища, події, містять вправи та правила. Тексти теоретичного 
характеру містять закономірності, методологічні знання4. Аналізовані 
підручники містять тексти обох типів.  

Наявний ілюстративний матеріал за цільовим призначенням можна 
поділити на три групи: 1) що розкриває основний зміст певних елементів 
програми (провідні ілюстрації); 2) що рівнозначний тексту; 3) що доповнює 
текст, є об’єктом для запитань та завдань. 

За зоровим сприйняттям поділяємо його на малюнки, фотомалюнки та 
репродукції картин, що несуть смислове навантаження, спонукають дітей 
до мовотворчості, сприяють формуванню та розвитку естетичних почуттів, 
творчих здібностей. Перший аналізований підручник характеризується 
вдало підібраними малюнками та ілюстраціями, що спонукають до 
мовотворчості, напр.: впр. 170, с. 83, впр. 173, с. 85, впр. 175, с. 86. Вірші, 
прозові твори та деякі гумористичні завдання супроводжуються 
малюнками, що сприяють розвитку естетичних почуттів, напр.: впр. 233, 
с. 108, впр. 324, с. 139. Наведені зображення дорожніх знаків зацікавлюють 
дітей та інформують про умови руху транспорту, допомагають вільно 
орієнтуватися на дорозі, мотивують їх до швидшого засвоєння правил 
дорожнього руху, напр.: впр. 232, с. 107, впр. 233, с. 108, впр. 234, с. 109. 

Звертаємо увагу на те, що у підр. 2 наочність викладу навчального 
матеріалу майже забезпечено: розміщено кольорові малюнки до сюжетів 

                                           
1 Єрмоленко С.Я., Сичова В.Т. Рідна мова: Підруч. Для 5-го кл. – К.: Грамота, 2005. – 

240 с. 
2 Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. / М.І. Пентилюк, І.В. Гайдаєнко, 

А.І. Ляшкевич, С.А. Омельчук; За заг. ред. М.І. Пентилюк. – К.: Освіта, 2006. – 272 с. 
3 Глазова О.П., Кузнецов Ю.Б. Рідна мова: Підруч. для 5 кл. загальноосвіт. навч. закл. – К.: 

Педагогічна преса, 2005. – 288 с. 
4 http://www.tnpu.edu.ua/subjects/74/pedagog/plekcii/l_didakt/ld4/ld4p5.htm. 
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літературних творів, але їх, на нашу думку, має бути більше, бо 
п’ятикласники краще сприймають новий матеріал візуально. 
Фотоекспозиції на історичну, екологічну та естетичну тематику 
забезпечують достатність ілюстративного матеріалу. 

Зауважимо, що занадто яскрава гама кольорів використана у підр. 2 
може відволікати школярів від змісту основного матеріалу. 

На відміну від підр. 2, у третьому підручнику наявні фотоілюстрації 
(фотознімки), що спонукають до мовотворчості, напр.: впр. 36, с. 27 
«Роздивіться фотографію, визначте, за яких обставин відбувається 
спілкування дітей. Придумайте кілька реплік їхньої розмови»; несуть 
смислове навантаження, спрямовані на розвиток естетичних почуттів, 
напр.: впр. 66, с. 39, впр. 75, с. 46.  

Наявні репродукції картин, спрямованих на розвиток естетичних 
почуттів та вияв позитивних емоцій, напр.: с. 41 «Чи любите ви осінь? 
Роздивіться присвячені цій порі року картини українських художників. 
Складіть кілька речень за змістом картини, яка сподобалася вам 
найбільше». 

Малюнки окремих предметів природи, пейзажів, пір року (осінь, зима), 
ландшафтів (тундра, степ), що наявні в усіх аналізованих підручниках, 
сприяють формуванню правильних і чітких уявлень. На цих малюнках 
підкреслені ті ознаки об’єктів, які необхідно засвоїти дітям.  

У підр. 1 вдало підібрані вірші, спрямовані на розвиток позитивних 
емоцій, у них наявні елементи зацікавлення та мотивація до кращого 
сприймання та запам’ятовування навчального матеріалу, напр.: впр. 10, 
с. 9-10 вірш Д. Білоуса «Злитки золоті», де кожна частина мови 
перетворюється на живу істоту, яка розмовляє. Дітям цього віку краще 
сприймати й запам’ятовувати матеріал у віршованій формі. Класифікацію 
частин мови у підр. 1 подано у вигляді малюнка (впр. 15, с. 12), на відміну 
від підручників 2, 3, де правила та новий матеріал подано теоретично, у 
науковому стилі, з меншим урахуванням вікових особливостей учнів. 
Звертаємо увагу, що у третьому підручнику вірш про частини мови (впр. 
13, с. 18-19) ідентичний віршу у підр. 1 (впр. 10, с. 9-10). 

Аналізовані підручники характеризуються наявністю у них вправ і 
завдань, спрямованих на розвиток творчих здібностей та прояв фантазії, 
напр.: підр. 1, впр. 8, с. 7 Підготуйте твір-роздум на тему «Чому я 
розмовляю українською мовою?», завд. 12, с. 45 «За одним із поданих 
малюнків складіть текст-розповідь» (одне із завдань для самоперевірки) 
та багато ін.; підр. 2, впр. 29, с. 16 «Підготуйте усну розповідь про відому 
історичну пам’ятку у вашій місцевості. За допомогою малюнків, які 
необхідно розглянути, скласти речення за кожним малюнком про справу, 
якою ви займаєтеся майже завжди у цей час», впр. 117, с. 57-58 «Уявіть 
ситуацію. Вам довелося доглядати за деревами у шкільному або вашому 
саду. Усно опишіть свої враження», впр. 200, с. 101 «Уявіть себе 
звукорежисером: озвучте кадри до мультфільму за народною казкою 
«Лисичка і Журавель». До кожного з малюнків складіть діалог між 
Журавлем і Лисичкою, дотримуючись інтонації, тембру й сили голосу 
зображених героїв» тощо. На нашу думку, у другому аналізованому 
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підручнику спостерігається однотипність завдань, у тому числі й творчих, 
що є не завжди виправданим, втрачається момент зацікавлення та 
мотивації. У третьому підручнику також наявні вправи та завдання, що 
спонукають учнів до прояву творчих здібностей та розвитку фантазії, напр.: 
впр. 497, с. 229 «Складіть казку на одну з поданих тем: «Пригоди синонімів 
і антонімів у країні Лексикології», «Безбарвність мови, або зникнення 
синонімів»», впр. 111, с. 71 «Складіть і запишіть план розповіді про свій 
робочий день (або про день останніх канікул, який вам запам’ятався). За 
планом усно складіть розповідь, використайте слова, що вказують на 
послідовність дій і подій», впр. 132, с. 80 «Уявіть котрийсь із 
фантастичних предметів, які згадувано в українських народних казках: 
меч-гартованець, шапку-невидимку, чарівну паличку тощо. Складіть і 
запишіть художній опис предмета», впр. 153, с. 88 «Самостійно складіть 
художній опис будь-якої глиняної (керамічної) побутової речі: глечика, 
миски, куманця, вазона для квітів тощо. Той самий предмет намалюйте 
або сфотографуйте. Запам’ятайте: те, що описано словами, завжди 
можна передати одним малюнком або фотографією». 

Деякі вправи та завдання, наявні у підручниках, сприяють розвитку та 
виявленню позитивних та негативних почуттів та емоцій (радості, суму), 
що дуже важливо для цього вікового періоду, напр.: у підр. 1, впр. 60, с. 35 
«Складіть і запишіть текст про добру людину, яка вчить вас творити 
добро» та ін.; у підр. 2, впр. 2, с. 4 «Прочитайте висловлювання 
українських поетів про мову. Які почуття вони у вас викликають?»; 
впр. 171, с. 83 «Прочитайте. З’ясуйте, що виражають виділені слова або 
сполучення слів: Упевненість чи невпевненість, почуття радості, жалю 
тощо»; у підр. 3 вправи та завдання, спрямовані на формування моральних 
якостей, сприяють мовотворчості, виявленню позитивних та негативних 
емоцій (переживання, смутку), напр.: впр. 479, с. 222 «На які людські риси 
вказують прислів’я? Складіть усне висловлювання «З ким я не хотів би 
дружити» з використанням поданих прислів’їв», впр. 244, с. 132 «Якому 
внутрішньому станові відповідає підвищення тону голосу? А пониження 
тону?»  

Тексти казок, що наявні у підр. 1, 2, спрямовані на виховання моральних 
почуттів: любові до рідних, школи та навчання, рідного краю, формування 
взаємоповаги і взаємодопомоги, милосердя, працьовитості, старанності, 
охайності, чесності, скромності, справедливості, готовності захищати 
слабших тощо. У підр. 1 є вправи, що спрямовані на розвиток моральних 
якостей, допомоги старшим, поваги та позитивного ставлення до 
оточуючих, які спонукають до мовотворчості, напр.: впр. 20, с. 15 (казка 
В. Овсєєвої). У підр. 2, 3 присутні вправи, що сприяють формуванню таких 
моральних якостей, як чесність і справедливість, напр.: підр. 2, впр. 191, 
с. 96 «Як ви розумієте вислів Старе добро забувається?»; підр. 3, впр. 302, 
с. 156-157. 

Автори підручників звертають увагу на моральне виховання, 
розробивши вправи та завдання, що сприяють розвитку та формуванню 
позитивних рис характеру (турботливість, старанність, наполегливість, 
самоаналіз, самокритичність, співчуття, співпереживання), напр.: підр. 1, 
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впр. 59, с. 35 «Який ваш вчинок можна порівняти з добрими справами 
бабусі Марфи»; підр. 2, впр. 424, 425, с. 210 «З’ясуйте лексичне значення 
слів людяний, приємний. Зі словом дбайливий складіть речення і зробіть 
його синтаксичний розбір», впр. 241, с. 122 «Розгляньте малюнок і 
напишіть твір-мініатюру на тему «Мої обов’язки в сім”ї»»; впр. 249, 
с. 129 «Прочитайте текст «Чи вмієте ви вказувати на помилки?» 
Поміркуйте над словами автора» тощо; підр. 3, впр. 428, с. 199 «Напишіть 
замітку до шкільної або районної газети про одну з таких подій, напр. 
допомога школярів дитячому будинкові», впр. 480, 481, с. 222. У цьому 
підручнику є вправи і завдання, спрямовані на формування поваги до 
дорослих, вияву вдячності, напр.: впр. 377, с. 182 «Подякуйте бабусі за 
надісланий до дня народження подарунок. В усному висловлюванні 
використайте слова: сім’я, люб’язність, пам’ятати, святкувати, 
з’їхатися, матір’ю, здоров’я». 

Важливою умовою розвитку моральних знань молодших школярів є 
позитивні зміни у їхньому мисленні. У цей період формуються такі 
операції мислення як аналіз, синтез, порівняння та узагальнення.  

У наявних в аналізованих підручниках народних прислів’ях, приказках, 
казках, легендах чітко сформульовано ідеал виховання, визначено моральні 
якості, притаманні вихованій людині. У прислів’ях зібрані конкретні 
правила культурної поведінки, викладені у дотепних формах, що полегшує 
їх усвідомлення школярами. У прислів’ях, приказках, легендах, казках 
сконцентрований моральний зразок, вироблений українським народом, 
напр.: підр. 1, впр. 5, с. 7, впр. 222, с. 102, впр. 264, с. 119; підр. 2, впр. 35, 
с. 18; впр. 230, с. 119; підр. 3, впр. 144, с. 84-85, впр. 160-161, с. 91, впр. 297, 
с. 153. 

Звертаємо увагу, що у всіх трьох підручниках є вправи і завдання, 
спрямовані на звернення до життєвого досвіду дитини та засвоєння 
морально-етичних норм, напр.: підр. 1, впр. 5, с. 7; підр. 3, впр. 31, с. 25 
«Прочитайте народну усмішку за особами. Що мав на увазі дядько, коли 
радив небожеві сказати «кругленьке» слівце? Які слова ввічливості ви 
знаєте? Які вживаєте найчастіше?»; підр. 2, впр. 15, с. 9 «Підготуйте 
усну відповідь на тему «Мовлення – це мова «в роботі». Використайте в 
ній приклади зі свого життя, вірші, прислів’я і приказки, з якими ви 
ознайомилися». Містяться й такі завдання, що сприяють розвитку творчих 
здібностей, уміння спиратися та використовувати попередньо набутий 
досвід, напр.: впр. 54, с. 24 «Уявіть ситуацію. Ви зустрілися з громадянами 
іноземних країн, які хочуть дізнатися про Україну та українців. Побудуйте 
діалог, використовуючи матеріал попередніх вправ».  

Позитивом є те, що завдання за своєю різноманітністю в першому 
аналізованому підручнику передбачають зміну діяльності і в одному 
завданні може поєднуватися декілька видів діяльності, напр.: впр. 108, с. 57 
«Прочитайте прислів’я (читати потрібно за годинниковою стрілкою, 
пропускаючи одну клітинку). Складіть речення про родину, 
використовуючи словосполучення: треба берегти, можна радіти, повинні 
допомагати». 
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Деякі вправи та завдання для самоконтролю у першому підручнику 
представлені у вигляді тестів, головоломок, ребусів, кросвордів та загадок, 
які зацікавлюють та мотивують дітей, позитивно впливають на емоційну 
сферу, у них присутній елемент змагання. Також наявні вправи із ключами. 
Натомість у підр. 2, 3 ігрові завдання та завдання змагального характеру 
відсутні, у той час, коли наявні вправи, спрямовані на роботу парами, 
сприяють формуванню позитивних міжособистісних стосунків, 
товариськості, вміння працювати в колективі, напр.: підр. 2, впр. 12, с. 9 
«Учитель запитав: «Що таке мова і мовлення? Що в них спільного та чим 
вони різняться? Дайте відповідь на ці запитання разом із сусідом по 
парті», впр. 13, с. 9 «Розіграйте діалог на тему «Зустріч друзів після 
канікул»», впр. 31, с. 16-17 «Складіть текст про ваш робочий або вихідний 
день, використовуючи числівники. Це може бути розповідь або ділог з 
другом. Скористайтеся довідкою» тощо; підр. 3, впр. 35, с. 26 «Складіть 
невеликий діалог, який міг би відбутися між двома однокласниками під час 
шкільної перерви. Використайте подані в рамці слова, словосполучення і 
речення. Розіграйте діалог за особами»; впр. 480, с. 222 «Складіть та 
розіграйте діалог між двома товаришами-вболівальниками. Тема 
спілкування – обговорення недавнього матчу між двома шкільними 
футбольними командами (співрозмовники вболівають за різні команди». 

У п’ятикласників є обов’язкова потреба спілкуватися з однолітками, 
тому вони охоче відгукуються на групові форми роботи з інтерактивними 
методами навчання, вікторини, де є можливість суперництва з метою 
виграти.  

У першому підручнику присутня постійна рубрика «Усміхнімось» та 
гумористичні завдання, що сприяють кращому запам’ятовуванню та 
сприйманню матеріалу. У підр. 3 також наявні елементи гумору, 
гумористичні вправи та завдання. Є вправи, де поєднано декілька видів 
діяльності, напр.: впр. 30, с. 24 «1) Прочитайте усмішку вголос за особами. 
Ким є співрозмовники та як ви це зрозуміли? 2) Наголошення слова усмішка 
перевірте за поданим у кінці підручника словничком правильної вимови слів. 
Як ви вважаєте, чи часто людям потрібно звертатися до такого 
словника», впр. 42, с. 29 «Прочитайте жартівливий діалог за особами. 
Поставте запитання до виділених слів». Натомість у другому 
аналізованому підручнику жартівливі завдання відсутні. 

На заняттях із п’ятикласниками важливо використовувати гумор. Гумор 
має дуже велике значення для розвитку дитини цього віку. У цей час діти 
дуже люблять жартувати, розповідати анекдоти. Дуже важливо, щоб 
дорослі розуміли значення гумору для розвитку дітей, були терпимими до 
дитячих жартів і уміли використовувати його у навчальному процесі. Як 
відомо, багато досить складних речей запам’ятовується досить легко, якщо 
вони представлені в жартівливій формі, з дотепними порівняннями. На 
заняттях з оволодіння загальнонавчальними навичками діти можуть 
навчитися самі використовувати гумор для кращого запам’ятовування.  

Порівняльний аналіз підручників з рідної мови для 5 класу переконує в 
потребі посилення емоційно-ціннісного компонента навчальної книги з 
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метою ефективного використання психологічних можливостей та 
потенціалу дітей молодшого шкільного віку.  

Внаслідок проведеного аналізу ми встановили, що в підручниках наявні 
повною мірою тексти вправ, завдань, ілюстрацій, спрямованих на: 

розвиток моральних, інтелектуальних, естетичних почуттів, 
позитивного ставлення до себе та оточуючих, вироблення особистісного 
ставлення до тих чи інших моральних ситуацій; 

формування вмінь виражати позитивні й негативні емоції; 
розвиток здатності встановлювати позитивні міжособистісні стосунки; 
формування взаємодопомоги та поваги до старших; 
вироблення вміння співпереживати, співчувати іншій людині; 
розвиток творчих здібностей та фантазії. 
Проте слід зауважити, що авторам першого підручника необхідно 

звернути увагу на збільшення кількості вправ і завдань змагального 
характеру та вправ для роботи парами. Авторам другого та третього 
підручників варто було б подумати над: 

урізноманітненням, простішим та яскравішим викладом поданого 
матеріалу, наповненням його вправами змагального та ігрового характеру; 

збільшенням кількості наочного матеріалу, правильним добором 
кольорової гами, оскільки та, яка використана у другому підручнику, може 
своєю яскравістю відволікати школярів від змісту основного матеріалу; 

застосуванням віршованих форм у процесі закріплення нового 
матеріалу та повторенні попереднього; 

формою та стилем викладу правил і нового матеріалу, кращим 
урахуванням вікових особливостей учнів. 

Зазначимо, що важливим завданням на сучасному етапі розвитку 
українського підручникотворення є визначення домінуючих цінностей для 
кожного вікового періоду та втілення їх у матеріалі навчальних книг. 
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УКРАЇНСЬКА ЛІТЕРАТУРА  

У ШКІЛЬНОМУ НАВЧАЛЬНО- 
ВИХОВНОМУ ПРОЦЕСІ:  

УКРАЇНОЗНАВЧІ ПРОЕКЦІЇ  
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У статті викладено бачення ролі вивчення української словесності в 

школі у процесі становлення повноцінної особистості, а також 
аргументовано потребу цілісного українознавчого підходу у викладанні 
української літератури як неодмінного складника оновленого освітньо-
виховного процесу. 

 
Основною і підставовою вадою освітньо-виховного процесу і дотепер 

залишається принципове небажання (або неспроможність) теоретико-
практичних розробників доглибно переорієнтувати його аксіологічні 
принципи й мету. 

Тим часом у сучасній педагогіці вже панує усвідомлення необхідності 
вироблення і застосування способів виходу за межі репресивної педагогіки. 
Дуже показовою в цьому плані була породжена тоталітарною системою й 
педагогіка радянська. Відповідно до її постулатів, дитина не є повноцінною 
особистістю і потребує переробки на кращий зразок Ното soveticus (або 
людини без властивостей) задля її ж користі. У суспільстві штибу 1920–
1990-х років репресивна педагогіка – єдиний шлях передачі навичок 
співжиття у громаді-колгоспі. 

Натомість сучасна наука декларує необхідність повернутися обличчям: 
до дитини, поставити в центр своєї уваги, передовсім, її інтереси й запити, 
сповідує дитиноцентризм як свій визначальний принцип. Тож слід 
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погодитися з тим, що новітня система має бути упорядкованою відповідно 
до потреб школярів. Однак фактичне втілення кількох чинних нині програм 
з української літератури на практиці змушує констатувати цілковиту 
відсутність такої відповідності. Освітня практика й нині виходить із 
архаїчного на сьогодні потрактування дитинства як моменту 
несправжності. Бо ж нібито переорієнтована наука, пильніше взорувавши 
свій погляд на «маленьку» особу (читай; ще-не-людину), виходить із 
показового критерію: «ким ти станеш, коли виростеш?», тоді як наріжною 
екзистенційною загадкою чи й телосом існування людської популяції, є 
питання «ким ти Є?». Тож попри позірну надувагу, що полягає лише у 
заклеюванні т.зв. tabula rasa пустопорожніми «правильними» штампами з 
псевдопедагогічною метою й обов’язковою проекцією на майбутнє, 
насправді дитині відмовлено у праві особистісного утожсамлення, 
ідентифікації себе у суспільстві, врешті, ідентифікації національної; тобто – 
віднайдені власного механізму соціалізації як «успішного» алгоритму 
постійного пошуку свого місця у цьому світі, яке все ж не є сталим 
упродовж відтинку людського ж:иття. Точку відліку на координатній 
прямій свідомого повноцінного існування особи, гідної йменуватися 
людиною, потрібно зсунути у часі назад, подолавши стереотип загальної 
суспільної рефлексії тимчасовості стану дитинства, озвучений 
Вальдорфською школою; і приймати дитину такою, якою вона є в її (чи не 
найліпшій) людській іпостасі. 

Якщо справедливим і загальновизнаним є твердження про динаміку 
світоглядної матриці дорослого суб’єкта, яка вимагає повсякчас нових 
стимулів; бажану неприпустимість духовно-інтелектуальної стагнації, 
такий же постулат, очевидно, є правильним і стосовно саморуху дитячого 
психоінтелектуального комплексу. Ці формули, звісно, не є відкриттям у 
теоретичній психологїї та педагогіці, проте все ще мусимо констатувати 
«комунікативний розрив теорії і практики, нелогічним чином встановлений 
і тривкий дотепер. Закон послідовності еволюції, давно знаний з курсів 
вікової психології, не набуває чинності у практичному втіленні теорії, й 
підручниках зокрема. Він полягає у чіткому послідовному розташуванні 
кількох етапів розвитку людини. Кожен має визначені властивості й 
загальні тенденції, що їх слід враховувати в освітньо-виховному процесі 
при складанні навчальних програм і підручників (цей аспект, зокрема, 
цікаво розроблено й апробовано на лекціях у Києво-Могилянській академії 
Кравченком А.Є.)1. На стадії шкільної освіти ця схема має такий вигляд: 

– 4 клас (початкова школа) – етап суто образного мислення;  
– 5 – 9 класи (середня школа) – апологетичний вік. На цій стадії дитина 

прагне наслідувати, шукає зразок поведінки – період повного тотемізму. 
Відбувається пошук і примірка різних масок, «підходящого» характеру – 
часто можна почути: дитину «наче підмінили». Основні проблеми 
апологетичного етапу: однозначне некритичне сприйняття зразка для 

                                           
1 Кравченко А.Є. Загальні принципи побудови програми // Слово і час. – 1994. – № 2. – 

С. 85-90. 



 
Україна – література, художня словесність 

 

 309

наслідування. Тож укладач шкільної програми і літературної хрестоматії 
мусить з усією відповідальністю пропонувати «саме ті» еталони, на які 
взорується і які вбирає, поєднуючи в собі дитина в процесі формування 
власного «Я»; 

– 9 – 12 класи аж до 20 – 25-річного віку – критичний, аналітичний етап, 
етап суцільних дискусій, максималізму та заперечень. На відміну від 
попередньої, синтетичної, стадії, дитина починає різко відштовхувати будь-
які шаблони. Вона утверджується у світі, сперечаючись з Іншим; звертає на 
себе увагу навіть забороненими методами, шукаючи визнання. Тому й 
літературна модель піддається  розчленуванню, аналізові й інтерпретації. 
Читання для цього віку має давати вже не зразки до наслідування, а 
дискусію, суперечку. Однозначні, романтичні персонажі підліткові 
видаються смішними, дитячими, казковими й неактуальними.  

Викладання літератури в школі, безсумнівно, пов’язане з викладанням 
інших дисциплін освітньої програми – рідної мови, географії, біології і 
насамперед – історії рідного народу. Образи-персонажі уособлюють людей 
тієї чи тієї епохи, ідейна наснаженість твору, діяльність митця як частина 
літературного процесу й – ширше – частки певного культурного простору 
часто зрозуміла єдино в історичному контексті. Предметом української 
літератури як шкільної дисципліни насамперед є, окрім усього 
літературного процесу, художній твір як артефактна одиниця, водночас 
замкнена й відкрита функціональна система. Тому під час вивчення 
конкретного твору не слід забувати про єдино можливий «продуктивний» 
спосіб його існування у вигляді триєдиної динамічної структури: автор – 
реципієнт – текст. У процесі інтерпретативного сприйняття останній 
набуває щоразу інших «виглядів» під час кожного зіткнення з «горизонтом 
сподівання» й досвіду нового читача. Здатність художньої інформації 
певним чином перетворюється у взаємодії із внутрішнім «Я» суб’єкта 
сприйняття була відзначена ще Ф. Гегелем: «Будь-який твір мистецтва є 
діалогом з кожною людиною»1. За висловом Л. Виготського, «Художній 
твір – це система подразників, свідомо і навмисне організованих з таким 
розрахунком, щоб викликати естетичну реакцію»2. Сам твір відбувається 
тільки в діалозі. Ця взаємодія буде успішною тільки тоді, коли активуються 
життєвий досвід, творча уява, емоційна й образна пам’ять реципієнта: 
«Художнє сприймання – це не тільки спілкування з автором твору, уявна 
суперечка чи незгода з ним; це і відкриття нового в житті, і пізнання самого 
себе, і самовиховання»3. Взагалі, процес сприйняття художньої інформації 
має особистісний характер і тому цей психологічний аспект неможливо 
оминати при вивченні творів літератури у школі так само, як індивідуальні 
та загальні вікові особливості розвитку особистості: «Всі психічні функції 
людини на кожному етапі розвитку діють не безсистемно, а діють в певній 

                                           
1 Гегель Г.Ф. Эстетика. – М.: Искусство, 1968. – Т. 1. – 274 с. 
2 Выготский Л.С. Психология искусства. – М.; Л., 1967. – С. 24. 
3 Художественное восприятие / Ред. Б.С.Мейлах. – Л.: Наука, 1971. – С. 10. 
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системі»1. Беручи до уваги вікові особливості сприйняття як художньої, так 
і наукової інформації, слід зважати на визначені умови сенситивності: 
«Цілком зрозуміло, що в сензитивний період відповідні умови, зокрема 
певного способу навчання, тільки тоді можуть виявити свій вплив на 
розвиток, коли відповідні їм цикли розвитку ще не завершені. Щойно вони 
закінчені, ті ж самі умови можуть виявитися вже нейтральними. Якщо 
розвиток сказав своє останнє слово в даній галузі, сенситивний період 
щодо цих умов теж закінчився. Незавершеність певних процесів розвитку є 
необхідним чинником сензитивності цього періоду стосовно певних 
умов»2. 

Одне з важливих завдань, що з ним таки не впоралась офіційна 
пострадянська педагогіка, вочевидь, мусить взяти на себе українознавство 
– виробити власну концепцію дитинства як унікального етапу розвитку 
людини. Адже саме у цей час нею здобуваються навички «жити» і 
виробляється екзистенційна модель її поведінки. Найпродуктивнішим у 
виробленні критеріїв структурвання (а не накопичення) знань, могло б, як 
видається, стати вивчення національної літератури. Методологічний сенс 
репресивної педагогіки полягає в наданні необмеженого мандату дорослим, 
які, проголосивши дитину аморфною масою, здобувають право безкарно її 
«ліпити». І так утривалюється  перманентний опір дитинства, боротьба за 
незалежність, що, природно, унеможливлює досягнення найблагороднішої 
виховної мети. Проголосивши рукоприкладство антигуманним, сучасні 
вихователі замінили його на моральний садизм, для якого створено цілу 
систему соціальних інституцій. В результаті процес здобуття знань стає 
невмотивованим, а єдиним мотивом навчання виявляється страх перед 
покаранням. Бо ж сама освіта виконує нині винятково саме теперішнє 
системне суспільне замовлення. Система формує корисний штампований за 
визначеним лекалом елемент для власної внутрішньої самоконструкції, 
причому сам «елемент» не постає ментально «включеною», свідомо 
активною часткою цілого. А такий механізм рано чи пізно приречений на 
виснаження. 

Початком змін у сучасній освітньо-виховній концепції мала б стати 
переорієнтація на непримусові методи навчання, докорінний перегляд 
способів подання інформації, і, що важливіше, аргументації її засвоєння, 
вироблення структури знань. Метою вивчення цієї дисципліни має бути не 
сума знань (часто чужих думок) про конкретні літературні твори, а знання 
про розвиток літературного процесу взагалі, про основні моменти теорії 
літератури, стилю, поетики тощо; уміння застосовувати здобуті знання на 
практиці, вільно аналізувати будь-який прочитаний твір, формулювати і 
висловлювати власну думку з приводу прочитаного. 

Звідси – виходи на іншу модель освіти, принципом якої є усвідомлення: 
знання неможливо привласнити, а лише самостійно виростити в собі. 
Неможливо, скажімо, прочитати всі твори літератури, бо завданням 

                                           
1 Выготский Л.С. Воображение и творчество в детском воздасте. – М.; Л., 1967. – С. 179-

180. 
2 Выготский Л.С. Психология искусства. – М.; Л., 1967. – С. 223. 
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шкільного курсу має бути вироблення в учнів відчуття слова, духовної 
практики його освоєння. Кожен твір слід розкривати разом з дитиною як 
такий, що є співмірним Всесвітові зовнішньому і внутрішньому. Навряд чи 
це можливо навіть за кілька годин, виділених програмою. Натомість 
інформація, подана на уроках літератури, узалежнює від себе, породжує 
тільки її нагромадження. Текст, як відомо, потребує інтерпретації, причому 
щоразу нової. Людині ж потрібне прочитання себе в тексті. Так, вивчення 
літератури, а надто рідної, має бути конкретно-ситуативним, варіативним 
та аж ніяк аморфною сукупністю хрестоматійних творів. Цей курс слід 
грамотно вибудувати за певним внутрішнім сюжетом, урухомлюваним і 
виховною метою, і потребою конкретної дитини. В ідеальному варіанті ці 
обидві мають збігатися: іманентне прагнення інкультурації, постання 
повноцінної особистості й справжнього носія національної культури. Як 
поєднати свободу і «потрібне» орієнтування? Не зайвим видається 
звернення, як не дивно, до споконвічної української моделі виховання. 

Коли ж звернутися до нині чинного закону, що диктує параметри моделі 
освіти – державного Стандарту, слід найперше зауважити таку його 
вирізняльну ознаку, як не концептуальність, а, точніше, приховане, але 
вперте й цілеспрямоване нівелювання і «згладжування» диференціації за 
національною ознакою. Приміром, послідовним є насаджування і розвиток 
постулату про вторинність і похідність «національного» (читай 
«українського») поряд із загальнолюдським: так, у змісті стандарту йдеться 
про необхідність «всебічного розвитку особистості», що «визначається на 
засадах загальнолюдських та національних цінностей». Натомість звичною 
світовою освітянською практикою є засвоєння загальнолюдського через 
національне. З іншого боку, претендуючи на статус обов'язкового для 
виконання в усіх навчальних закладах, вимоги державного стандарту 
супроводять на позір визначальна статистична («відчепна») фраза-
симулякр про «надання навчанню українознавчої спрямованості, що 
безпосередньо забезпечується вивченням української мови, української 
літератури, історії України, географії України, українського мистецтва 
тощо». Насправді ж, стандарти освіти аж ніяк не назвеш українознавчими. 
Вже за першого наближення впадає в око всуціль некомпетентні (а чи й 
випадково?) формулювання назв основних розділів Стандарту. Так, 
безформне місиво під назвою «Мова і література», по-перше, ставить під 
сумнів будь-який здогад про змістове наповнення розділу і його 
відповідність вимогам саме до шкільної освіти, а не специфічного напряму 
досліджень у якомусь химерному філософсько-філологічно-теологічному 
проекті. Така злочинна, сказати б, неконкретика на початковому етапі 
(характерна не тільки для цього розділу) має логічне продовження і 
наслідок для роботи тих, для кого створено цей інструктаж – відсутність 
практичних настанов і вказівок до втілення «мети і завдань» Державного 
стандарту часто-густо зводить процес вивчення гуманітарних дисциплін у 
кращому разі до пасивного безстороннього читання програмових текстів. З 
погляду завершеної традиційної й усталеної державницької ідеї (чи то 
грецької, чи німецької, а чи української) неприпустимою, ба навіть 
стратегічно небезпечною видається така світова «каша», у якій розчинено 
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всі знакові особливості національного продукту. Навряд чи й можливим 
назвуть вивчення гамузом усіх мов і літератур, включно з рідними, 
практики-методисти, бо ж доведено, останні навіть сприймаються носієм у 
специфічний, інший спосіб. Тож як окремі галузі, а не лише предмети, ці 
дисципліни повинні мати окремо вироблені конкретні стандарти і 
вивчатися, звісно, не відрубно, а за принципом осьового нанизання на 
стрижень національний. Зрештою, не мають комплексів щодо 
цілеспрямованого створення й утвердження таким чином «третьоримської» 
свідомості ані «дика» азіопська Росія, ані етнічний конгломерат заледве 
кількасотлітньої давності Сполучених Штатів. Зауважмо, мимохідь, у 
жодної із згаданих держав не виникає істерії з приводу належності до 
цивілізованої Європи. Ми ж, наслідуючи, як завжди, не зовсім те, панічно 
страхаємося звинувачень у войовничому шовінізмі й утисках «меншин». 
Через те блок «Літературний компонент. Українська література. 
Зарубіжна література» починається з літератури національних меншин, а 
культурологічна лінія передбачає вивчення «традицій народів України та 
зарубіжних країн». Очевидно одне: Державний Стандарт не містить 
жодного розділу, присвяченого «засвоєнню», «пізнанню», «глибшому 
вивченню» чогось українського. 

Безперечно, можна говорити про конкретну спрямованість чинних 
натепер стандартів української освіти – створення певної гуманітарної 
аури, яка містить у собі виховання толерантності до інших народів (тільки 
не до свого), вироблення історичної некомпетентності. 

Звісно, неоціненною у викладанні літератури є «жива» робота вчителя, і 
кадрово-методологічний аспект потребує окремої уваги. Нам йдеться наразі 
тільки про стан матеріально зафіксованого інструментарію цього процесу – 
стан шкільних підручників з української літератури як синтетичної 
дисципліни, однак аналіз їх змістового наповнення може бути показовим і 
для оцінки всього комплексу навчальної лектури. Програма з літератури 
для 12-річної школи укладена відповідно до вимог Державного стандарту 
базової і повної середньої освіти. Зміст запропонованого до вивчення 
літературного матеріалу спроектований на очікувані результати навчання, 
що неодмінно мусить бути цілеспрямовано і стратегічно зорієнтоване на 
виконання головних завдань освітньо-виховного процесу, а також його 
організацію й контроль. Згідно з офіційним формулюванням, таким 
найбільш загальним очікуваним результатом вивчення літератури у 
середніх навчальних закладах є насамперед вироблення в учнів практико-
оперувального апарату застосування набутих знань, прищеплення й 
розвиток системи вмінь та навичок і, аж згодом, емоційно-ціннісне 
орієнтування, ментальне й поведінкове проектування дорослої особистості. 
Саме такій матриці мають відповідати не єдино виважений підхід до 
підбору конкретного художнього твору, а й випрацювання нових методик 
викладання. 

Вивчення літератури у кожному наступному класі мусить апріорі мати 
природну тяглість, наступність і бути логічним та закономірним 
продовженням тематично-жанрового, художньо-естетичного, 
літературознавчого принципів програм попередніх курсів. Якщо в 
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початковій школі передбачається формування усвідомлення учнями тісного 
взаємозв’язку різних видів мистецтв, закладення первнів і практичних 
навичок самостійної читацької діяльності, то такий набутий досвід має на 
меті ґрунтовно й поглиблено узагальнити їхні уявлення, знання та 
естетичні враження, щоб у старших класах діти мали стійке відчуття стилю 
того чи іншого твору, сформовану здатність інтерпретації й розуміння 
художнього образу, а також бачення літературного твору як твору 
мистецького, а літератури – як складової системи різновидів мистецтва. 

Завданням вивчення літератури в школі, мабуть, не є забезпечення 
примусового прочитання всього корпусу художніх творів, складеного на 
розсуд кабінетного історика літератури, часто далекого від педагогіки як 
такої. Передовсім – навчити читати, читати усвідомлено, для себе – тобто, 
заново, наперекір технологічному поступові бездумно-механістичної 
епохи, покликати до життя традицію читання як іманентної потреби 
людського духу забезпечити й задовольнити підстави власного саморуху; 
виробити здатність естетичного відчуття образного слова, а через нього й 
усвідомлення важливих світоглядних, морально-етичних, національних 
цінностей, навчити думати є головною, сказати б, екзистенційною метою 
вивчення предмета (істинне мислення й є доглибним зануренням у пласти 
посутнього, постановка одвічних питань і пошуки відповідей на них). Цей 
процес, природно, мав би супроводжуватися зацікавленням дитини спершу 
українською літературою, українською книжкою, що  пропонує дитині 
«образи», «зразки» того храму, у якому житиме ця конкретна особистість. 
А тому державні стандарти з української літератури теж потребують змін. 
Школярі мають оволодіти системою основних знань з теорії літератури як 
мистецтва, тоді вони зможуть насолоджуватися і мелодикою поетичного 
слова, і стрункістю та глибиною прозових творів, і особливостями 
авторської мови. А оволодівши цими знаннями, вони будуть здатними 
самотужки оцінити мистецьку вартість того чи іншого твору, але 
найважливіше – бачити художні образи (зорові й слухові), відчувати й 
розуміти його настрій, інтелектуально взаємодіяти з текстом та підтекстом. 
Натомість сучасні учні часто-густо і зовсім незнайомі з поняттям 
«художній образ», плутаючи його з образом літературного героя тощо. 

Зробивши критичний аналіз знань про українську літературу 
середньостатистичного школяра, мусимо з прикрістю констатувати лише 
доволі обмежений набір імен письменників, назв та змісту (у кращому разі) 
їх програмових творів. Хороший учень може визначити тему, дати 
характеристику образам героїв. Та найгірше – діти, а потім і дорослі 
громадяни України, здебільшого взагалі не люблять українську класику. І 
не в останню чергу винна в цьому школа, яка не здобулася ні на що інше, 
як на нудні сентенції і примус, культивування «потрібних» творів та їх 
аналіз через єдине, найчастіше, джерело пізнання літератури – підручник. 
Діти привчаються повторювати чужі думки, не думаючи над прочитаним, 
не проводячи самостійного аналізу. У контексті проблеми викладання 
пильної уваги заслуговує стан сучасних підручників з гуманітарних 
дисциплін, і зокрема з української літератури. Так, звертаючись до цього 
аспекту вивчення загальноосвітньо-виховної ситуації в Україні, 
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П.П. Кононенко слушно зауважує недостатність «...апеляцій до учня як до 
учасника навчально-виховного процесу, що повинно б сприяти 
формуванню особистісно-ідеального погляду на життя, переконань, ідеалів, 
світоглядних установок, які мають забезпечувати органічне включення 
дитини в суспільне життя, визначення її місця у ньому, реалізацію її 
потенційних можливостей»1. Натомість зміст залишається пасивно 
сприйнятим учнями (не стає їх активним свідомим знанням і практикою), 
не маючи безпосереднього живого зв’язку з індивідуальним досвідом 
особистості учня. До того ж, не відбувається зміна шляхів подання цього 
ціннісно важливого матеріалу. Тому і не досягається основна – виховна – 
мета освіти. Адже якщо дитина молодшого шкільного віку потребує 
зіпертості на конкретні зразки, моделі наявних модусів життєвих ролей, які 
знаходить деінде, коли їх не пропонує школа (саме остання має 
використовувати свою «близькість» і пов’язаність з дитиною задля 
спрямування її розвитку у бажаному напрямі, подавши чіткі й визначені 
способи людського самоздійснення), то підліток потребує іншого підходу, 
визначеного особливостями т.зв. «дискусійного», «сперечального» етапу 
свого розвитку. А тому добір дидактичного матеріалу не має «дублювати» 
тексти підручників для молодшої школи, з яких старші школярі попросту 
виросли. Відповідно виховна мета подібних текстів (таких правильних і 
неаналітичних) зводиться  нанівець. Тому відбувається найнебезпечніше – 
девальвація, затирання у свідомості майбутнього громадянина самої ідеї 
громадянства саме цієї держави, задекларованої в стандарті освіти й 
прищеплюваної у процесі виховання. Крім того, формуванню цілісного 
бачення світу (світогляду) учня, вихованню різнобічно розвиненої 
особистості мали б сприяти ширше представлені міжпредметні зв’язки, що 
чи не найбільш у сучасних підручниках потребує доопрацювання. Такі 
зв’язки прослідковуються здебільшого з деякими суміжними 
гуманітарними дисциплінами (літературою, історією, народознавством), 
натомість не менш важливі зв’язки з природничими дисциплінами 
(географією, біологією, математикою тощо) відсутні. 

Особливо варто наголосити на очікуваних результатах освітньо-
виховного процесу в емоційно-ціннісній сфері, що їх у державній програмі 
з української літератури виділено курсивом. Це своєрідний прогноз тих 
морально-етичних, суспільно вартісних виховних компетенцій, які можуть 
прищеплюватися молодій людині внаслідок вивчення того чи того 
художнього тексту, і які допомагатимуть їй повноцінно жити в 
майбутньому. Звичайно, це лише ймовірний, гіпотетичний результат, адже 
вплив мистецтва на кожну людину індивідуальний, а тому може бути 
непередбачуваним, особливо при такому демократичному підході, який 
пропонується новою програмою. Але цей цілеспрямовано запропонований 
емоційно-ціннісний прогноз великою мірою увиразнює і дисциплінує весь 
навчальний процес на уроках літератури, робить її в сучасних умовах 

                                           
1 Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта у світовому часопросторі. – К.: 

Знання, 2007. – С. 295. 
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глобалізаційних процесів, переосмислення і нівеляції багатьох 
загальнолюдських ціннісних понять потужним націє-людино-творчим 
чинником. Саме в такому ракурсі «...сучасне навчальне видання покликане 
комплексно реалізовувати розвивальну домінанту освіти XXI століття, 
виховувати прагнення до самоосвіти й саморозвитку, вчити критично 
мислити, використовувати отримані знання і вміння для творчого 
розв’язання проблем, сприяти інтеграції отриманих знань. Ці завдання, у 
свою чергу, потребують переосмислення багатьох дидактичних і 
методичних аспектів, від яких залежить якість і глибина процесу навчання 
й виховання. Різноманіття та динаміка явищ соціуму та навколишнього 
світу повинні привносити суттєві зміни й до структури підручника, 
спонукати авторів і педагогів постійно вдосконалювати методи й форми 
навчання. Проте, на жаль, це відбувається далеко не завжди. У підручниках 
все ще використовуються блоки застарілої інформації, твори малої 
кількості авторів. Мова підручників ... книжна, суха, монотонна, 
позбавлена емоційності. Стиль викладу, як правило, дедуктивний. Але ж у 
більшості учнів формування читацьких смаків і потреби роботи з різними 
інформативними джерелами починається саме зі шкільних підручників. 
Тому добір текстів, за допомогою яких визначається вищий ступінь 
людської сутності, духовна діяльність, має бути аргументованим. Сучасний 
підручник має бути книгою, яку, передусім, цікаво читати, бути зрозумілою 
при вивченні та мати сучасний дизайн. На жаль, не сприяє оновленню 
навчальної літератури й досить бідний ілюстративний ряд, значення якого 
полягає не лише в оформленні видань, а й у наданні певної візуальної 
інформації. Використання широкого спектра ілюстрацій у навчальній книзі 
– фотографій, малюнків, схем – не тільки сприятиме підвищенню 
ефективності навчального процесу, а й поширюватиме світогляд дитини, 
збагачуватиме її світосприймання. Важливою є сила емоційного впливу 
ілюстрації, її спроможність викликати спонтанну зацікавленість учнів, 
привернути їхню увагу. Сучасний підручник повинен мати певні 
педагогічні, технологічні й маркетингові особливості: використання 
сучасних методик, форм, методів, прийомів роботи, системи контролю й 
оцінювання знань, сучасної технології створення книги задля високої 
якості її поліграфічного виконання і, звичайно, врахування вимог ринку 
навчальної літератури. Тому надзвичайно важливо, щоб на всіх етапах 
створення сучасного підручника – від рукопису до використання в 
навчальних закладах – працювали фахівці різних сфер діяльності: наукові 
співробітники, вчителі-практики, дитячі письменники, антропологи, 
психологи та ілюстратори дитячої книги»1. 

Натомість картина, що вимальовується, вже при першому наближенні 
видається сумною. Хоч варто відзначити: останнім часом спостерігається 
тенденція до збільшення кількості підручників з української літератури, 
нехай спершу для початкової школи. Це свідчить про те, що «процес 

                                           
1 Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство. – 2006. – 

№ 3. – С. 20-21. 
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пішов» і проблему розробляють, публікують певні здобутки, створюючи 
таким чином простір вибору. Однак глибший аналіз свідчить про (у 
кращому разі) неусталеність педагогічних поглядів авторів навчальної 
літератури, а здебільшого – відсутність будь-яких вироблених концепцій і 
замовну кон’юнктурність.  

На сьогодні можемо констатувати поступове покращення ситуації з 
підручниками для молодшої школи: особливості раннього дитячого віку 
спонукають їхніх розробників до творчого пошуку. Підручники для 5 і 6 
класів Р. Мовчан, скажімо, вигідно вирізняються від попередників 
ідейними й методологічними впровадженнями. Так, навчальний матеріал і 
коментарі підібрано з урахуванням вікових особливостей школярів, сама 
мова книги стала жвавішою й не такою безособовою, оскільки містить 
апеляції до особистого досвіду дитини, її знань від попереднього етапу 
навчання. Серед позитивних набутків підручника – цікавий ненав’язливий 
підхід до представлення історико-літературних пам’яток, супроводжуваних 
поясненнями та екскурсами в минуле; елементи акцентування на 
виробленні навичок так званого «close reading», інтерпретації та пошуку 
глибинних смислів слова, символіки образів тощо; корисним є і вміщений 
наприкінці словничок юного літературознавця та довідник незрозумілих 
слів1. Проте, на жаль, не обійшлося без «формальних» та змістових 
недохопів. Насамперед зауважимо серйозний недолік у поданні початкових 
знань про найдавніші види словесної творчості: міфологія й демонологія 
неприпустимо переплутані, і вже від початку закладається методологічно 
неправильний підхід до засвоєння основ літературознавства, ба більше – 
усвідомлення диференційованих розрізнень у культорологічному й 
світоглядному базисі, що є підставовим для виникнення й шляхів розвитку 
самої  літератури. Бажаним видається також посилення мистецтвознавчого 
складника, звернення до феномену літератури як мистецтва в системі 
інших видів мистецтв, розкриваючи його естетичну функцію й цінності. 
Звідси випливає й суто методична рекомендація якнайширшго залучення й 
розвитку творчих здібностей учнів у процесі спілкування з текстом, 
введення особливого виду діяльності на кшталт уроків-дискусій, у центрі 
якого поставлено конкретну проблему або явище. Нарешті, вимагає 
поліпшення поліграфічне оформлення навчального матеріалу – ілюстрації у 
ньому замалі, невиразні й доволі розпливчасті. 

Значно гіршим порівняно з попередніми є підручник для 7 класу 
В. Цимбалюка, що має вигляд калейдоскопу з художніх творів, науково-
критичних і публіцистичних нарисів. Окремо подано корпус теорії з 
літератури, не підкріплений прикладами. Мова викладу суха і безбарвна, 
про якість оформлення взагалі говорити не хочеться. 

Не представлено суті українського літературного процесу як явища й у 
підручнику для 8 класу О. Бандури та Н. Волошиної. Відомості про нього 
зведено лише до схематичних уривкових нарисів-портретів окремих 
митців, що найчастіше не дають адекватного уявлення про творчість 

                                           
1 Мовчан Р. Українська література 6 клас. – К.: Генеза, 2006. – 166 с. 
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іншого чи того письменника. Скажімо, доробок Лесі Українки у баченні 
авторів обмежується кількома ранніми поетичними творами – жодного 
натяку на рівноапостольність цієї постаті у світовій літературі. Окрім того, 
тексти цих статей є скоріше витягами з наукових розвідок (погано, а 
подекуди, зовсім не коментованими) часто малодоступних для горизонту 
сприйняття й розуміння читачів з неповною середньою освітою. «Короткі 
відомості з теорії літератури» так само хибують як на відповідність 
школярській програмі (доцільніше, на нашу думку, було б переробити цей 
розділ на таке собі «цікаве літературознавство», подане в ігровій і 
доступній формі), так і сучасним науковим поглядам. 

Серед плюсів книги для дев’ятикласників (автор Б. Степанишин) 
назвемо спроби інтегрованого викладу історії і теорії української 
літератури з історією України, а також спрямування на вироблення навичок 
аналізу, самостійного розмислу, вміння проводити асоціативні лінії тощо. 
Проте як для решти підручників, для нього характерний брак системного 
українознавчого мислення і, як наслідок, уся методика викладання 
літератури є штучно скомпільованою, позбавленою єдиного ідейного 
стрижня. Зрештою, набутки великою мірою знівельовані поганою 
поліграфією, абсолютною безбарвністю, відсутністю ілюстративного 
матеріалу та продуманої шрифтової «політики». 

Побоюється новацій у наукових та педагогічних поглядах і П. Хропко у 
підручнику для 10 класу, загалом зберігаючи дух і букву приписів 
соцреалістичної критики. Обережно, обхідними і нейтральними словами 
йдеться про «нові явища літератури»: так, новаторство «Іпіегтегго» 
обмежується «ліризацією», «посиленням емоційної тональності». Та ж Леся 
Українка все ще залишається полум’яною революціонеркою, поеткою 
досвітніх вогнів. Хоч слід зазначити, П. Хропко дозволяє поглянути і на 
іншу Лесю – авторку глибоких філософських драм. Загалом, розвідки про 
таких цікавих і різних митців мали б бути яскравішими, наголошувати на 
тих особливостях індивідуального стилю, які б чітко закарбувалися в 
учнівській уяві та сформували водночас цілісне уявлення про українську 
літературу і про кожну її найпримітнішу постать зокрема. Натомість весь 
корпус нашого «красного письменства» набув маски аморфного 
беземоційного лику. Бажано звернути більшу увагу на такі непрості, але 
цікаві явища, як авангардизм, символізм та інші пошукування творчого 
розуму, і, звісно, багато проілюструвати прикладами текстів. 

Попри заявлення такого необхідного розділу, як «Художнє осмислення 
доби іншими явищами мистецтва», що обіцяє широкий культорологічний 
компаративний контекст, не розкрито зв’язок ані з музикою, ані з 
малярством, ані з театром. Багато в чому придалися б до цього художні 
ілюстрації. Не можна категорично відмовляти підручникові у цілковитій 
відсутності тенденції представлення української літератури у світовому 
процесі (с. 193), однак їх, вочевидь, не досить. 

Порівняно з вищезгаданими підручниками, «Українська література для 
10 класу» О. Міщенко у плані змістового наповнення теоретичної частини 
значно повніша й розробленіша. До того ж, вітчизняне письменство подано 
і в аспекті розвитку у контексті та зв’язках з набутками світовими. Проте 
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знову доволі неочікувано (але ж знаково!), як і у попередніх зразках, 
вигулькнув «метод критичного реалізму». 

«...Підручники за своєю структурою і змістом спрямовані на 
відтворення системного курсу науки. Але це неправильно, оскільки 
виходить, що учень, який закінчив школу, повинен за обсягом мати знання 
академіка. На першому плані у підручнику мають бути проблеми 
виховання і навчання. ...Щоб викликати зацікавленість, у підручнику 
повинен бути вміщений не тільки матеріал, що розкриває зміст програми..., 
а й інформація, що сприятиме інтелектуальному розвитку, формуванню 
культурно-естетичної пам’яті. У підручники ... потрібно вміщувати 
матеріал з українознавства, етнопедагогіки, етнофілософії, що допоможе 
підвищити культуру спілкування як міру розвитку людини, як спосіб її 
самовираження. Зміст підручника повинен бути зорієнтований на 
формування різносторонніх інтересів учнів, спрямований на всебічний їх 
розвиток, відкривати широке коло проблем, показувати різні сторони 
навколишнього світу»1. Крім того, у теоретично-практичному наповненні 
галузі освіти не враховуються здобутки сучасної етнолінгвістики, 
етнопсихології, психології тощо, згідно з якими змінено погляд на 
особистість як таку, а надто – на особистість національну. Тому зміст 
сучасної освіти не відповідає саме теперішнім реальним соціальним і 
культурним вимогам суспільства. Освітні принципи мають бути спрямовані 
на якнайширше охоплення всіх аспектів життя людини. 

Слід переглянути й модифікувати панівну дотепер лінію суто 
антропологічного світосприйняття в соціально-культурологічному змісті 
освіти, як неактуальну й небезпечну з погляду виховання майбутнього типу 
особистості й громадянина відповідно до перспективи шляхів суспільного 
розвитку до вікових особливостей людської психіки. Маємо констатувати, 
ще лише поверхово, уривчасто, несистематично й неконцептуально 
накреслено культурологічну лінію, що не забезпечує вироблення 
завершеного свідомого уявлення людини про її власний статус як істоти 
національно й культурологічно маркованої. Основне завдання освіти – 
формування й розвиток мисленнєвих і креативних здібностей – спрямоване 
на актуалізацію потреб пізнання й саморозвитку впродовж усього життя. 
Вимоги до вивчення мови на практиці мало орієнтують на пошукову 
діяльність у різних сферах людської діяльності. 

 
 

 
 

 
 

 
 

                                           
1 Кононенко П.П. Українська освіта у світовому часопросторі // Українознавство. – 2006. – 

№ 3. – С. 20-21. 
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ДУХОВНА СИМВОЛІКА УКРАЇНСЬКОЇ ЇЖІ 
 

У статті досліджуються ключові елементи духовної символіки 
української традиційної їжі, що зумовлені національним образом світу і 
релігійними традиціями. Запропоновано інтерпретацію окремих 
символічних значень хліба, меду та деяких інших найважливіших елементів 
харчування, що зберігають сакральний смисл у традиційній і сучасній 
культурі. 

 
Першооснова традиційно-побутової культури українців формувалася на 

землеробських цінностях, пов’язаних із культом землі, землеробської праці 
та культом оселі й переважно осілого життя. Це визначило розвиток 
національної системи харчування, у якій відбилася глибока духовна 
символіка, яка міститься у символах родючості землі. Актуалізація 
культурного значення української кухні є помітним явищем у сучасному 
світі. Як зазначають дослідники, у наш час “під впливом відродження 
національних культур у світі українці в містах також стали поширювати 
страви української національної кухні в ресторанах та різних закладах 
харчування”1. Утім, власне, культурне й духовне значення традицій 
української кухні ще не є осмисленим достатньою мірою. 

У сучасному українознавстві є ціла низка цікавих робіт, присвячених 
дослідженню системи української кухні як духовного і культурного явища. 
Зокрема, слід відзначити дослідження В. Борисенко, А. Данилюка, 
В. Жайворонка, Н. Листової тощо. Для виявлення духовної символіки їжі 

                                           
1 Борисенко В. Система харчування та народна кулінарія // Українська етнологія: Навч. 

посіб. / За ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – С. 197. 
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взагалі є актуальною спадщина о. П. Флоренського, зокрема, його 
“філософія культу”. 

Метою статті є дослідження ключових елементів духовної символіки 
української традиційної їжі, що зумовлені національним образом світу і 
релігійними традиціями. Зокрема, окремим завданням є інтерпретація 
окремих символічних значень хліба, меду та деяких інших найважливіших 
елементів харчування, що зберігають сакральний смисл у традиційній і 
сучасній культурі. 

Як зазначають дослідники традиційної народної культури, їжа 
виконувала надзвичайно важливу функцію медіатора між основними 
культурними бінарними опозиціями природа–культура1. Важливо 
відзначити, що їжа за походженням та складом речовин від початку 
відноситься, безумовно, до царини природи, але натомість із певністю 
можна стверджувати, що використовується їжа вже як продукт культури, 
як результат переходу від природи (безладного, не опанованого хаосу) до 
культури (упорядкованого космосу). На рівні традиційно-народного 
сприйняття, на думку вчених2, існує своєрідний кулінарно-харчовий код, 
котрий втілюється в протиставленнях їжі на “чоловічу” та “жіночу”, 
“релігійно” відзначену (котра вживається під час певних подій) та 
“побутову” (повсякденну), “божественну” та “диявольську”. Також 
сакрально-міфологічний аспект їжі має своє продовження в категоріях 
сакральної та профанічної їжі; як сакральною, тобто ритуально 
відзначеною їжею в різних культурах можуть виступати такі харчові 
продукти: мед, спеціально спечений хліб (“коровай”, “жайворонки”) каша, 
молоко, горох, яйця і т.д. Їжа входила та й зараз входить у ритуал 
жертвоприношення і сама імітує жертвоприношення. В такому разі “їжа – 
жертва, стіл – олтар (жертовник), скатертина – покров (завіса), столове 
приладдя – знаряддя жертвоприношення, повар – жрець”3. Цю тезу варто 
унаочнити прикладами тотожного розуміння сакрального процесу 
прийняття їжі в традиційній українській культурі. 

Піч у традиційному українському житлі виконувала не тільки 
притаманні їй функції – опалення і приготування їжі, а й сакральну, 
культову й оберегову. Проте з утвердженням християнських цінностей 
поступово формувався інший сакральний центр хати – покуть, головним 
символом якого була ікона, а пізніше й стіл, що ототожнювався з 
престолом. Духовне переакцентування інтер’єру позначилося на змінах у 
його плануванні, регламентації поведінки домочадців та переоцінці 
значущості окремих елементів інтер’єру. Головну роль у ньому почав 
відігравати стіл, довкола якого відбувалися головні ритуальні дії та обряди; 
саме стіл визначав ієрархію сімейної структури, як і ступінь пошани 
окремих членів родини. Щодо печі, то вона залишалася культовим 
осередком, поступово вписуючись у нову релігійну систему. Піч, як 

                                           
1 Еда // Мифы народов мира. Энциклопедия: в 2-х т. / Гл. ред. С.А. Токарев. – М.: Рос. 

энциклопедия, 1997. – Т. 1: А-К. – С. 427. 
2 Там само. 
3 Там само. – С. 428. 
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головний елемент житла, водночас сприймалася й як оберіг. Піч – це святе 
родинне вогнище. А вогонь у печі часто називали символом міцних 
родинних стосунків, любові, тепла та щирості. Цей вогонь вважався 
священним. Люди поклонялись йому, звеличували його. Те, що піч була 
родинним оберегом, доводять поширені по всій Україні обряди. Наприклад, 
під час сватання дівчина колупала піч, благаючи в неї захисту і сил; після 
похорону кожен член родини мав потриматися за піч, щоб не боятися 
небіжчика. “Скіпочка, жаринка, попіл з печі – усе це були дієві ліки для 
тяжкохворих”1. 

Як писав О. Довженко в есеї “Хата”: “В тобі так гарно пахло давниною, 
рутою-м’ятою, любистком, і добра щедра піч твоя пахла стравами, печеним 
хлібом, печеними і сушеними яблуками і сухим насінням, зіллям, корінням. 
А в сінях пахло макухою, гнилими грушами і хомутом...”2 Все це 
створювало специфічну “ауру” хати і всього того життя, яке у ній 
відбувалося. 

Обід “ніс і певне символічне навантаження: єднання сім’ї. Обідали 
завжди разом, з однієї миски, кожний член сім’ї мав визначене місце, 
першим починав їсти старший у родині. Під час обіду заборонялося 
сваритися й просто голосно розмовляти, сміятися, стукати ложками тощо”3. 
Зокрема, великий стіл “уособлював у собі ідею єдності, родинної міцності і 
злагоди. За ним збиралися всі разом їсти, тому він, образно кажучи, 
сприймався як “годувальник” сім’ї”4. “Обрядова їжа, загальна трапеза, 
обмін різними видами їжі служать вираженням певних взаємовідношень 
між людьми, їхніми спільнотами – родинними, соціальними, релігійними, 
професійними, віковими”5. “Стіл відігравав функцію певного магічного 
символу. На ньому навколишній світ із землею і лісом, водами і лугами, 
звірами і птахами набував форми хліба насущного, який завжди лежав на 
скатертині. На Чернігівщині говорили: “хоть в день, хоть в ночі ніколи не 
прибирайте хліба з стола”. На Переяславщині вважали, що на стіл не можна 
класти шапки, бо це місце бога (хліба), а також сідати: “Не сідай на стіл, бо 
чиряками обсипле”, “На стіл не можна класти ключі, бо сварка буде”. 
Таким чином, стіл у селянській хаті набував майже культового відтворення 
результатів праці. Його “ландшафт”, складений з багатства наїдків та 
напоїв, повторював у своєрідній формі достаток за стінами оселі”6. Тому 
“скрізь і завжди домінувало поважливе ставлення до нього [столу]. Так, 
після закінчення будівництва хати першим до неї вносили стола і клали на 
нього хліб. Обов’язковим вважалося також залишати його навіть у 
проданій хаті новим мешканцям, хоч інші предмети можна було забрати з 
собою”; відповідно, “стіл в селянській хаті використовувався як обрядовий 

                                           
1 Українські традиції і звичаї / Авт.-упорядники В.М. Скляренко, А.С. Шуклінова, 

В.В. Сядро. – Харків: Фоліо, 2006. – С. 313. 
2 Довженко О.П. Хата // Твори: В 5-ти т. – К.: Дніпро, 1984. – Т. 3.– С. 339. 
3 Культура і побут населення України: Навч. посіб. – К.: Либідь, 1991. – С. 115. 
4 Данилюк А. Українська хата. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 47. 
5 Листова Н.М. Пища в обрядах и обычаях // Календарные обычаи и обряды в странах 

зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. – М.: Наука, 1983. – С. 167.  
6 Данилюк А. Українська хата. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 48. 
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предмет. Вірили, що певні ритуальні дії з ним забезпечують родинний 
достаток”1.  

Їжа і кулінарія як компонент традиційно-побутової культури 
вписувалися в широку світоглядну систему та ритуалізовану сферу. 
Остання визначала і моральні підвалини родини, миру та суспільства. 
Будучи за своєю основою хліборобською, кулінарія українців відтворювала 
світогляд землеробів, що включав культ землі, землеробської праці та культ 
хліба, котрий був вінцем цієї праці. Оскільки кулінарія уособлювала 
результати саме хліборобської праці, а її творцем була жінка, природно, що 
через жінку приводилась у рух уся обрядова система, здійснювався зв’язок 
із пращурами. Останній відбувався завдяки спілкуванню жінки з піччю. 
Адже приготування їжі та підтримування вогню було суто жіночою 
функцією, а піч вважалася місцем перебування духу предків та духів 
родини (домовиків).  

Як пишуть дослідники, “окремим видам їжі (ними могли бути і залишки 
ритуальних трапез) завдяки їхній ролі в магічних діях, в тому числі і в 
церковних освяченнях, приписувались в народі надприродні властивості: 
сила родючості, цілительна, апотропеїчна. Їх зберігали протягом усього 
року, використовуючи в особливих випадках: на початку якихось робіт, під 
час стихійного лиха. Часом їх сприймали вже не як їжу, а тільки як оберіг 
чи жертву”2. “Магічна значущість їжі, її складу була підкорена виконанню 
тої ж основної функції, що і більшість інших календарних звичаїв, 
розповсюджених у народів Європи: забезпечити життя людини, посилити 
родючість землі і худоби, укріпити благополуччя родини”3. “Сама обрядова 
їжа в цілому, як вважали, мала властивість впливати на все, що торкалося 
її, і перш за все сприяти плодючості”; отже, “найбільше значення у 
землеробів в усіх календарних трапезах придавалося обрядовому хлібу. З 
ним пов’язувались всі основні магічні властивості, які приписувалися 
трапезі в цілому”4. “Метою достатку та примноження їжі служили, за 
народними уявленнями, страви, яким притаманна множинність: горіхи, 
мак, бобові, зерна збіжжя і т.д, вони повинні були примножити врожай і, 
отже, багатство сім’ї”5. 

Основною в харчовому раціоні населення України була рослинна їжа. 
Продукти тваринного походження “частіше використовували у святковому 
харчуванні”6. “Символічне значення мали хлібні вироби, і головний серед 
них – коровай зберігається повсюдно і нині на весіллях у місті й селі”7. 
Селяни вірили в магічну дію хліба. Перед початком оранки його чіпляли до 
хомута або клали поміж чепіги плуга. Це мало забезпечити добрий урожай. 

                                           
1 Там само. – С. 49. 
2 Листова Н.М. Пища в обрядах и обычаях// Календарные обычаи и обряды в странах 

зарубежной Европы. Исторические корни и развитие обычаев. – М.: Наука, 1983. – С. 161. 
3 Там само. – С. 162. 
4 Там само. – С. 163. 
5 Там само. – С. 164. 
6 Борисенко В. Система харчування та народна кулінарія // Українська етнологія: Навч. 

посіб. / За ред. В. Борисенко. – К.: Либідь, 2007. – С. 197. 
7 Там само. – С. 196. 
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По всій Україні хліб пекли на тиждень, у суботу, переважно з житнього 
борошна, часто домішували до нього ячмінне, гречане або вівсяне. 
Українці мали багато варених страв із борошна: вареники, затірка, 
локшина, вівсяний кисіль, кваша, лемішка тощо.  

Зокрема, у етнологічних дослідженнях П. Чубинського знаходимо дуже 
важливі свідчення щодо сакральної символіки хліба в традиційному 
українському побуті і харчуванні. Так, у селі Дударі Каневського уїзду 
було зафіксовано такий звичай: “Як надрізує чоловік хліб цілий, то 
попереду черкає ножем навхрест і так каже: “Господи благослови!” А 
парубкові або дівчині не можна цього робить, бо вони ще нікого не 
хрестили, не носили до попа хрестить”. Зокрема, у селі Таращі на Київщині 
було зафіксовано таке вірування: “Не годиться одвертати хліб надрізаним 
боком до стіни, бо так люди одвертатимуться од хазяїна”1. 

Зерно в усіх хліборобських народів символізує зародження нового 
життя, родючість, багатство. Це своєрідна жертва, пов’язана з циклічністю 
природи та вічною ідеєю смерті й воскресіння. Воно повинне померти, щоб 
дати життя новому колоссю. Зерно в уявленнях нашого народу – завжди те, 
що мусить прорости, зародити, переборовши смерть, воскреснути2. 
“Символ житнього зерна бачимо і в календарній обрядовості. Святковий 
обжинковий житній сніп, перший з лану, заносили до комори зі словами: 
“Щоб велося від хліба до хліба”. Цього снопа освячували в церкві на 
Маковія або на Спаса і зберігали в коморі чи на горищі. У Святвечір 
господар вносив його до хати і ставив на покуті, щоб рік був щасливим і 
багатим. Упродовж Різдвяних свят цей сніп (снопок, дід, дідух), який 
символізував предків роду, стояв на покуті. Після Водосвяття його 
обмолочували, перевеслами з нього обв’язували дерева, щоб краще родили, 
солому спалювали, а зерном навесні починали засівати ниву. Так 
виявлялася ідея безкінечності буття, коло обігу в природі, вічного 
вмирання й воскресіння життєвих сил. Бо солома – це символ віджилого, 
старого, змертвілого, а зерно – нового, що зросте й дасть новий урожай”3. В 
народі склалося шанобливе відношення не тільки до хліба як Божого дару, 
а й до квашні, до діжника, котрим її накривали, до лопати, на якій саджали 
хліб і т.д. “Хліб нерідко замішували на освяченій воді; перед тим як 
саджати хліб в піч, читали молитви, хрестили хліб”4. “Хліб їли протягом 
всього дня: на сніданок, обід та вечерю. Обов’язком голови сім’ї, або 
“большака”... було розрізати хліб. Перш ніж його розрізати, він неодмінно 
тричі хрестив ножем зі словами: “Господи, благослови!” і тільки після 
цього роздавав учасникам трапези шматки хліба. За столом слідкували, 
щоб ні однієї крихти не упало на підлогу”5. 

                                           
1 Чубинський П. Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-руський край. – 

Донецьк: Норд-Прес, 2008. – Т. І. – С. 169. 
2 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Автограф; Книжковий дім 

„Орфей”, 2007. – С. 87. 
3 Там само. – С. 89. 
4 Воронина Т.А. Зерно в повседневной, праздничной и обрядовой жизни восточных славян 

// Хлеб в народной культуре. Этнографические очерки. – М.: Наука, 2004. – С. 112. 
5 Там само. 
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Місце покуття (там, де сходяться лави) вважалося найпочеснішим. 
“Сюди під час весілля ставили житній сніп, завжди запрошували почесних 
гостей, а коли родина обідала, то тут сидів господар. На Святий вечір тут 
ставили сніп збіжжя (“дідух”) і клали сіно, у якому вміщували горщик з 
кутею. Немовля відразу після народження загортали у кожух і клали на 
покуття, щоб було багате”1. 

Серед інших продуктів, що мали символічне значення, мед, “або, як 
його ще називають, “небесна роса”, у багатьох культурах – символ 
“солодощів”. Мед, медові напої вважалися стравою богів. Поряд із медом 
шануються і бджоли – помічники божеств. За традицією, мед жертвується 
померлим, а також є засобом захисту від злих сил”2. “Міфологема меду в 
українців пов’язана з культом предків та поховальною обрядовістю. Мед 
входить до складу багатьох ритуальних страв, таких як кутя, коливо, сита, 
шуліки. Кутю готують на Різдво, коли, за повір’ям, усі душі померлих 
родичів збираються в хаті на Святу вечерю. Коливо та сита – обов’язкові 
страви поминального обіду”3. Освячення меду підготовляється і 
попереднім введенням у культ живої істоти, мед видобувного і даруючого 
йому дозрівання: бджола одержує особливе благословення... Це тваринне і 
саме близько до поминання душ, зі стародавності воно визнавалося через 
цього твариною хтонічною, а в народної – усіх країн і часів – символіці і 
метафізиці, що має глибокі містичні підстави, розумівся як образ, як 
маніфестація, як явище самої душі”4.  

Були також і інші типи символів. Зокрема, сіль була явним негативним 
символом. У Каневському уїзді було зафіксовано такий звичай: “Не 
годиться солі подавати кому-небудь за столом, бо будуть лаятися. Як хто 
подає кому-небудь сіль, то нехай засміється, щоб не сердиться”5. “Корисні 
трави, хлібні злаки, городину і квіти насадив, за народними віруваннями, 
Господь, а “колючки, реп’яхи, бур’ян й усі гіркі й вонючі трави і цвітки 
садив лукавий, щоб люди кололись ними, чхали од них, лаялись і 
грішили”6. 

Окремо слід окреслити групу святкових страв, які несли в собі потужну 
культурну символіку. Бабина каша – страва з крупів на яйцях і маслі, яку за 
звичаєм готувала баба-повитуха і приносила на хрестини в горщику. Всі 
присутні торгувалися за право розбити горщик. Найвищу ціну, звичайно, 
давав хрещений батько дитини. Йому й діставався горщик з кашею, який 
він розбивав так, щоб черепки і каша лишилися на столі. Іноді горщик 
розбивали качалкою для тіста, тоді каша лягала на стіл горбочком. 

                                           
1 Данилюк А. Українська хата. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 50. 
2 100 найвідоміших образів української міфології. – К.: Автограф; Книжковий дім 

„Орфей”, 2007. – С. 404. 
3 Там само. 
4 Флоренский П.А. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной 

антроподицеи) / Сост. Игумен Андроник (Трубачев). – М.: Мысль, 2004. – С. 283. 
5 Чубинський П. Праці етнографічно-статистичної експедиції в Західно-руський край. – 

Донецьк: Норд-Прес, 2008. – Т. І. – С. 169. 
6 Міфи України. За кн. Георгія Булашева “Український народ у своїх легендах, релігійних 

поглядах та віруваннях” / Пер. Ю. Буряка. – С. 264. 
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Зрізавши верхню засмажену шкуринку і поставивши на неї чарку горілки 
або варенухи, кум подавав це породіллі з побажанням здоров’я їй та дитині. 
Кожен з гостей на хрестинах брав собі грудочку каші, а молоді жінки ще й 
черепок. Це мало забезпечити молодому подружжю продовження роду. 
Роздача каші супроводжувалася приказкою: “Роди, Боже, жито-пшеницю, 
а в запічку – дітей копицю”. 

Жайворонки – печиво, що випікали на свято Сорока святих. У кожному 
господарстві господиня робила в цей день 40 книшиків або булочок, 
схожих за формою на пташок. Для цього з маленького шматочка тіста 
робили качалочку, зав’язували її вузликом, розплескували кінці, наче 
гребінчик, дзьобик і хвостик, і запікали. Цих жайворонків їли протягом дня, 
причому обов’язково діти (як свої, так і чужі). Тому вони ходили по хатах, і 
їх пригощали жайворонками. Діти бігали по селу, підіймали вгору 
“пташок” і проспівували або промовляли нехитрі заклички. За повір’ям, ці 
дії мали прискорити повернення птахів з вирію, тобто початок весни. 

Калита – обрядовий хліб, який готувався на Андрія (13 грудня). У цей 
день відбувалися великі молодіжні гуляння, дівочі ворожіння на 
пампушках тощо. Але найбільше була поширена гра в “калиту”. Дівчата 
випікали великого круглого солодкого коржа з діркою посередині, і 
підвішували його до сволока. Сторожив калиту т. зв. “пан Калитинський”, 
тримаючи в руці квача, обмащеного в сажу. Інший учасник гри, осідлавши 
коцюбу (“пан Коцюбинський”), скакав до нього і між ними відбувався 
жартівливий діалог. 

Коливо (канун) – ритуальна поминальна страва, різновид куті. 
Пшеницю варили до готовності, охолоджували, поливали медом. Без 
колива не може бути поминок. З нього починають поминальний обід після 
поховання, на дев’ять і сорок днів, а також на роковини по смерті. Взявши 
три ложки колива, всі присутні ніби згуртовуються у цьому світі і 
забезпечуються майбутнім у своєму потомстві, яке символізується зерном – 
хлібом. 

Коровай – обрядовий хліб, для української обрядової традиції як символ 
має особливе значення, використовується у численних обрядових діях. 
Особливе значення коровай має в українському весіллі. Відсутність 
короваю означала неповноцінність обряду, а людина, яка з бідності, 
сирітства чи якихось інших причин була позбавлена весільного короваю, 
одержувала прізвисько Безкоровайний. Недарма про людей, наділених 
особливим почуттям власної гідності, казали: Сидить, мов коровай на 
весіллі. Коровай випікають з кращих сортів борошна, на маслі, яйцях. 
Зверху його оздоблюють виробами з тіста: шишками, голубками, 
квіточками, колосками тощо. До короваю шанобливо ставляться від 
початку його виготовлення найбільш поважними жінками-коровайницями і 
до розподілу старшим дружкою або старостою кінці весільного застілля і 
роздачі «на мир Божий». Коровай як символ завершення аграрного року 
завжди випікали й на обжинки; разом із обжинковим снопом він є одним із 
найважливіших атрибутів свята Врожаю. Коровай випікали з пшеничного 
борошна. У поліських селах нижню частину (“підошву”, “пудошву”) 
робили з житнього тіста. У коровай клали сирі яйця як символ 
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продовження роду, парні гроші, зерно, мед, які символізували добробут 
молодих. Зверху оздоблювали голубками, баранчиками, шишками, квітами, 
виготовленими з прісного тіста. Все це, за народними віруваннями, 
уособлювало подружню любов, добробут і багатство. Процес випікання 
супроводжувався спеціальними піснями. Спечений коровай прикрашали 
шишками, різгами – трьома гілочками, обліпленими тістом. Наприкінці 
весілля староста чи дружка розрізав його й обділяв усю родину. Нижню 
частину віддавали музикантам.  

Кутя – її готували з пшениці і заправляли тертим маком, горіхами, 
медом і узваром. В українців, як і в багатьох народів світу, стійко 
побутувало повір’я: як почнеш новий рік, так він і мине. Новорічний стіл 
мусив буквально ломитися від страв, аби протягом майбутнього року не 
знати голодної скрути. Переддень Різдва – Святий вечір – припадав ще на 
піст. Але незважаючи на це, вечерю називали багатою Кутею, бо на стіл 
слід було подати аж 12 страв, обов’язковою серед них була кутя. Кутю 
носили кумам, хрещеним батькам, бабам-повитухам, родичам на другий 
день Різдва разом з вечерею. 

Мандрики – обрядове печиво, що готували на Петра (12 липня). Сир 
змішували з борошном, додавали масла, солі, яєць, замішували тісто й 
виробляли невеличкі пампушки. Пекли мандрики у кожній хаті й роздавали 
пастухам, які наймалися пасти худобу. Після Петра переставала кувати 
зозуля, що й породило приказку: “Зозуля мандрикою вдавилася”. 

Паска – весняний обрядовий хліб, який готувався до Великодня. Робили 
з дуже солодкого здобного тіста, прикрашали цукровою поливою, 
фарбованим пшоном. Її обов’язково святили у церкві разом з крашанками 
та іншими стравами святкового столу. Свяченою паскою починали 
великодній сніданок. 

Як писав о. П. Флоренський, “історично – кухня є святилищем, а 
домашнє вогнище – його олтар. Кухня – не тільки духовне осереддя дому, 
але й зерно, з котрого виріс увесь дім. Кухня – це храм релігії роду, яке є 
зв’язком початку поколінь, і саме через нього покоління є священними 
один для одного та утворюють священну єдність, рід. Так було, так було в 
довгому ряді століть. Але історичні корені загальнолюдської релігії ніколи 
та ніким не були відмінені, та й не можуть бути відмінені, оскільки – не 
являються чиїмось витвором, не були встановлені через contrat social, а 
являються виразом самої природи нашої. Ми не думаємо про них та 
зневажаємо ними, безумно цураючись тим самим власного свого закону, 
який живе в нас. Та, посягнувши на цей закон, ми зрікаємося тим самим від 
своєї власної людяності, вбиваємо самих себе як людей. Домашнє вогнище, 
ми сказали, було осереддям дому; але не тільки було – і є, незмінно є, як 
незмінна наша власна природа. І досі в благочестивих домах та в 
монастирях вогонь кухонної печі запалюється неодмінно від лампади, і 
значить, існує святий вогонь, святий, а не проста корисність; новий посуд 
ополіскується богоявленською водою, а значить, є святий посуд – хатнє 
начиння цього храму вселюдської релігії; домашні припаси освящаються, 
олія ллється хрестоподібно, хрестоподібно сиплеться сіль, хрестоподібно 
знаменується ножем хліб, перш ніж почне його різати господар дому. Все 
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відбувається біля священного вогнища з молитвою та хресним знаменням. 
Очевидно, приготування їжі як було, так і є – рід богослужіння, нижчий, 
може бути, але все-таки священний, по-своєму уставний. Кухня – 
сукупність обрядів. Брутальне невідчування життя є великим нечестям 
говорити і думати: “просто кухня”, “тільки кухня”, втрачаючи з виду її 
священну глибину”1. 

Проведений аналіз дозволяє зробити наступні короткі висновки: 1) В 
українській кухні переважає сакральна символіка хліба як втілення Добра і 
перемоги Життя над Смертю; 2) Символіка інших елементів української 
кухні є подальшим розгортанням базового символу хліба; 3) Глибинна 
символіка їжі повною мірою розкривається тільки за умови збереження 
символів родинного життя (піч, хата, система традиційних свят).  

 
 
 

Гоцалюк А.А. (Київ) 
 

УКРАЇНСЬКІ ТРАДИЦІЇ  
В ЕТНОКУЛЬТУРІ ГУЦУЛІВ  
КАРПАТСЬКОГО РЕГІОНУ  

В СИСТЕМІ УКРАЇНОЗНАВСТВА 
 
У статті вивчаються українські традиції в етнокультурі гуцулів 

Карпатського регіону України. 
 
У культурній спадщині народів світу особливе місце належить 

календарним звичаям і обрядам, народним святам. Науковий інтерес до 
традиційної культури з метою збереження духовних цінностей, особливо в 
умовах прискореної урбанізації, нівелювання, уніфікації, поширення 
«масової культури», стає все більш актуальним. Збереження кращих 
традицій, духовності будь-якого етносу – це не тільки дбайливе ставлення 
до витоків культури, а й турбота про її розвиток у сьогоденні та майбуття 
кожного народу. 

Особливого морально-етичного звучання набуває термін «екологія 
традиційної культури», який означає необхідність збереження етнічного 
культурного середовища не лише в масштабах одного етносу, а й усіх 
народів. У народних календарних обрядах відображено етнічне, соціально-
політичне, історико-культурне життя народу на різних етапах розвитку. 
Вони були й є невід’ємною частиною культурно-побутового життя 
сільського й міського мешканця. Народні обряди пронизує ідея 
безперервності роду, забезпечення щастя, врожайності, добробуту, єдності 
людини з природою. Гуманістична ідея утвердження життя є домінуючою в 
календарних зимових обрядах і саме тим обумовлений великий інтерес 

                                           
1 Флоренский П.А. Собрание сочинений. Философия культа (Опыт православной 

антроподицеи) / Сост. Игумен Андроник (Трубачев). – М.: Мысль, 2004. – С. 214. 
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молоді до народних традицій, сміхової та розважальної культури, 
міфології. 

Вивчення календарних звичаїв і обрядів зимового циклу гуцулів 
Карпатського регіону доносить до нас величезну інформацію про історію 
світоглядних уявлень горян, морально-етичних норм, народного мистецтва, 
музики, народної хореографії, співу, теоретичне осмислення якої є одним із 
пріоритетних напрямів вивчення етнологічної науки. 

Дослідження традиційного й нового у святах і звичаях зимового циклу 
народного календаря гуцулів Карпат є актуальним ще й тому, що воно 
пов’язано з проблемами сучасності: збереження родової пам’яті, вивчення 
витоків духовності етносу в локальному розмаїтті, гуманізації культури для 
перспектив розвитку народу й держави. 

Україна розташована у трьох географічних зонах: степовій, 
лісостеповій, гірській. Відповідно до ландшафтних умов утворилися 
локальні особливості традиційної культури. В умовах степу та лісостепу 
сприятливі умови для розвитку землеробства та скотарства, у гірській 
частині орної землі мало і тут основним напрямком господарювання було 
скотарство й ремісництво. 

У регіоні Східних Карпат, у Прикарпатті та Закарпатті населення 
помітно вирізняється специфічними локальними рисами в культурі, 
зумовлених різними чинниками: історією давнього і пізнішого заселення, 
особливостями гірського ландшафту, міграціями, певною природною 
ізольованістю. Найбільше вирізняються три етнографічні групи 
українських горян: гуцули, лемки, бойки. 

Гуцули населяють найвищу частину Східних Карпат. Історико-
етнографічна область, яку залюднюють гуцули за сучасним 
адміністративним поділом, входить частково до трьох областей: Івано-
Франківської, Чернівецької та Закарпатської. Як показують дослідження, 
споконвіку гуцули займалися скотарством, лісовими промислами, сплавом 
лісу по гірських річках. Землеробство в силу нестачі орної землі було 
розвинене слабкіше. Гуцули відомі художніми промислами, обробкою 
металу, гончарством, килимарством, деревообробними промислами. 
Чималу роль продовжували відігравати і такі способи господарювання, 
передусім, як збиральництво і мисливство. 

Питання про походження назви гуцулів остаточно не з’ясоване. Деякі 
вчені пов’язують його з молдавським «гоц», «гуц» (розбійник) і, отже, з 
масовим повстанським рухом народних месників-опришків у ХVІІ – 
ХVІІІ ст. Але ця версія, на думку вчених, є неаргументованою1. На думку 
інших, слово це походить від «кочул», «гочул», але жодне з цих пояснень 
не може бути переконливим2. 

                                           
1 Худаш М.Л. Походження назви гуцули // Гуцульщина. – К., 1987. – С. 46. 
2 Етимологічний словник української мови. – К., 1982. – Т. І. – С. 630. 
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Ряд учених прихильно поставилися до версії Б. Кобилянського, який 
вбачає спільність елементів культури й побуту гуцулів з південними 
слов’янами та волохами1.  

Є гіпотези, що назва гуцул походить від похідних слів горул 
(мешканець гір), гуличі від назви давніх племен на території України, які в 
подільських та прикарпатських говірках вимовлялися як «гуличі» та ряд 
інших. 

За даними етнолінгвістичних, етнографічних та археологічних знахідок 
та узагальнень учені виводять етнографічну групу гуцулів-українців від 
давньоукраїнських племен уличів, тиверців і білих хорватів. Перші групи 
землеробських племен уличів й тиверців під тиском кочівників з Азії 
переселилися у високогір’я Українських Карпат. Ця гіпотеза 
підтверджується фольклорними джерелами, де у реліктових типах колядок, 
щедрівок згадується і прославляється хліборобське заняття їхніх предків, 
що нехарактерне для гуцулів. Адже фольклорна пам’ять гуцулів береже 
уяву про «широкі поля, виноград, велику кількість зерна». 

Безумовно, що в ході історичного розвитку в етногенезі етнографічної 
групи гуцулів є вкраплення романомовних волохів, скотарів Греції і Балкан 
ілліро-фракійських та іранських елементів. Остання гіпотеза, крім 
етнолінгвістичних даних, підкріплена фольклорно-етнографічними 
матеріалами. 

Не можна не погодитися з думкою вчених, що Східні Карпати «як 
суміжна територія з багатьма іншими сусідніми етносами – словацьким, 
польським, угорським, румунським, молдавським, у процесі історичної, 
господарської, культурної взаємодії відбувалися взаємопроникнення і 
взаємозасвоєння окремих явищ не тільки матеріальної культури, а й явищ 
духовної сфери, мовного середовища. Таким чином, Східні Карпати 
виглядають історико-культурним масивом, у якому проглядається 
підвищений тонус етнокультурної взаємодії, трансформації і освоєння 
культурних явищ»2. 

Цілком слушною є думка і про загальноукраїнську спільність культури 
гуцулів, яка не суперечить наявності взаємовпливів. Учені доводять, що 
генетична спорідненість населення Українських Карпат з рештою 
українського народу (хіба що з корекцією на політичну історію та 
ландшафтні умови), рельєфно простежується за матеріалами антропології, 
археології, етнографії, писемних пам’яток, лінгвістики та інших наук3. 

Великий князь Київської Руси-України Володимир у Х ст. об’єднав 
споріднені племена давніх українців у єдину державу. Гуцульщина стала 
частиною розвинутої феодальної держави. В цей час починається розвиток 
Гуцульщини. Виникають нові поселення, фортеці, шляхи сполучення, 
розвиваються ремесла та торгівля. Відомо також, що вже в той час 

                                           
1 Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / Відпов. ред. Ю.Г. Гошко. – К.: 

Наукова думка, 1987. – С. 50. 
2 Етногенез та етнічна історія населення Українських Карпат. Археологія, антропологія / 

Під ред. С. Павлюка. – Львів, 1999. – Т. І. – С. 15. 
3 Там само. – С. 16. 
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Гуцульщина мала важливе значення як один із виробників такого 
необхідного в середньовіччі продукту, як сіль. 

На початку ХІІІ ст. українське Закарпаття було захоплене Угорщиною. 
З того часу почався період багатовікового штучного поділу українських 
земель між кількома державами. Наприкінці ХІV ст. частина Гуцульщини 
потрапила в залежність від Молдавського князівства. Закарпатська 
Гуцульщина входила до складу Марамороської жупи (територіально-
адміністративна одиниця у феодальній Угорщині). Північні та центральні 
частини Гуцульщини входили до складу Молдавського князівства до 
1774 р. 

Однак варто відзначити одну цікаву деталь. Насправді влада іноземних 
завойовників поширювалася на територію Гуцульщини виключно 
номінально. В середньовіччі та в нові часи Гуцульщина через свої фізико-
кліматичні умови та складний ландшафт залишалася малодоступною для 
чужаків. Влада не могла встановити повний контроль над цією територією, 
оскільки не існувало придатних комунікацій. Чужинці навіть говорили, що 
крім гуцула та ведмедя ніхто не знав карпатських доріг1. Крім того, 
відсутність економічної та військово-стратегічної необхідності цих 
малодоступних територій робила гуцульський край малопривабливим для 
іноземних завойовників. Таким чином, Гуцульщина, перебуваючи у складі 
інших держав, зберігала свої особливі етнографічні риси, господарське 
життя та громадський устрій. Сільські громади зводили до мінімуму 
контакти з офіційною владою. Дослідники зауважують: «Цілими 
століттями жили тут гуцули. Ніяких впливів іззовні до себе не допускали. 
Жили патріярхальним життям. Свою власну культуру дбайливо берегли й 
передавали поколінням»2. 

Наприкінці ХVІІ та в ХVІІІ ст. статус Гуцульщини змінився. У зв’язку з 
поширенням у Європі капіталістичних відносин, збільшенням обсягів 
спорудження кораблів, ліси Гуцульщини стали цікавити багатьох 
підприємливих людей. Гуцули не дозволяли вирубувати ліси, які давали їм 
засоби для існування. Проникнення іноземців, орендарів вглиб землі 
гуцулів та хижацьке винищення місцевих природних багатств призвели до 
перших конфліктів між гуцулами та владою. На Гуцульщині зароджується 
антифеодальний рух селян «опришківство» від латинського слова 
нищівник. Невеликі загони селян проводили активну збройну боротьбу 
проти місцевих власників, які намагалися захопити землі сільської громади 
– ліси, пасовиська, луки. 

З рухом опришків пов’язана маса легенд. Постаті повстанців 
романтизувалися, їхні дії лягали в основу багатьох художніх творів та 
народних балад3. 

У 70-х рр. ХVІІІ ст. внаслідок успішних воєн Австрія захопила майже 
всю територію Гуцульщини. В 1867 р. австрійський імператор видав 
Конституцію, за якою проголошувалося створення дуалістичної монархії: 

                                           
1 Хоткевич Г. Гуцули й Гуцульщина. – N.J.: З друкарні «Свободи», 1920. – С. 27. 
2 Домашевський М. Історія Гуцульщини. – Чікаго, 1975. – Т. І. – С. 66. 
3 Там само. – С. 391-398. 
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Австро-Угорщини. Так гуцули стали громадянами нової великої 
європейської імперії Австро-Угорщини. Оскільки в Гуцульщині не 
існувало розвинутих промислових підприємств, то місцеве населення 
зазнавало значних труднощів. Випасне скотарство та землеробство, що 
було основним заняттям гуцулів, вже не давали необхідного прибутку. На 
тлі економічної та соціальної напруженості в краї починається трудова 
еміграція. Селяни змушені були спускатися з гір і шукати заробітку в 
містах. З кінця ХІХ – початку ХХ ст. почалася масова еміграція за кордон. 
Гуцули шукали кращої долі в Канаді, Бразилії, Аргентині1. 

У ХІХ ст. в епоху формування модерних націй починається національне 
відродження й на Закарпатті. Відомо, що селяни Гуцульщини брали участь 
у виборах до першого австрійського парламенту в 1848 р. після 
революційних подій у Відні. З Гуцульщини вийшли перші «будителі» – 
громадсько-просвітницькі діячі, котрі присвятили своє життя 
просвітницькій роботі серед українського селянства. Серед них відомий 
український письменник та етнограф Ю. Федькович, громадський діяч 
С. Воробкевич.  

Під час Першої світової війни українці Гуцульщини розділили трагічну 
долю всього українського народу. Українці внаслідок історичних обставин 
опинилися в різних воюючих таборах. Гуцули мусили вступати до армії 
Австро-Угорщини, відробляти великі повинності, терпіти голод та 
дороговизну.  

Після поразки центральних держав у війні та розпаду Австро-Угорщини 
Гуцульщина знову була розділена між Румунією, Чехословаччиною та 
Польщею. Так, в усіх школах водночас запроваджувалася переважно 
румунська мова викладання. Політику полонізації проводив також уряд 
Польщі. Проводилася денаціоналізація гуцулів, але завдяки ландшафтним 
умовам гірської місцевості, вони зберегли свою мову, культуру, звичаї. 

Становище закарпатських гуцулів було дещо кращим. Чехословацька 
влада ставилася з розумінням та повагою до національних меншин. 
Українська громада у складі Чехословаччини отримала можливість для 
розвитку власної освіти та культури. Однак економічні та соціальні 
проблеми Гуцульщини, що були породжені колоніальним становищем 
регіону, так і не були вирішені. 

Гуцульщина зазнала трагічних випробувань під час Другої світової 
війни. Комуністична влада Радянського Союзу після Другої світової війни 
почала активно здійснювати уніфікаторську політику на землях 
Гуцульщини. Тут створювали колгоспи, відбувалися репресії, масові 
депортації населення. 

Науковий інтерес дослідників до своєрідної духовної культури 
українців Східних Карпат розгорнувся з 30-х років ХІХ ст. Безперечно, він 
був пов'язаний з романтичною течією в європейській науці. Фольклорно-
етнографічні матеріали були визнані цінним джерелом пізнання культури й 

                                           
1 Гуцульщина. Історико-етнографічне дослідження / Відпов. ред. Ю.Г. Гошко. – К.: 

Наукова думка, 1987. – С. 65. 
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побуту народу. Під впливом діяльності «Руської трійці» (1833–1837) 
активізується збір народної творчості. Зокрема, польський дослідник 
К. Вуйціцький під впливом І. Вагилевича, Я. Головацького у 1831 р. вивчає 
духовну культури гуцулів. Його цікавлять найдавніші звичаї горян, що 
мають дуже давнє коріння. Він написав наукову розвідку «Гуцули», у якій 
переважно характеризує звичаї та перекази мешканців сіл біля Коломиї1. 

На основі власних спостережень духовну культуру українців 
Гуцульщини, у тому числі й новорічно-різдвяні звичаї, висвітлювали в 
окремих працях на сторінках періодики й ряд інших польських учених2. 

Більш вагомий внесок у дослідження святково-обрядової культури 
гуцулів зробили словацький вчений П. Шафарик та відомі організатори 
народознавчої науки в Галичині українські громадські діячі, письменники, 
вчені І. Вагилевич і Я. Головацький. Зокрема, І. Вагилевич, досліджуючи 
звичаї гуцулів, народне харчування, обряди, висловлює ряд думок і про 
етногенез субетносу3. 

У 40-х рр. ХІХ ст. відомий етнограф Я. Головацький багато 
подорожував у Карпатах і внаслідок його досліджень з’явилися публікації 
про культуру й побут гуцулів, їхні звичаї, обряди, пісні. У своїх 
міркуваннях вчений переконливо доводить, що традиційна культура 
гуцулів має у своїй основі загальноукраїнські риси, хоч і позначена 
певними впливами найближчих сусідів, що й позначилися на її локальних 
особливостях4. Я. Головацький був одним із видатних дослідників Карпат, 
зокрема, й народних звичаїв та обрядової поезії, приурочених до 
календарних зимових свят Різдва й Нового року. Особливо високо вчений 
поціновував обрядову поезію – колядки, щедрівки, бо вбачав у них 
відголосся далекої давнини. Відомий славіст О. Потебня дуже високо 
відгукнувся на дослідження Я. Головацького й у своїй рецензії відзначив, 
що всі його розділи дуже цінні й незамінні, а розділ колядок і щедрівок за 
кількістю поетичних мотивів та красоті зразків значно перевищує 
відповідний розділ збірника П. Чубинського5. 

Особливо значимим є той факт, что Я. Головацький на той час одним із 
перших учених розумів вагоме значення аналізу народної поезії в 
комплексі із святково-звичаєвою культурою горян. Аналізуючи свята 
народного календаря, дослідник найбільше уваги приділив саме обрядам 
різдвяно-новорічного циклу. У святі Коляди він вбачав пережитки 
поклоніння сонцю, на перший план він ставив шанування солярних і 

                                           
1 Болтарович З.Є. Україна в дослідженнях польських етнографів ХІХ ст. – К., 1976. – 

С. 46-47. 
2 Про це детальніше див.: Арсенич П.І. Історико-етнографічне вивчення Гуцульщини в 30–

80-х роках ХІХ ст. // Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К., 1972. – Вип. 5. – 
С. 106-114. 

3 Вагилевич И. Гуцулы, обитатели восточной отрасли Карпатских гор. – СПб., 1855. – Т. 2. 
– С. 17-56. 

4 Головацкий Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. – М., 1878. – Ч. І. – С. 685-
712. 

5 Записки императорской Академии наук. – СПб., 1887. – Т. 37. – Приложение № 4. Отчет 
о присуждении наград гр.Уварова. – С. 98. 
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землеробських культів. У зв’язку з цим, Я. Головацький писав: «Обычай 
щедровати и отчасти колядовати и виншовати на новый год у русинов суть 
преимущественно земледельческий. Певцы (колядники и щедраки) под 
окном прославляют обилие и счастие хозяина и желают ему такого ж 
благоденствия и на другой год. Обычай посыпания зерен на новый год 
имел, здается, значение освящения зерен, приготовляемых для посева»1. 

Для примноження добробуту людей мали, на думку вченого, колядки, 
проспівані гуртом під вікном, і звичай обдаровування колядників. 
Дослідник розкриває особливий дух взаємин між господарем і 
колядниками, підкреслює значення народного етикету. Він наводить 
формули вітання для господаря, усіх членів родини, також народні 
формули подяки від колядників. Цей взаємний обмін чемними і 
спеціальними словами мав ритуальний характер. Вчений вважав, що 
дотримання цих словесних побажань і подяки за них та обдарування мали 
забезпечити реальне здійснення усіх побажань, у котрих йшлося про те, що 
скільки крихт у коляді (обрядовому хлібі) стільки «…даруй, боже, в 
загороді коровок, а в коннику коней, а в кошарі овечок, а в пасіці 
бджолок…»2 

Я. Головацький, вивчаючи гуцульські народні колядки, вважав, що в 
них можна віднайти дуже давні космогонічні світоглядні уявлення горян. 
Він також зауважував, що ті нові колядки, які виникали й поширювалися 
під впливом християнської церкви, були спрямовані на витіснення суто 
народних високоетичних зразків. Церковні ж творилися, на його думку, 
церковниками нижчого рангу й не вирізнялися особливими художніми 
якостями3. Ці міркування дослідника й сьогодні актуальні для вирішення 
проблеми традицій та інновацій в обрядовій культурі. 

До вивчення духовної культури українців, зокрема, буковинської 
частини Гуцульщини, прилучилися етнограф Г. Купченко4, письменник і 
етнограф С. Витвицький5, А. Кобринський6. 

Чимало вчених, письменників І пол. ХІХ ст., розбуджені діяльністю 
«Руської Трійці», сприяли накопиченню фольклорно-етнографічного 
матеріалу та глибшому пізнанню традиційної культури горян, який мав 
важливе значення для подальших напрямів розвитку народознавчих студій. 

З середини ХІХ ст. народознавча наука виділяється в самостійну галузь. 
У світі створюються спеціальні наукові установи, товариства, які 

                                           
1 Головацкий Я.Ф. Очерк старославянского баснословия, или мифологии. – Львов, 1860. – 

С. 102. 
2 Головацкий Я.Ф. Народные песни Галицкой и Угорской Руси. – М., 1878. – Т. 4. – С. 122. 
3 Климкова Л.Н. Вопросы народной культуры и обрядового фольклора украинцев Карпат в 

трудах Я.Ф.Головацкого // Карпатский сборник. – М., 1976. – С. 120. 
4 Купченко Г. Некоторые историко-географические сведения о Буковине. – К., 1875. – 

83 с.; Сборник песен Буковинского народа / Сост. А. Лоначевский; дост. Г. Купченко. – К., 
1875. – 175 с. 

5 Витвицкий С. Статистически-историческое обозрение гуцулов в Коломийском окрузи со 
характеристикою их // Зоря Галицкая. – Львів, 1852. – № 54-55; Його ж. Дещо з традиції 
гуцульської // Правда. – 1869. – № 7, 8. 

6 Кобринський А. Коляди гуцулів // Мета. – Львів, 1863. – № 2. – С. 159-172. 
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розробляють методику культурологічних досліджень, зароджуються нові 
наукові напрями, течії, найбільш поширена еволюційна концепція розвитку 
народів та їхніх культур. Вчені шукають відповіді на багато наукових 
питань: шляхи розвитку культур, взаємовпливи в народних культурах, 
міграційні сюжети у різних жанрах усної народної творчості тощо. 

Активізація наукового вивчення культури українців усіх регіонів, 
зокрема й Гуцульщини, почалася зі створення наукової установи Південно-
Західного відділу Російського географічного товариства у Києві (1873–
1876 рр.). Члени цього товариства запровадили і поширили цілий ряд 
наукових програм з метою вивчення традиційної етнокультури українців. І 
хоч територія Гуцульщини перебувала тоді в складі іншої держави, 
діяльність Південно-Західного відділу набула такого міжнародного 
звучання, що, безумовно, мала вплив і на подальший розвиток 
культурологічних знань Карпатського регіону. В цей час пожвавлюється 
вивчення різдвяно-новорічних свят гуцулів. 

Особливе значення мали студії народних календарних обрядів українців 
таких вчених, як О. Пчілка, М. Сумцов, І. Нечуй-Левицький1. Вони у своїх 
працях намагалися дати наукове пояснення надзвичайно давніх реліктів 
культури, що зберігалися в народній культурі. 

Значний внесок у вивчення новорічно-різдвяних свят українців 
Буковинської Гуцульщини належить відомому громадському діячеві, 
письменникові Ю. Федьковичу. З об’ємної дослідницької праці про 
колядки, щедрівки, маланкування та інші новорічні звичаї гуцулів бачимо, 
що вчений мав на меті дослідити генезис багатьох етнографічних реалій: 
звичай водіння Маланки, обряд колядування з «Козою», встановлення на 
покутті снопа – Дідуха. І хоч досліднику бракувало джерел з попередніх 
давніх епох, все ж він намагається зробити наукові припущення про 
дохристиянську основу багатьох компонентів свята Нового року та 
обрядовості віншування й колядування. 

Обряди, приурочені до Нового року, ходіння з «Козою» в ІІ пол. ХІХ ст. 
Ю. Федькович трактує так: «Жерці (священики бога Лада) ходили з 
ледінями (парубками) і з образом дикої кози (дика коза була памятков, що 
день тогди зачинає рости, коли сонце вступає у небесний знак козорога), 
хата від хати, співаючи пісень Ко-Ладу, котрі то пісні і на нас перейшли і 
котрих ми поважати повинні, бо так робя усі чесні народи, аби свою 
старовіччину не забути»2. Письменник записував легенди про «Маланку», 
«Василя-Черчика» і по-своєму намагався побачити у них відгомін давніх 
століть. І хоч його припущення та міркування про походження назв, 
обрядодій можуть вченими дискутуватися, однак незаперечним є досить 
раннє трактування новорічних персоналій зими. Заслуговує на увагу спроба 

                                           
1 Пчилка О. Украинские колядки // Киевская старина. – 1889. – Т. 20. – Кн. 4. – С. 123-135; 

Сумцов Н. Культурные переживания. – К., 1890. – 480 с.; Нечуй-Левицький І. Світогляд 
українського народу. Ескіз української міфології. – К., 1992. – 86 с. 

2 Писання Осипа Юрія Федьковича. Перше повне і критичне видання. – Т. І. Поезії Осипа 
Юрія Федьковича. Перше повне видання з першодруків і автографів зібрав, упорядкував і 
пояснення додав Др. Іван Франко. – Львів, 1902. – С. 606.  
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Ю. Федьковича класифікувати маланкові пісні й колядки. Він поділяв їх за 
функціональним призначенням: господареві, господині, дитині, парубкові, 
дівчині, вдові, а також за жанрами – жартівливі, любовні, величальні. 
Повністю етнографічні наукові розвідки Ю. Федьковича були опубліковані 
на початку ХХ ст., але й раніше у періодичних виданнях друкувалися його 
окремі розвідки з обрядовості новорічного циклу українців-гуцулів. 
Письменник доводив, що маланочна коляда у гуцулів є найкращою, яка 
збереглася від праотців і має виразне дохристиянське походження. Як 
приклад, він наводить давні тексти маланкових колядок, серед них варта 
уваги з цього погляду «Гой у сріблі!»: 

А ваша хата під шеломами, 
Пустіть Маланку в світлицю з нами! 
Бо в нас Маланка та й укражена, 
Ще й по під зорю та й проважена. 
А ваша хата в паволок вбрана, 
Пустіть Маланку в світлицу з нами! 
Бо в нас Маланка та й господиня, 
Кидрові столи в коверці вкриє! 
Бо в нас Маланка та й кросна ткала, 
Та й до Місяця у дари слала: 
Гой ти Місяцю, най ти Королю1. 

На наш погляд, міркування Ю. Федьковича про персонажі в гуцульської 
Маланки та їх походження вимагають ще додаткового дослідження, однак 
вони тим і цінні, що дають ґрунт для наукового дискурсу. 

Як відомо із статистичних даних, Гуцульщина серед західних регіонів 
посідала перше місце у ХІХ – на початку ХХ ст. щодо кількості 
неписьменних. Тому звернення до вивчення народних традицій 
колядування, щедрування належить священикам. Одним із таких 
представників духівництва на Буковинській Гуцульщині був В. Козарищук. 
Він опублікував у «Буковинських відомостях» (1895–1896 рр.) та інших 
періодичних виданнях ряд наукових розвідок і описів різдвяно-новорічних 
обрядів гуцулів, тексти давніх колядок, у яких помітні землеробські й 
господарські мотиви, а також більш новітні колядки з нашаруванням 
християнських сюжетів2. 

Старожитності в культурі гуцулів викликали захоплення й науковий 
інтерес з боку австрійських, польських, словацьких, чеських дослідників. 
Серед них почесне місце належить австрійському досліднику Гуцульщини 
Р.Ф. Кайндлю, який здійснив багато поїздок у Карпатський регіон і добре 
вивчив духовну культуру українців-гуцулів. Найбільше його зацікавили 
архаїчні пласти у новорічно-різдвяних обрядах, колядках, щедрівках, 
звичаях обдарування колядників, святковій атрибутиці Святого вечора. 
Його пояснення щодо новорічного снопа – Дідуха – можливо й неповні, 
однак дають можливість аналізувати сприйняття чужинцями етнографічних 

                                           
1 Кожолянко Г. Буковинська Маланка у записах Юрія Федьковича // Буковинське віче. – 

2006. – № 3 (1612). – 11 січня. – С. 3. 
2 Козарищук В. Из буковинских Карпатских гор // Наука. – Вена, 1891. – 85 с. 
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реалій українців, проводити порівняння та узагальнення. Вчений вбачав 
міфологічні сюжети у звичаях новорічно-різдвяного рядження, 
переодягання парубка на дівчинку-Маланку, «діда», «бабу». Його праці про 
гуцулів були написані в кінці ХІХ ст., але видані українською мовою лише 
недавно1. 

Розглядаючи Святвечорові страви, особливо головну з них – кутю, 
Р.Ф. Кайндль вбачав у ній лише господарську символіку та магію кохання, 
тоді як кутя-коливо насамперед пов’язана з культом пращурів. 
Задобрювання духів померлих ритуальною їжею мало сприяти врожаям, 
добробуту та вдалим шлюбам. Погляди Р.Ф. Кайндля на різноманітні 
ворожіння й обрядодії з приготуванням і облаштуванням Святої вечері, 
безумовно, заслуговують на увагу. Його висновки про те, що архаїчний 
пласт вірувань в обрядах зимового сонцестояння дуже добре зберігся у 
звичаєвості гуцулів, мають наукове пояснення. Досить високу оцінку 
дослідженням Р.Ф. Кайндля народного календаря гуцулів дають і сучасні 
дослідники. Вчений розглянув побутування серед горян наприкінці ХІХ ст. 
виразні сліди давніх дохристиянських пережитків, а також і релігійні 
сюжети, які сформували побутове двовір’я. Як слушно зауважує про працю 
Р.Ф. Кайндля етнолог О. Курочкін, «він прагнув об’єктивно відтворити 
складні процеси контамінації дохристиянських звичаїв і традицій, 
фіксуючи в першу чергу живі релікти язичницького світогляду та 
ритуалістики»2. Ще однією важливою заслугою у вивченні гуцульських 
календарних свят зимового циклу Р.Ф. Кайндлем є та, що він чи не вперше 
використовував свої спостереження з різних частин етнографічного регіону 
гуцулів і проводив порівняльний аналіз. 

І. Франко та В. Гнатюк, а також інші українські етнографи позитивно 
оцінювали внесок Р. Кайндля в українську етнографію3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Кайндль Р.Ф. Гуцули: їх життя, звичаї та народні перекази. – Чернівці, 2000. – 208 с. 
2 Курочкін О. Дохристиянська основа святкового календаря українців Карпатського 

регіону за матеріалами Р.Ф.Кайндля // Р.Ф.Кайндль і українська історична наука. – Чернівці; 
Вижниця, 2004. – Ч. 1. – С. 126-131. 

3 Мороз М. Етнографічна діяльність Раймунда Кайндля // Записки наукового Товариства 
імені Т. Шевченка. – Львів, 1999. – Т. ССХХІІІ. – С. 198. 



 
Україна – культура, матеріальна і духовна 

 

 337

 
Чмільова С.В. (Київ) 

 
КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ  

ГАЛУЗІ КУЛЬТУРИ В СУЧАСНОМУ  
УКРАЇНСЬКОМУ СЕЛІ 

 
У статті на основі статистичних даних поточного архіву 

Міністерства культури і туризму України досліджується кількісний і 
якісний склад працівників закладів культури в українському селі в 90-х 
роках ХХ ст. – 10-х роках ХХІ ст. Авторка переконана, що наявність 
працівників культурної сфери в певному селі, їх загальна кількість, ступінь 
зайнятості, рівень освіти і професійної майстерності є важливими 
показниками забезпечення сільських мешканців якісними культурними 
послугами.  

 
Розбудова державності та демократизація суспільства в Україні значною 

мірою залежать від людей, чия діяльність має забезпечити відтворення 
інтелектуального, духовного потенціалу народу, – це фахівці в галузі 
культури. У зв’язку із соціальними реформами в суспільстві перед ними 
поставлено вибір: або активно, творчо, з професіоналізмом підходити до 
своєї професійної діяльності, досягаючи, таким чином, необхідних 
результатів, або (як це було характерно для радянського періоду) 
залишатися пасивним і чекати розпорядження зверху. Інакше кажучи, 
особистість або плідно співпрацює із суспільством, стає його частиною, або 
протиставляє себе йому і вступає в конфлікт. 

Однак крім активності, ініціативності кадрів вирішальними чинниками 
прискорення інноваційних процесів у культурі, підвищення ефективності 
роботи галузі зі створенням якісного культурного середовища є чітке 
законодавство, правові гарантії, соціальний захист працівників культури, 
струнка структурна схема функціонування галузі загалом. З огляду на 
зазначене, а також у зв’язку з посиленням кризових тенденцій у культурі на 
сучасному етапі питання забезпечення кадрами галузі постає одним із 
головних, що потребує першочергового вирішення. Зокрема, вдале його 
вирішення є певною мірою гарантом духовного розвитку села на сучасному 
етапі. Адже нині тут проживає більше третини населення України і саме 
село дотепер залишається носієм самобутніх культурних, моральних 
традицій українського народу. Зазначене і визначає актуальність 
задекларованої в назві теми. 

Розв’язання проблеми кадрового забезпечення в галузі культури 
започатковано у вітчизняній історіографії, насамперед у галузі 
економічних наук1. 

                                           
1 Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи / С.І. Бандур, 

Т.А. Заєць, В.І. Куценко та ін.; За заг. ред. Б.М. Данилишина. – Черкаси: Брама-Україна, 2006. 
– 760 с.; Прокопа І.В., Мотруніч Д.О., Шепотько Л.О. Виробнича сфера села і сільське 
життєве середовище. – К.: Ін-т економіки НАН України, 2001. – 119 с. 
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Вагоме значення для вивчення аспектів зазначеної тематики мають 
праці, присвячені висвітленню проблем розвитку культури і суспільства 
України на порозі третього тисячоліття, питанням співвідношення теорії та 
практики в цій галузі1. 

На окрему увагу заслуговує дисертаційне дослідження Н. Кулик2, у 
якому проаналізовано стан забезпечення кваліфікованими кадрами 
державних закладів культури, з’ясовано форми й методи підготовки кадрів 
у системі соціальних інститутів культурологічного профілю, визначено 
складові нової кадрової політики щодо культурно-освітніх закладів.  

Проте слід зазначити, що такий тематичний аспект, як динаміка 
чисельності кадрового потенціалу галузі культури на селі впродовж 
останнього періоду, його якісні показники, не став об’єктом вивчення 
окремої праці історичного плану. 

Тож мета нашої розвідки – ввести в науковий обіг статистичні дані 
Міністерства культури і туризму України, через аналіз яких вивчити 
кількісний і якісний склад працівників галузі культури в сучасному 
українському селі. 

Роль працівників сільських закладів культури зростає у зв’язку з 
необхідністю ґрунтовного вивчення i збереження національної культури, 
розширення краєзнавчої діяльності, відродження справді фольклорно-
етнографічних колективів, залучення дітей i дорослих до різноманітних 
об’єднань за інтересами, їхньої участі в підготовці та проведенні свят i 
обрядів із використанням прогресивних традицій, організації оглядів, 
фестивалів, виставок художньо-прикладного мистецтва, тобто 
повноцінного забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб сільських 
жителів. 

Натомість протягом 90-х років ХХ ст. – 10-х років ХХІ ст. 
спостерігаються досить негативні тенденції в кількісному та якісному 
складі працівників сфери, про що, зокрема, свідчить аналіз динаміки 
середньооблікової чисельності штатних працівників у сфері культури, 
здійснений колективом науковців-економістів у комплексному дослідженні 

                                           
1 Каліман Г. Організація роботи любительських об’єднань і клубів за інтересами // Посвіт. 

– 1995. – № 1 (18). – С. 9-11; Колтунюк С.В. Підвищення ефективності роботи закладів 
культури – важлива передумова національної самосвідомості // Культура і самосвідомість: 
проблеми теорії та завдання практики: Тези наук.-практ. конф. працівників культури та 
науковців України (12 грудня 1991 р.). – К., 1991. – С. 30-32; Колтунюк С.В. Особливості 
підвищення ефективності діяльності закладів культури і мистецтв у сучасних умовах – 
актуальне питання навчального процесу в академії // Українська культура і мистецтво у 
сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми, перспективи: Тези доп. наук.-практ. 
конф. – К., 2000. – С. 6-9; Скнар О.І. Тенденції розвитку культурологічної освіти України в 
умовах національно-культурного відродження // Культура і самосвідомість: проблеми теорії та 
завдання практики: Тези наук.-практ. конф. працівників культури та науковців України (12 
грудня 1991 р.). – К., 1991. – С. 91-93; Троєльникова Л.О. Проблеми вдосконалення 
управлінської підготовки фахівців культури // Культура України: стан, проблеми, тенденції 
розвитку: Зб. наук. ст. / Редколег.: В.Г. Чернець, В.А. Бітаєв, А.П. Обертинська. – К., 1997. – 
С. 183-187. 

2 Кулик Н.А. Культурні процеси в Україні 90-х років ХХ століття (на прикладі державних 
закладів культури): Дис. … канд. іст. наук. – К., 1999. – 191 с. 
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сучасного соціального розвитку України1. Так, протягом 1995 – 2003 рр. 
відбулося скорочення працівників у сфері відпочинку й розваг, культури й 
спорту на 65 тис. осіб, або 19,6 %2. 

Станом на 2007 р., за даними Міністерства культури і туризму України, 
у сільських будинках культури, клубах та бібліотеках державної та 
комунальної форм власності було зайнято близько 50 тис. працівників, 
понад 100 тис. фахівців працювало в музеях, заповідниках, театрах, 
філармоніях та мистецьких колективах, підпорядкованих місцевим органам 
влади та місцевому самоврядуванню3. Особливої гостроти набула проблема 
оплати праці та зайнятості. Слід зазначити, що оплата праці працівників 
культури здійснюється за найнижчими в країні тарифними розрядами – 
нижчими, ніж у освітян та медичних працівників. Для порівняння: у 1998 р. 
середньомісячна номінальна заробітна плата по народному господарству 
становила 153 грн, у 1999 р. – 178 грн, 2000 р. – 230 грн, а в галузі культури 
відповідно 99, 106, 116 грн4, прожитковий мінімум у 2000 р. було 
визначено у розмірі 207,1 грн5. Однак і за такого рівня оплати праці реальні 
потреби у фонді заробітної плати забезпечуються в середньому лише на 
80 %6. Брак коштів вкрай негативно відбивається на зарплатах працівників 
культури. Крім того, місцеві органи влади, не маючи достатньо коштів на 
утримання закладів культури та їх штатів, нерідко оформлюють 
працівників культури на півставки, фактично завантажуючи їх на повну. За 
даними Міністерства культури України, загалом по Україні станом на 
01.01.2007 р. 22,9 тис. фахівців галузі (близько 13 %) працювали на умовах 
неповного робочого дня. З них на 0,25 ставки працювало 4,5 тис., на 0,5 – 
12,9 тис., 0,75 – 5,4 тис. осіб7. 

Як свідчать дані рис. 1, лише у чверті регіонів відсоток повної 
зайнятості є умовно задовільним – у Миколаївській (99,56 %), Харківській 
(96,5 %), Запорізькій (95,8 %), Чернівецькій (95,4 %), Кіровоградській 
(94,4 %) областях, АР Крим (93,7 %) та м. Севастополь (98,7 %)8. Проте й 
тут ситуація в сільській місцевості відрізняється від загальної по області 
далеко не в кращий бік. На початок 2007 р. на обліку в центрах зайнятості 

                                           
1 Соціальний розвиток України: сучасні трансформації та перспективи. – Черкаси, 2006. – 

760 с.  
2 Там само. – С. 322. 
3 Про реалізацію державної політики у галузі культури у сільській місцевості: Аналітичні 

матеріали до Всеукраїнської наради з питань розвитку культури в Міністерстві культури і 
туризму України від 21 червня 2007 р. / О.А. Гриценко, В.В. Солодовник, О.О. Різник, 
Т.О. Метельова, С.М. Садовенко // http://www.culturalstudies.in.ua/2008_zv15_menu.php. 

4 Про внутрішнє і зовнішнє становище України у 2000 році: Послання Президента України 
до Верховної Ради України. – К., 2001. – С. 348. 

5 Там само. – С. 73. 
6 Про реалізацію державної політики у галузі культури у сільській місцевості: Аналітичні 

матеріали до Всеукраїнської наради з питань розвитку культури в Міністерстві культури і 
туризму України від 21 червня 2007 р. / О.А. Гриценко, В.В. Солодовник, О.О. Різник, 
Т.О. Метельова, С.М. Садовенко // http://www.culturalstudies.in.ua/2008_zv15_menu.php. 

7 Там само. 
8 Там само. 
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перебувало 1,8 тис. сільських працівників культури, для яких по всій країні 
були актуальними лише 193 вакансії (рис. 2)1.  
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Рис. 1. Кількість працівників закладів культури України,  
які працювали в умовах неповної зайнятості (станом на 01.01.2007 р.) 
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Рис. 2. Чисельність безробітних громадян  
(колишніх працівників сфери культури), які проживають  

у сільській місцевості та кількість актуальних для них вакансій  
на 01.01. 2007 р.  

                                           
1 Там само. 
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Слід зазначити, що навіть високий рівень забезпеченості закладів 
культури спеціалістами не завжди свідчить про задовільний стан щодо 
зайнятості. Так, у Тернопільській області забезпеченість культурних 
закладів працівниками в 2007 р. дорівнювала 95,4 %, водночас ця ж сама 
область посідала першість щодо неповної зайнятості працівників культури 
– їх частка сягала тут найвищого рівня по Україні й становила 35,2 %, а по 
бібліотечних і клубних закладах сягала 77 %1. Великою була питома вага 
працюючих на неповну ставку в Житомирській (30 %), Полтавській, 
Чернігівській (по 28 %), Вінницькій і Сумській (по 26 %) областях2. На селі 
ж частка працюючих на неповну ставку була ще вища. Скажімо, у 
Волинській області різниця між рівнем зайнятості загалом по області і в 
сільській місцевості була найбільшою, а по клубних закладах 
перевищувала 20 %. У Полтавській області лише кількість працюючих на 
чверть ставки в 2007 р. сягнула 7 %3.  

Зв’язок між загальною фінансовою спроможністю регіону та рівнем 
зайнятості в культурній сфері не завжди прямий. Скажімо, високий рівень 
зайнятості працівників культури в Миколаївській області пояснюється, 
найімовірніше, тим, що економію бюджетних коштів, спрямованих на 
потреби культури, досягнуто не за рахунок скорочення працівників, 
зайнятих на повну ставку, а шляхом зменшення загальної чисельності 
працівників культури. Таким кроком у кадровій політиці, ймовірно, 
пояснюється й те, що в цій області, далеко не найменшій в Україні за 
чисельністю населення, працює найменша кількість працівників культури4. 

Як видно з вищенаведеного, дефіцит вільних робочих місць у 
культурній сфері спостерігається практично в усіх регіонах України. 
Паліативні заходи у вигляді оплачуваних громадських робіт для 
безробітних працівників культури призводять до того, що замість 
використання власного фахового потенціалу вони займаються ремонтом 
своїх колишніх «робочих місць» (будинків культури, бібліотек) та 
відновленням історико-архітектурних пам’яток. Наприклад, у Запорізький 
області так було організовано роботи з відбудови Василівського історико-
архітектурного музею-заповідника «Садиба Попова»5. Значно дієвим 
заходом із забезпечення зайнятості працівників культури на селі нам 
видається, зокрема, їх залучення до розвитку сільського туризму. 

Децентралізація галузі, що відбулася в досліджуваний період, призвела 
до скорочення заробітної плати певних категорій працівників культурних 
закладів навіть за умови їхньої повної зайнятості. Скажімо, оплата праці 
бібліотечних працівників безпосередньо залежить від тієї категорії, до якої 
належить ЦБС: після децентралізації мережі бібліотечних закладів і 
переведення їх на баланс сільрад категорія знизилася, а отже, знизилася і 
зарплата.  

                                           
1 Там само. 
2 Там само 
3 Там само. 
4 Там само. 
5 Там само.  
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Низька заробітна плата, робота на неповну ставку, незадовільна 
матеріально-технічна база сільських бібліотек, клубів тощо спричиняють 
падіння соціального престижу професії працівника культури. Це значно 
ускладнює залучення до роботи в сільських закладах культури молоді й 
висококваліфікованих працівників, наслідком чого є стійка тенденція до 
старіння кадрів і зниження рівня їх професіоналізму. Так, понад 34 % 
сільських бібліотекарів станом на 2007 р. не мали фахової освіти (у місті – 
24 %). Продовжує знижуватися й освітній рівень працівників бібліотек і 
клубів загалом: у 2007 р. в переважній більшості регіонів кількість 
працівників клубних закладів із вищою освітою становила 18 – 25 %, 
бібліотек – 20 – 40 % від загальної кількості працівників культури по 
області. На селі ж цей показник менший ще у 2 – 4 рази. Наприклад, у 
Кіровоградській області співвідношення між працівниками культури, що 
мають вищу освіту, загалом по області та в сільській місцевості становило 
18,9/6,5 % по клубних закладах і 29,3/9,2 % по бібліотеках. У 10 регіонах 
країни питома вага бібліотечних працівників, що працюють у сільській 
місцевості і не мають фахової освіти, перевищила 30 %, а в Одеській і 
Полтавській областях таких переважна більшість (в Одеській – 59,4 %). І 
лише в Рівненській, Івано-Франківській та Кіровоградській областях їх 
менше 20 %. Ще складніша ситуація спостерігається з клубними 
працівниками. Лише на Закарпатті фахову освіту серед них мають майже 
80 % працюючих. У Чернігівській, Одеській, Житомирській і 
Кіровоградській областях без фахової освіти в сільських клубах працюють 
близько двох третин працівників, а ще в 13 регіонах кількість таких 
перевищила 40 %. Серед них Київська (57,7 % без фахової освіти), 
Херсонська (54,2 %), Миколаївська (54,1 %), Дніпропетровська (53,7 %) 
області. Слід зауважити, що відсоток клубних працівників у сільській 
місцевості, які не мали фахової освіти, протягом зазначеного періоду 
продовжував зростати: у 2004 р. він становив загалом по Україні 40,6 %, у 
2005 р. – 43,7 %, у 2006 – 44,75 %1. 

Простежити чітку тенденцію до старіння кадрів дають можливість такі 
показники: 33 % спеціалістів клубних закладів мають досвід роботи понад 
30 років, 40 % – понад 20 років, 20 % – понад 10 років, 7 % – понад 5 років. 
Як свідчить аналіз статистичних матеріалів Міністерства культури України, 
40 – 60 % молодих спеціалістів уже в перші три роки своєї професійної 
діяльності змінюють місце роботи2. 

Якість кадрового складу працівників закладів культури зазнає 
негативних змін і за рахунок припливу на ці посади фахівців з інших 
галузей, які не мають профільної освіти для роботи в закладах культури. 
Досить поширеним явищем на селі є призначення на посади завідувачів 
цих закладів осіб без жодної фахової освіти, які лише після призначення на 
посаду розпочинають навчання в навчальних закладах культосвітнього 
напряму.  

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
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Зазначені причини, спільні для всіх сегментів культурної галузі, 
протягом останніх років призвели до зниження соціального престижу і 
працівників кінематографії, зумовивши плинність кадрів, особливо 
молодих спеціалістів.  

Низька заробітна плата, робота переважної більшості кіномеханіків на 
неповну ставку, відсутність відповідних пільг призвели до значного 
дефіциту кадрів кіномеханіків. Особливо це відчувається в сільській 
місцевості, де в більшості випадків заробітна плата кіномеханіків не 
перевищує чверті мінімальної. А це не в останню чергу призводить до 
закриття кіноустановок та згортання кінопоказу.  

У середньому по Україні забезпеченість кіномережі і кіновідеопрокату 
фахівцями відповідних професій становить 51 %, водночас у сільській 
місцевості працівників цього напряму з фаховою освітою на 10 % менше1. 
Сільська кіномережа і кіновідеопрокат потребують поповнення інженерно-
технічними працівниками, кіномеханіками, фахівцями з роботи з 
мобільними відеокомплексами. Регіональними програмами поліпшення 
кінообслуговування населення, які прийняті на виконання Закону України 
«Про Загальнодержавну програму розвитку національної кіноіндустрії на 
2003 – 2007 роки», передбачено заходи з підготовки кадрів для кіномережі і 
кінопрокату, підвищення кваліфікації працівників вищої і середньої ланки, 
робітничих професій (кіномеханіки, фільмоперевірники). Однак їх 
виконання стримується відсутністю коштів на згадані цілі в місцевих 
бюджетах.  

Як свідчить аналіз, упродовж 2004 – 2006 рр. спостерігалося певне 
поліпшення ситуації щодо забезпеченості галузі культури педагогічними 
кадрами. Так, загальна чисельність педагогічних працівників у початкових 
спеціалізованих мистецьких навчальних закладах (ПСНМЗ) зросла з 33592 
осіб у 2004 р. до 35017 осіб у 2006 р. Зокрема, кількість штатних 
працівників зросла від 31123 до 32261 осіб, а фахівців із вищою освітою – 
від 16573 до 18395 осіб, у сільській місцевості – з 4684 осіб у 2004 р. до 
4975 у 2006 р. (з них із вищою освітою – з 1158 до 1233 осіб)2. 

Незважаючи на те, що впродовж останніх трьох років у галузі культури 
зросла питома вага педагогічних працівників, які мають повну вищу освіту, 
невирішеним залишається питання кадрового забезпечення ПСНМЗ 
спеціалістами, компетентними щодо конкретних навчальних дисциплін. 
Хоча загалом освітній рівень викладачів мистецьких шкіл у більшості 
областей є відчутно вищим, ніж у працівників клубних та бібліотечних 
закладів, і дорівнює 30 – 50 і більше відсотків працівників із вищою 
освітою, а працівниками з фаховою освітою ці заклади забезпечені на 
100 %. Кращим є сьогодні і показник повної зайнятості серед них, який по 
багатьох областях сягає 90 і більше відсотків3.  

Кадрове забезпечення культурної сфери села супроводжується вжиттям 
певних правових заходів. Зокрема, на поліпшення становища працівників 

                                           
1 Там само. 
2 Там само. 
3 Там само. 
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культури на селі спрямовано спільний наказ Міністерства праці та 
соціальної політики України, Міністерства освіти і науки України, 
Міністерства охорони здоров’я України, Міністерства культури і туризму 
України від 13.09.2006 р. № 341/651/619/769 «Про порядок забезпечення 
працівників бюджетних установ (закладів) безплатним користуванням 
житлом (квартирою) з опаленням і освітленням...», яким затверджено 
механізм реалізації працівниками культури, котрі працюють у сільській 
місцевості і селищах міського типу, права на безоплатне користування 
житлом з опаленням й освітленням. 

Однак слід звернути увагу на недосконалість законодавчої бази, що не в 
останню чергу спричиняє кадрові проблеми сільських закладів культури. 
Так, згідно із Законом України «Про загальнообов’язкове пенсійне 
страхування» трудовий стаж працівникам, які зайняті на неповну ставку, не 
зараховується, чим порушується їхнє право на пенсію по досягненню 
пенсійного віку.  

Відповідно до Указу Президента України від 19 березня 2005 р. № 262 
«Про державну підтримку фахівців для сільської місцевості» встановлено 
щорічну квоту місць для підготовки фахівців із числа сільської молоді в 
межах державного замовлення у ВНЗ I – II рівня акредитації культурно-
освітнього напряму. Проте виконання указу не дало належного ефекту 
через об’єктивні економічні причини: зростання цін на комунальні послуги, 
подорожчання споживчого кошика, підвищення оплати за транспортні 
перевезення тощо.  

Таким чином, у досліджуваний період спостерігалося істотні 
суперечності між потенційно високим соціальним значенням професій 
культурної сфери та надто низьким рівнем престижності фахової діяльності 
в цій сфері, що є наслідком її недооцінки з боку держави, відсутністю 
належного управління. Недосконала система працевлаштування молодих 
спеціалістів, низький рівень соціальної захищеності фахівців призводять до 
значної плинності дипломованих спеціалістів та відпливу їх до інших 
галузей народного господарства. 

Однак, услід за Н. Кулик1, вважаємо, що методологія побудови кадрової 
політики на всіх її рівнях не може зводитися до визнання економічних, 
організаційно-господарських чинників як абсолютно вирішальних і тому 
необхідно враховувати зворотний вплив культури на політику, економіку, 
виробництво і, головне – на умови самореалізації особистості у сфері 
життєдіяльності. Перебудовчий процес, що розпочався в 90-х роках ХХ ст. 
у площині кадрового потенціалу культури, на думку дослідниці, означав не 
лише заміну «старих кадрів на нові», а, передусім, їх «модернізацію» за 
рахунок внутрішньої самоперебудови, самоперетворення. Н. Кулик 
виокремлює три етапи й особливості цього процесу.  

Перший етап характеризувався некомпетентністю, розгубленістю, 
байдужістю працівників культосвітніх закладів щодо своєї професії, що 

                                           
1 Кулик Н.А. Культурні процеси в Україні 90-х років ХХ століття (на прикладі державних 

закладів культури): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 1999. – 20 с. 
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було спричинено першими невдалими кроками в реформуванні 
суспільства.  

Оновлення галузі культури викликало, крім інших, також ряд 
психолого-педагогічних проблем: психологічна скам’янілість, 
стереотипізація уявлень про події й явища навколишнього життя в частини 
практиків та представників керівної ланки; відсутність не тільки знань, а й 
психологічної готовності до сприйняття нових ідей, навичок енергійного та 
компетентного вирішення конкретних питань; невміння розробляти 
стратегію і тактику розвитку творчих структур; користуватися наданими 
економічними, політичними, правовими свободами1.  

Другий етап відзначався активною адаптацією працівників культурних 
закладів до кризового стану, виробленням форм і засобів загального 
пристосування до нових ринкових умов. 

Аналізуючи кадровий стан працівників культури сільської місцевості 
України, Н. Кулик відзначає мінливість їхньої професійної установки на 
подальшу роботу в соціально-культурній сфері. За наслідками опитування 
працівників сільських державних закладів культури близько 20 % були 
активно задоволеними культосвітньою роботою, незважаючи на кризовий 
стан, до 55 % – пасивно пристосувалися до умов, а 14 % – остаточно не 
визначилися щодо пасивної роботи в закладах культури і близько 11 % – 
припинили діяльність2.  

Третій етап характеризувався усвідомленим сприйняттям працівниками 
закладів культури ринкових відносин у соціокультурному середовищі, 
зміною в їхніх ціннісних орієнтаціях, переходом від адаптованої поведінки 
до творчо-пошукової й особливо підприємницької. Однак дослідниця 
зазначає, що якщо 22 % опитаних фахівців орієнтувалися на ринкові засади 
у функціонуванні державних закладів культури, то 59 % тяжіли до 
традиційних, державно-бюджетних, централізованих засад діяльності й 
виявилися неспроможними здійснювати продуктивну роботу в нових 
ринкових умовах3. Це мало негативні наслідки, зокрема, втрату селом будь-
яких культурно-просвітницьких кадрів, а отже, й осередків культури. 

Успіх перетворень у всіх сферах життєдіяльності суспільства на 
сучасному етапі значною мірою залежить від наявності ініціативних, 
відповідальних, сумлінних працівників. У зв’язку з цим постає 
необхідність розробки плану заходів щодо реального підвищення якості 
характеристик кадрового складу; створення нової концепції оплати праці 
фахівців; залучення до професійної діяльності у сфері культури 
інтелектуальної частини нації через забезпечення нормальних соціально-
побутових умов, відповідної матеріально-технічної бази. «I, нарешті, 

                                           
1 Цимбалюк Н.М. Соціально-педагогічні фактори формування інноваційного мислення 

працівників культури // Культурно-просвітня діяльність в сучасних умовах: Тези наук. конф. 
25 – 26 квітня 1994 р. викладачів та аспірантів культурологічних фак-тів / Ред. кол. 
Н.О. Запорожець, О.Г. Миронюк, О.Д. Глушич. – К., 1994. – С. 26. 

2 Кулик Н. А. Культурні процеси в Україні 90-х років ХХ століття (на прикладі державних 
закладів культури): Автореф. дис. ... канд. іст. наук. – К., 1999. – С. 14. 

3 Там само. 
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підготовка, розстановка, перепідготовка спеціалістів найсуттєвіше 
забезпечить успіх справи»1, допоможе вирішити найбільш важливі 
проблеми в професійній діяльності працівників культури, пов’язаних із 
соціальною, психологічною трансформацією людини, її свідомості, з 
адекватним сприйняттям особистістю швидко змінюваних суспільних 
реалій. 

Основними напрямами кадрової політики в закладах культури кожного 
села, на нашу думку, мають бути такі: виявлення потреб у трудових 
ресурсах (кількість і їх якість), розробка форм заохочення до такого виду 
професійної діяльності, вжиття заходів щодо поліпшення використання 
трудового потенціалу. Останнє передбачає як підвищення кваліфікації, так 
і створення умов для нового прояву стимулів, творчих здібностей із боку 
кожного працівника.  

Ми вважаємо, що працівник сільського закладу культури насамперед 
має вміти визначити рівень культурних знань, умінь, запитів мешканців 
села; планувати роботу культурного середовища; постійно здобувати нові 
знання, уміння та навички в галузі культури (адже саме культурне 
середовище стимулює до самоосвіти); формувати модель потреби в 
культурному середовищі; інформувати селян про новинки в галузі 
культури тощо. 

Також погоджуємося з Г. Каліман, що «обов’язок працівників культури, 
будинку культури – глибоко і всебічно вивчити і проаналізувати запити та 
інтереси, духовні потреби трудівників села і членів їхніх сімей, виявити, 
взяти на облік і залучити всіх любителів пісні, музики, театру, літератури, 
майстрів-умільців, художників-любителів, фото- і кінолюбителів, 
любителів природи (городників, садоводів, квітникарів, бджолярів) до 
суспільно корисної праці»2. 

Інакше кажучи, навчитися реально оцінювати дух часу та ясно бачити 
ситуацію, враховувати об’єктивні й суб’єктивні фактори в тому чи іншому 
колективі – означає підвищувати ефективність, дієвість роботи закладів 
культури в усіх напрямах. Тільки при такому підході можна успішно 
впливати на формування національної самосвідомості й духовності нашого 
народу3. 

Кадрова політика має будуватися з урахуванням формування існуючого 
ринку праці і специфіки соціально-культурної сфери. Своєрідність 
структури кадрів цієї галузі полягає в тому, що саме тут спеціаліст 
найчастіше робить вирішальний вклад у надання послуг, а кадрам більш 

                                           
1 Колтунюк С.В. Особливості підвищення ефективності діяльності закладів культури і 

мистецтв у сучасних умовах – актуальне питання навчального процесу в академії // Українська 
культура і мистецтво у сучасному державотворчому процесі: стан, проблеми, перспективи: 
Тези доп. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 9. 

2 Каліман Г. Організація роботи любительських об’єднань і клубів за інтересами // Посвіт. 
– 1995. – № 1 (18). – С. 9-11. 

3 Колтунюк С.В. Підвищення ефективності роботи закладів культури – важлива 
передумова національної самосвідомості // Культура і самосвідомість: проблеми теорії та 
завдання практики: Тези наук.-практ. конф. працівників культури та науковців України (12 
грудня 1991 р.). – К., 1991. – С. 32. 
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низької кваліфікації відводиться переважно допоміжна роль. Поліпшення 
кваліфікаційної структури кадрів – важливий резерв підвищення якості 
послуг1. 

З метою стимулювання оновлення кадрів культурної галузі та 
підвищення їх фахового рівня вважаємо за необхідне створення в регіонах 
постійно діючих інституцій вдосконалення фахової кваліфікації 
працівників культури всіх напрямів діяльності, організацію проведення 
науково-практичних конференцій, творчих лабораторій, майстер-класів, 
семінарів, стажування, пленерів тощо. Вирішення проблеми вбачається 
також у цільових наборах до мистецьких навчальних закладів сільської 
молоді, розширенні заочного навчання, пошуках талантів, ґрунтовному 
вивченні культурно-дозвіллєвих потреб сільських жителів, створенні 
відповідних умов на селі, соціальній захищеності культпрацівників. 

Отже, резюмуючи викладене вище, доходимо висновку, що в означений 
період спостерігалися досить негативні тенденції в кількісному та якісному 
складі працівників галузі культури: скорочення штатів і самої мережі; 
вибуття з галузі висококваліфікованих кадрів, працевлаштування 
випускників вищих навчальних закладів культури не за призначенням; 
зменшення обсягу роботи; падіння престижу культпрацівників, погіршення 
їхнього матеріального стану тощо. 

Натомість якісне і кількісне забезпечення кадрами сільських закладів 
культури є одним із вирішальних чинників підвищення ефективності їх 
роботи щодо задоволення культурно-дозвіллєвих потреб селян, що, у свою 
чергу, значною мірою сприятиме відродженню українського села.  

Вивчення змісту, форм та нових тенденцій роботи працівників галузі 
культури в українському селі є завданням наших подальших досліджень 
порушеної проблеми. 

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Матиборська Л.М. Особливості економічної підготовки керівних кадрів в галузі 

культури і мистецтв // Українська культура і мистецтво в сучасному державотворчому 
процесі: стан, проблеми, перспективи : Тези доп. наук.-практ. конф. – К., 2000. – С. 150. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 348

 
 

УКРАЇНА – ІСТОРІЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Наливайко С.С. (Київ) 
 

ПРОБЛЕМА ЕТНОДЕРЖАВНОЇ  
ІНТЕРПРЕТАЦІЇ САЛТОВО-МАЯЦЬКИХ  
СТАРОЖИТНОСТЕЙ НА ТЕРИТОРІЇ  
ЛІВОБЕРЕЖНОЇ УКРАЇНИ (VІII–X ст.) 

 
У статті розглядаються проблеми визначення етнічної та державної 

належності носіїв найвизначнішої археологічної культури епохи раннього 
середньовіччя в Європі – салтово-маяцької археологічної культури 
українського Лівобережжя. Є вагомі підстави вважати, що постання та 
історія салтово-маяцької археологічної культури перебуває в тісному 
зв’язку з етнічною історією низки народів півдня Східної Європи – аланів, 
болгарів, хазарів, а також, що особливо важливо, з передісторією Русі. 

 
Хазарська археологія тривалий час не становила окремого інтересу для 

дослідника руської історії. Лише на початку ХХ ст. у зв’язку з відкриттям 
Салтівського могильника на Харківщині – події, яку знаний археолог поч. 
ХХ ст. О. Спіцин охарактеризував як “початок нової ери у вивченні 
старожитностей Південної Русі”1 – перед науковцями постало питання про 
носіїв цієї визначної та своєрідної культури. Перше знайомство з нею 
відбулося 1900 р., коли сільський учитель В. Бабенко неподалік села 
Старий Салтів на Харківщині натрапив на відомий нині усьому світові 
катакомбний могильник, що налічував понад 100 000 (!) поховань, 
багатство та своєрідність речового комплексу якого відразу привернули 
увагу дослідників. Одиничні знахідки такого типу траплялися археологам і 
раніше: до них, зокрема, належали матеріали з відкритого 1890 р. 
                                           

1 Спицын А.А. Историко-археологические разыскания. Исконные обитатели Дона и Донца 
// Журнал Министерства народного просвещения. – Новая серия. ХІХ. – СПб., 1909. – Январь. 
– С. 72. 
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Маяцького городища на Вороніжчині. Саме ці два комплекси 
старожитностей (Салтівський могильник і Маяцьке городище) й обумовили 
назву нової археологічної культури – салтово-маяцька, або просто 
салтівська (далі – СМК). 

Салтівська культура посідає особливе місце у вітчизняній історії вже 
тому, що є найрозвинутішою археологічною культурою доби середньовіччя 
в Європі. Вона обіймала величезну територію українського Лівобережжя у 
сотні тисяч квадратних кілометрів від Сіверо-Чернігівщини до Приазов’я, 
мала розвинуті поселення, для побудови та життєдіяльності яких 
потребувалася могутня адміністративна організація, величні фортеці з 
білого каменю, рівних яким не було в тогочасній Європі, багатотисячні 
могильники, організоване, спеціалізоване й високотехнологічне ремесло, 
досконалу кераміку, жваву торгівлю, власну срібну монету, рунічну 
писемність на всій території від лівого берега Дніпра до Середнього Дону... 
Сукупність усіх історичних даних неспростовно свідчить: на теренах 
Лівобережної України у VIІI-Х ст., ще до постання Руської держави на 
Дніпрі, а тоді й одночасно з нею, існувала розвинута середньовічна 
держава. 

Важливим свідченням існування самостійної держави у межиріччі 
Дінця та Дону є знахідки тут специфічних куфічних дірхемів. Це срібні 
монети, винятково подібні до арабських, але карбовані у Південно-Східній 
Європі: вони мали вмисне перекручування в легенді й особливий знак на 
зворотному боці, а за вмістом срібла та його якістю часто переважали 
аббасидські оригінали. Слід згадати і салтівську лощену кераміку, 
виготовлену на гончарному колі, що істотно перевершувала якістю грубий 
ліпний посуд своїх сусідів. Цікаві й численні рунічні написи, що 
трапляються по всій території півдня Східної Європи, особливо у Подонні 
й Прикубанні. Викарбувані на будівельному камінні й побутових 
предметах, вони засвідчують, що грамоту знали навіть прості будівельники 
та мешканці поселень. 

Виняткову увагу до салтівської культури привернула та обставина, що 
на берегах Сіверського Донця, Дону, Осколу та їх приток були виявлені 
залишки численних (їх відомо вже понад 300) укріплених і неукріплених 
поселень – городищ і селищ. Особливо цікаві городища − величні руїни 
білокам’яних фортець, збудованих на прибережних крейдяних мисах. 
Розташовані на відстані 10-20 км одна від одної, ці фортеці утворювали, по 
суті, цілісну лінію могутніх укріплень, яка на сучасній географічній карті 
проходить дещо південніше лінії Вороніж – Старий Оскол – Білгород – 
Харків, а далі на південний захід, у басейн Дніпра − південніше лінії 
сучасних міст Красноград – Дніпропетровськ – Кривий Ріг. Прикметно, що 
цей величезний “військовий табір” самозабезпечував себе продовольством, 
предметами побуту та зброєю, тож весь виробничий цикл замикався на 
місці. А та обставина, що кількість населення деяких із цих “фортець” 
сягала десятків тисяч, дає підстави вважати їх не фортецями у 
традиційному розумінні, а укріпленими міськими центрами, а саму СМК – 
найбільш урбанізованою територією тогочасної Європи. 
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Тож перед істориками постало питання: хто ж носії цієї розвинутої 
культури та якому державному утворенню, відомому з писемних джерел, 
вона відповідає? Вже перші дослідники припустили, що настільки висока 
культура могла належати лише хазарам. “Коли спробувати з’ясувати, якому 
народу міг належати цей могильник (Салтівський – С.Н.), – писав 
Д. Багалій, відразу згадаєш про ту Хазарію, якій сіверяни, поляни і 
древляни сплачували данину”1. І справді, високий рівень економічного 
розвитку та соціальної організації людності, що склала основу салтівської 
культури, здавалося б, бездоганно відповідав уявленню про Хазарію як 
найсильнішу державу Східної Європи VIII-ІХ ст., якою вона поставала з 
історичних джерел. А помітні сліди впливу “салтівців” на племена 
роменсько-боршевської слов’янської культури цілковито узгоджувалися з 
літописними свідченнями про тимчасову залежність низки слов’янських 
племен від Хазарського каганату. А тому і Салтівський могильник, і 
салтівська культура загалом були віднесені до хазарських. 

Таке припущення, на переконання частини дослідників, 
підкріплювалося й тим міркуванням, що салтово-маяцька смуга укріплень 
розгорталася саме для наступу на слов’янські племена, а концентрація 
фортець на північно-західному кордоні Хазарії красномовно свідчила, що 
вони були збудовані проти могутнього північно-західного ворога, яким 
могла бути лише Русь. Втім салтівські фортеці найбільше укріплені з 
північного сходу, а не з північного заходу, чого слід було б чекати, якби 
вони спрямовувалися проти слов’ян і Русі. Та й розташовані вони на 
правому (західному, умовно руському) березі річок. Як у цьому разі можна 
собі уявити “агресію”? Хіба зручно перебувати у фортеці по той бік річки – 
природного оборонного рубежу, відрізаної від своїх водою, зате відкритою 
у ворожому напрямі? Тож і належали ці укріплення, вочевидь, тій 
людності, яка й населяла цей берег. 

Тим часом у питанні про етнічну належність носіїв салтівської культури 
постали нові цікаві факти. З’ясувалося, зокрема, що і поховальний обряд, і 
матеріальна культура салтівців виявляють найближчі аналогії у вже 
відомих тоді катакомбних могильниках Північного Кавказу, де, за всіма 
даними, знаходилася давня Аланія і де нині мешкають нащадки аланів – 
осетини; у зв’язку з цим було висловлене припущення про зв’язок салтівців 
з аланами. Припускалося, що саме кавказькі алани у середині І тис. н.е. 
“спустилися” з Кавказьких гір, де перебули несприятливі часи гунської 
навали, й започаткували Салтівську цивілізацію між Доном і Дінцем. Втім 
ще у 20-ті рр. ХХ ст. історик Ю. Готьє зазначав з цього приводу: “Не 
можна, однак, розраховувати на те, що географічно виявиться за можливе 
тісно зблизити подібні між собою північнокавказьку й донецьку (салтівську 
− С.Н.) археологічні культури. Вони роз’єднані величезною відстанню: 
близько 800 км по прямій лінії. Їх не можна пов’язати разом територіально: 
це ланки якогось розірваного ланцюга...”2 
                                           

1 Багалей Д.И. Русская история. – М., 1914. – С. 114. 
2 Готье Ю.В. Кто были обитатели Верхнего Салтова? // Известия Государственной 

Академии института материальной культуры. – Л., 1927. – Вып. 5. – С. 74. 
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Майже одночасно з’ясувалося, що салтівська культура завдячує своєю 
появою не лише аланам. Старожитності, ідентичні або винятково близькі 
до салтівських, віднайшли, зокрема, на Балканах (у Добруджі), Середньому 
Поволжі, а ще в низці археологічних культур Румунії, Молдавії, Криму й 
Тамані, що є вагомі підстави пов’язувати їх з давніми болгарами. Йдеться, 
зокрема, про археологічні матеріали, отримані при розкопках 
давньоболгарської столиці Пліски, що містять у своєму складі низку 
елементів матеріальної культури (зокрема, керамічний комплекс), 
типологічно близький до салтівського. Крім того, схематичні зображення 
літер і знаків, символічні фігури людей і тварин з Маяцького городища, 
нанесені на сиру поверхню цеглин, виявилися подібними до таких самих із 
давньої столиці дунайських болгар. Прикметно, що й межі поширення 
близької до салтівської балкано-дунайської археологічної культури, 
виявленої між Балканами й Карпатами, приблизно співпадають із 
кордонами Першого Болгарського царства, як вони визначаються за 
писемними джерелами. Не менш виразним постає і культурний зв’язок 
останньої з культурою волзьких булгар у волго-камському регіоні, де 
розміщувалася ще одна Булгарія – Волзька. 

Так ареал салтівської культури істотно розширився й охопив, окрім 
українського Лівобережжя, широку смугу півдня Східної Європи від 
Балкан до Волги, включно з Приазов’ям, Кримом і Північним Кавказом. 
Водночас у питанні етнічної належності салтівської людності постав 
виразний алансько-болгарський слід. За нього, зокрема, промовляв і той 
показовий факт, що всюди, де у VIII-X ст. історично зафіксовані алани й 
болгари, відома й салтово-маяцька або дуже близька до неї культура. 

Певна річ, набутий матеріал вимагав якихось, бодай попередніх 
історичних узагальнень. І вони постали майже відразу після відкриття 
салтівської культури. Зокрема, Д. Самоквасов припускав існування над 
дніпровськими порогами в ареалі Росі, Сули, Псла й Ворскли обширної 
держави, яку пов’язав зі слов’янською державою росів, або росаланів1. 
Один із перших дослідників салтівських пам’яток О. Спіцин доводив, що з 
половини І тис. н.е. і до монгольської навали в басейні Дону мешкав 
іраномовний народ, що йменувався сармати, алани, роксолани, яси2. 
О. Гадло, спираючись на безперечний зв’язок салтівців і болгар, вважав 
носіями “болгарського” варіанту салтівської культури нащадків гуно-
болгарських родів, а витоки Салтівської держави шукав у Великій Булгарії, 
що в середині І тис. існувала у Приазов’ї3. С. Толстов припускав, що алани-
аорси, роксолани, майбутні руси, від Аралу, суміжних з Хорезмом земель, 
прийшли до Дону, і саме з ними пов’язував істотний східний елемент у 
культурі Руської держави4. Хазарознавець М. Артамонов зробив обережне 

                                           
1 Самоквасов Д.Я. Могилы Русской земли. – М., 1908. – С. 174. 
2 Спицын А.А. Историко-археологические разыскания. Исконные обитатели Дона и Донца. 

– С. 67-79. 
3 Гадло А.В. Предистория Приазовской Руси. – СПб., 2004. – С. 134. 
4 Толстов С.П. Из предыстории Руси // Советская этнография. – М.; ., 1947. – Сб. VI-VII. – 

С. 55. 
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припущення про іраномовний народ рус, що мав якесь відношення до 
салтівської культури, однак розвивати цю думку не став1. 

Цілковито новий погляд на проблему запропонував український 
археолог Д. Березовець, вперше висловивши думку про тотожність носіїв 
СМК з русами арабо-перських джерел. Розглядаючи інформацію арабо-
перської середньовічної літератури про слов’ян і русів, він вважав, що 
етнографічні особливості русів, відзначені арабськими мандрівниками 
(великі багаті міста, розвинена внутрішня та зовнішня торгівля, обряд 
поховання тощо), напрочуд точно відповідають археологічному обличчю 
салтівської культури2. 

Прикметно, що спроби розв’язати проблему походження салтівської 
культури в історичній науці відбувалися переважно в контексті проблеми 
т.зв. первісної Русі. Часто йшлося про те, що область салтівської культури 
(басейн Дона-Дінця), а також лівобережжя Дніпра, Посулля й Подесення − 
й є та сама мала руська земля, на якій у VIII-ІХ ст. (чи й раніше) існувала 
доварязька Руська держава; припускали, що саме вона заявила про себе 
спустошливими набігами на Крим і Південне узбережжя Чорного моря, 
свідчення про які зберегли “Житія” Георгія Амастридського й Стефана 
Сурозького. Підстави для припущень про таку особливу Русь давали й 
плутані свідчення арабських авторів про три центри Давньої Русі, особливо 
вказівки на знамениту Артанію, та оповіді про якийсь “острів русів”, який 
найчастіше шукали саме у Приазов’ї та Криму, як і значний ономастичний 
пласт на рос- у Північному Причорномор’ї… Отже, знову на повен зріст 
постала вже трохи призабута дискусія про Приазовську Русь, або Руський 
каганат, історіографічні витоки якої сходять до часів, коли салтівські 
пам’ятки були ще невідомі. 

На жаль, етнічна ідентифікація населення верхів’їв Сіверського Дінця, 
Оскола й Дону VIII-IX ст. через звернення до історичної традиції завжди 
була однією з найважчих у дослідженні салтівської культури. Взяти хоча б 
аланів: попри безперечний археологічний зв’язок салтівських 
старожитностей з аланами, роль аланів, якою вона постає з писемної 
традиції, не відповідає місцю СМК у регіоні. “Щодо … аланського варіанту 
салтово-маяцької культури Подоння, − зазначає з цього приводу археолог 
С. Плетньова, − то про нього не збереглося жодних свідчень у літературі 
того часу. Багатий, розвинутий і войовничий народ ніби цілковито не брав 
участі у загальноєвропейському житті. Це наводить на думку, що ім’я 
аланів приховане (курсив С. Плетньової) у джерелах під якоюсь іншою… 
назвою”3. 

“Аланський слід” у зверненні до “салтівської проблеми” тим цікавіший, 
що східні автори систематично пов’язують аланів Подоння з русами. 
Аланія за раннього середньовіччя була відома на Сході як “країна аланів і 
русів”. У етнографічних описах Кавказу школи Джайхані, датованих ІХ ст., 

                                           
1 Артамонов М.И. История хазар. – Л., 1962. – С. 293. 
2 Березовець Д.Т. Про ім’я носiїв салтiвської культури // Археологія. – 1970. – Т. XXIV. – 

С. 73-74. 
3 Плетнева С.А. От кочевий к городам. – М., 1967. – С. 186. 
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алани поділяються на чотири племені, причому “шана і влада належить 
племені, що називається Рухс-ас”; цю назву найчастіше пов’язували з 
роксоланами Північного Причорномор’я. Нагадаємо, що в історичній науці 
вже давно тривають спроби пов’язати етноніми русь і роксолани, і саме цей 
імовірний зв’язок нині лежить в основі південної версії походження Русі. 
Як припускав мовознавець О. Трубачов, рокс як визначення однієї з частин 
північноіранських племен ще у Причорномор’ї стало самостійним 
етнонімом і шляхом народно-діалектного спрощення ks>s перетворилося 
на рос/рус1. Етнонім роксолани найчастіше тлумачили як “світлі алани”, 
хоча індійські й іранські мови знають і дієслівну основу ракш-рахш 
“охороняти, захищати”, від якої утворені терміни ракшак і ракшін 
“захисник, воїн, цар” (пор. латин. rex “цар, правитель”). Тож роксолани – не 
“світлі”, а “царські алани”. Царську, воїнську семантику приховує і назва 
русь. 

Алани й роксолани, як частина сарматських народів, відомі у Приазов’ї 
та Надчорномор’ї принаймні з початку ІІ ст. до н.е.; з часом саме етнонім 
алани заступає колишню назву савромати, або сармати. Римський історик 
Амміан Марцеллін писав про аланів, що ті “мало-помалу постійними 
набігами виснажили сусідні народи й поширили на них назву своєї 
народності”. Серед місцевих народів давні джерела знають і асів, котрі, за 
Птолемеєм, мешкали перед “північним поворотом ріки Танаїса”; саме 
асами (ясами) руські літописи ХІІ ст. називали людність Подоння. У VII-
ІХ ст. назва алани у писемних джерелах використовується дедалі рідше, і 
на перше місце в етнонімії Північного Кавказу виходять хазари, причому в 
східних джерелах алани майже завжди поставлені у зв’язок з хазарами. Так, 
у VІІІ ст., за свідченням Фазарі (писав у 772/3 р.), хазари й алани створили 
спільне царство. 

Істотно, що давня історіографія мала якісь свідчення про походження 
аланських племен, які не давали підстав прямо віднести їх до сарматів. У 
зв’язку з цим привертає свідчення низки давніх істориків про те, що алани 
у давні часи звалися масагетами. Саме під тиском масагетів, за Геродотом, 
скіфи колись мусили залишити Азію (межею якої, за тогочасними 
уявленнями, був Дон), і рушити до Північного Причорномор’я, потіснивши 
кімерійців. Відома історичній традиції і цариця масагетів Томіра (Томіріс), 
що завдала поразки перському цареві Кіру, коли той задумав приєднати до 
своїх володінь масагетські землі. 

Водночас судячи з давньої традиції, масагети (отже, й алани) етнічно 
ближчі не сарматам, а скіфам. Так само й антропологічний тип 
Салтівського могильника, за свідченням сучасних антропологів, 
найближчий саме до давнього скіфського. Певна річ, тут слід враховувати і 
взаємний етнічний зв’язок скіфів і сарматів, беручи до уваги свідчення про 
походження останніх від поєднання царських скіфів та амазонок. 
Винятково важлива у цьому сенсі та обставина, що для населення 

                                           
1 Трубачев О.Н. Лингвистическая периферия древнейшего славянства. Индоарийцы в 

Северном Причерноморье // Вопросы языкознания. – 1977. – № 6. – С. 27. 
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салтівської культури археологічно простежується виняткова роль жінки 
(насамперед у військовій царині), історично засвідчена для сарматських 
народів.  

Тісні взаємини між русами й аланами тривали і за Руської держави. 
Аланів-ясів неодноразово згадують руські літописи ХІ-XIV ст. У 944-
945 рр. алани були союзниками русів у поході на Закавказзя. У 965 р. 
київський князь Святослав, мовить літопис, ходив на хазарів і “полонив ясів 
і касогів”, де ясами названі алани. 1032 р. алани й руси здійснили спільний 
похід на Ширван (історична область і держава в Азербайджані), а 1033 р. – 
до Дербента (місто в Дагестані, порт на Каспійському морі), щоправда, 
невдалий. Лаврентіївський літопис повідомляє про “яське князівство” на 
Сіверському Дінці, чиї міста Шарукан, Сугрів і Балин захопило військо 
руських князів; характерно, що історик Б. Рибаков ототожнив ці міста із 
салтівськими білокам’яними фортецями, розмістивши їх на Сіверському 
Дінці (Дон літописів)1. 

Не менш цікаві й династійні зв’язки, що укладалися впродовж ХІІ ст. 
між представниками політичних еліт Русі й Аланії. Один із учасників 
походу 1116 р., син Володимира Мономаха – Ярополк, взяв за дружину 
дочку “яського князя” на ім’я Олена. Ясинею була дружина Андрія 
Боголюбського, а їхній син Юрій став першим чоловіком грузинської 
цариці Тамар (пор. ім’я цариці масагетів Томіра). Із трьома сестрами-
ясинями взяли шлюб суздальський князь Всеволод ІІІ Велике Гніздо (1176-
1212), новгородський князь Ярослав Володимирович і чернігівський князь 
Мстислав Святославич, що загинув 1223 р. у битві на Калці. Загалом уся 
Північна Русь виявилася охопленою династійними зв’язками з Південним 
Приазов’ям. 

Прикметно, що виразний генетичний зв’язок простежується між 
салтівськими поховальними камерами та ранішими поховальними 
спорудами сармато-аланських племен, які сягають ще ранньоскіфської 
епохи. Так само аналіз поховального інвентаря Салтівського могильника 
засвідчує, що всі основні категорії речей продовжують суворі традиції 
місцевого ремесла попередніх епох. Найкраще це простежується на 
керамічному матеріалі, що своїми формою, орнаментом та технікою 
виготовлення є результатом розвитку колишнього сарматського типу, 
добре відомого у попередню добу на значній території поширення 
сарматської культури. Зброя Салтівського могильника усіма своїми 
формами нерозривно пов’язана з сармато-аланською та скіфською зброєю2. 
Цікаво, що прошарки золи та обгорілого дерева, перекриті шарами 
обпеченої глини, зафіксовані у низці салтівських городищ3. Не менш 

                                           
1 Плетнева С.А. Печенеги, торки, половцы в южнорусских степях // Материалы и 

исследования по археологии СССР. – 1958. – № 62. – С. 184-185; Артамонов М.И. История 
хазар. – Л., 1962. – С. 356. 

2 Мерперт Н.Я. О генезисе салтовской культуры // Краткие сообщения Института истории 
материальной культуры. – М., 1951. – Вып. 36. – С. 28. 

3 Моруженко А.А. Оборонительные сооружения городищ Поворсклья в скифскую эпоху // 
Скифский мир. – К., 1975. – С. 138, 140, 141; Ильинская В.А. Памятники скифского времени в 
бассейне р. Псел // Советская археология. – 1957. – Т. 27. – С. 243. 
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важливо, що й система письма, яким написані салтівські рунічні написи, 
визначається Г. Турчаніновим як середньовічна осетинська – аланська, що 
сходить корінням у скіфо-сарматське письмо арамейського дукта1. 

Археологічні дані про місцеве коріння СМК підтверджуються й 
висновками антропології. Вичерпне дослідження салтівського 
краніологічного матеріалу здійснив Г. Дебец2. Його висновки такі: всі 
черепи мають європеоїдну будову; жодних слідів монголоїдної домішки 
немає; відмінність між черепами зводиться до типів другого порядку. 
Основним для могильника є доліхокранний тип, близький до того, що 
визначений на краніологічному матеріалі придніпровських полів 
поховальних урн. Доліхокранні черепи з Верхнього Салтова і полів 
поховальних урн є, на його думку, близькими формами, що сходять до 
морфологічно однорідного прототипу. Крім того, на думку Г. Дебеця, 
мезодоліхокранний тип Верхньосалтівського могильника найбільш 
близький не до аланського, відомого по Північному Кавказу, і не до 
сарматського, а до давнього скіфського3. 

Істотні зв’язки з Руссю виявляють і болгари, які теж у джерелах часто 
означуються давніми назвами кімерійці, мірмідоняни, масагети, котраги, 
скіфи. Виразний болгарський слід простежується вже навколо оповіді про 
заснування Києва: йдеться про т.зв. вірменську легенду про трьох братів з 
області Палунь – Куара, Мелтея і Хореана, винятково близьку до 
літописної легенди про заснування Києва трьома полянськими князями; 
походження її вірменський історик V ст. Мовсес Хоренаці пов’язує саме з 
давніми болгарами. Не менш важливо, що й ім’я міфічного родоначальника 
Києва – полянського князя Кия літописна легенда пов’язала саме з 
берегами Дунаю, де після розпаду Великої Булгарії у Приазов’ї та відходу 
звідти частини булгар на Дунай під проводом Аспаруха постало Перше 
Болгарське царство. Давньобулгарська поема “Шан-кизи дастан” (“Оповідь 
про доньку Шана”) називає засновником Києва рідного брата болгарського 
вождя Кубрата (Куврата) на ім’я Шамбат, прізвиськом Кий. Той нібито 
збудував на Верхньому Дунаї [нині територія Болгарії − С.Н.] літописну 
фортецю Києвець, але потім мусив відійти до Подніпров’я, де звів нову 
фортецю − Самбат [Самбатас з візантійських джерел − С.Н.], або Київ 
(самба у санскриті якраз і означає “кий”). 

Принагідно згадаємо й версію про болгарське походження княгині 
Ольги, що про неї дедалі частіше кажуть дослідники, називаючи місцем її 
народження не маловідомий північний Псков, а болгарську столицю 
Плесков, Пліску (саме так звучить ця назва у більшості літописів). 
“Володимирський літописець” (ХV ст.) прямо каже, що “Ігоря одружив 
Олег у болгарах, узяв за нього княжну іменем Ольга”. Певно, не випадково 
саме у Переяславці на Дунаї (тут, мовляв, “середина землі моєї”) так 
прагнув закріпитися і син Ольги – київський князь Святослав, відомий, 

                                           
1 Турчанинов Г.Ф. Древние и средневековые памятники осетинского письма и языка. – 

Владикавказ, 1990. – С. 78. 
2 Дебец Г.Ф. Черепи з Верхньосалтівського могильника // Антропологія. – К., 1931. – Т. 4. 
3 Дебец Г.Ф. Палеоантропология СССР. – М.; Л., 1948. – С. 252. 
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зокрема, й тим, що ходив на обидві Болгарії − Волзьку й Дунайську, а 
також на хазарів, ясів і касогів − саме ті народи, з якими найтісніше 
пов’язане походження салтівської культури. Навіть зовні Святослав із 
пасмом волосся на поголеній голові − “запорожець на престолі” − цілком 
відповідав образу давньоболгарських владик, яких “Іменник болгарських 
ханів” означає “князями з остриженими головами”. Неодноразово 
зверталася увага і на разючу подібність у зовнішності Святослава в описах 
літописця і Льва Диякона та гуно-болгарського правителя Аттіли у 
повідомленні Пріска Панійського.  

Певно, так само не випадково до берегів Азовського моря вирушали в 
походи чернігово-сіверські князі. Найвідоміший із них оспіваний у “Слові о 
полку Ігоревім”, коли новгород-сіверський князь Ігор Святославич і його 
брат буй-тур Всеволод вирушають “поискати града Тмутораканя”, де ще 
кілька століть тому існувала Велика, або Чорна Булгарія, а згодом − 
Тмутараканське князівство. Важливо, що сівери (seberies або severes) 
відомі й у Подунав’ї, на теренах Болгарії, пов’язуються з болгарським 
ханом (царем) Аспарухом – засновником Першої Болгарської держави на 
Балканах (VІІ ст.). Слід згадати і про цікаву у багатьох відношеннях 
етнонімну пару, яку складають гуни-савіри та літописні сівери, беручи до 
уваги незаперечний етнічний зв’язок гунів і болгар. Назва савіри-сівери 
цікава і з огляду на назву савромати, або сармати, відомі на українському 
Лівобережжі з найдавніших часів.  

Характерно, що тісний зв’язок салтівців і сіверів простежується і на 
археологічному рівні. Численні відповідності у житлобудуванні, ремеслі, 
керамічному комплексі, оборонному будівництві салтівської культури, з 
одного боку, та волинцівської і роменської археологічних культур, 
історичним еквівалентом яких вважаються літописні сівери − з іншого, 
дали підстави дослідникам говорити не лише про тісну взаємодію, 
співіснування салтівців і сіверів, а й про існування у цей період 
синкретичного за своєю суттю населення у середній течії Сіверського 
Дінця1. 

Винятково тісно пов’язані з Руссю й хазари, причому, як і в попередніх 
випадках, ідеться навіть не про історію, а про передісторію Русі. Проте, як і 
у випадку з гунами й болгарами, тюркська концепція походження хазарів, 
усталена в сучасній історичній науці, заважає адекватно підійти до 
розв’язання проблеми русько-хазарських взаємин. Натомість слід зважати 
на ту обставину, що поняття тюрки й тюркські мови все ще не мають 
надійної історичної і лінгвістичної інтерпретації, а самі етноніми хазари, 
болгари, гуни й досі переконливо не витлумачені з тюркських мов, тож 
цілком можливі й інші варіанти розв’язання “тюркської проблеми”. 
Прикметно, що видатний український мовознавець і сходознавець 
А. Кримський (і не лише він) був схильний зближувати хазарів з 

                                           
1 Колода В.В. Новые материалы к проблеме изучения славяно-хазарских отношений (по 

памятникам Северского Донца) // Чернозёмная лесостепь – контактная зона. – Белгород, 2001. 
– С. 53-59. 
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Геродотовими катіарами (за скіфською родовідною легендою, нащадками 
Арпоксая, середульшого сина Таргітая, прабатька скіфів) і пізнішими 
акацирами, скіфським народом, що, за Пріском Панійським, мешкав у 
Приазов’ї біля Кавказьких гір1. До другої половини VI ст. належить згадка 
про хазарів на Кавказі у хроніці Псевдо-Захарії, де, до речі, згаданий і 
народ hros (герос), іноді ототожнюваний із літописною руссю. Характерно, 
що і в першій, як вважається, достовірній згадці про русь на півдні Східної 
Європи (“Баварський географ”, між 811-821 рр.), руси (ruzzi) названі поряд 
із хазарами (caziri). 

Численні свідчення про тісні взаємини хазарів і русів містять 
середньовічні арабо-перські пам’ятки. У цьому контексті винятково цікаві, 
зокрема, епонімні легенди про походження хазарів. Одну з них містить 
анонімний твір “Зібрання історій” (ХІІ ст.): “Оповідають також, що Рус і 
Хозар були від однієї матері й батька. Потім Рус виріс і, оскільки не мав 
місця, яке б стало йому до душі, написав листа Хозару і попрохав у нього 
частину його країни, щоб там оселитися”. За іншим джерелом, відомим як 
“Родовід тюрків”, Рус, брат Хазара, вторгнувся в землі останнього й 
оселився там. Їхній небіж, Саклаб, спробував осісти в землях Руса, Хазара й 
Кімера на півдні, проте невдало, і дістався того місця, де “зараз земля 
слов’янська”. В цих легендах ідеться не лише про етнічну близькість русів і 
хазарів, а й про певні територіально-політичні взаємини Хазарії та Русі.  

Тож не випадково відчутний “хазарський чинник” в історії Руської 
держави постає вже від перших літописних рядків. Руський літописець 
оповідає про данину, яку сплачувала хазарам частина слов’янських племен, 
і про те, як поляни послали хазарському кагану замість данини меча і як їх 
мудреці витлумачили цю данину. Етнічна назва хазарів постає в ще одному 
визначальному літописному уривку – про закликання варягів; тут хазари 
розглядаються як один із можливих варіантів запросин князя. Істотний 
“хазарський слід” простежується також у ранній історії і топоніміці Києва. 
Сюди ж стають і термін каган, що ним, окрім правителя хазарів, означалася 
і низка руських князів, і інше хазарське “запозичення” на Русі − інститут 
діархії (двовладдя). І гарем у князя Володимира, і його язичницький 
пантеон, і літописний сюжет про вибір Володимиром віри, як і значний 
індоіранський (а загалом − східний) та іудейський (верхівка хазарів 
сповідувала іудаїзм) елемент у руському епосі й культурі дають вагомі 
підстави пов’язувати його саме з хазарським спадком. Сучасний 
український герб – тризуб, відомий переважно як “родовий символ 
Рюриковичів”, і собі віднаходить аналогії у тамгах боспорських і 
сарматських правителів, а також у салтівських графіті. 

Мабуть, саме завдяки цьому істотному хазарському пласту в руській 
історії “хазарська тема” цілком закономірно постає і в українській 
козацькій історіографії XVII-XVIII ст., у зв’язку з побутуванням т.зв. 
концепції хазаризму, що обстоювала походження козаків від хазарів. 

                                           
1 Кримський А.Ю. Хазари // Інститут рукопису Національної бібліотеки України 

ім. В.І. Вернадського НАН України, ф. І, № 25500. 
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Зокрема, “Літопис Грабянки” (бл. 1710 р.) зводить хазарсько-козацьку 
людність у своїх витоках до внука Ноя і сина Яфета Гомера, від якого та й 
дістала свою найдавнішу назву – гомери (кімери, цимбри – кімерійці). Зі 
своєї прабатьківщини над Азовським (Кімерійським) морем вони 
розселилися й започаткували численні давні народи – литву, готів, свеонів, 
аварів, гунів, болгар. Хазари, оповідає далі “Літопис”, владарювали над 
Києвом та іншими руськими землями аж до Святослава, котрий у хазарів 
відвоював в’ятичів, здобув хазарську столицю Білу Вежу (Саркел), “а на 
самих хазарів данину наклав”. Нащадками, спадкоємцями хазарів, за 
Г. Грабянкою, й є козаки1. 

Що хазари були предками запорозьких козаків свідчить і автор першої 
козацької конституції початку XVIІI ст. Пилип Орлик. Як на іншого 
козацького літописця XVIII ст., Самійла Величка, русо-хазари – одна з 
давніх назв українців. Подібні мотиви містять і інші пам’ятки української 
історіографії XVIII ст.: “Разговор Великороссии с Малороссией” Семена 
Дівовича (1762 р.), “Історія русів” невідомого автора (кінець XVIII ст.) 
тощо. Прикметно, що й українські народні перекази пов’язували постання 
запорожців саме з хазарами. 

Так само у середньовічних польських хроніках і руських літописах XVI-
XVII ст. побутувала версія походження Русі від давніх сарматів і 
роксоланів. Що сучасних українців звали роксоланами навіть через 
тисячоліття, свідчить відома історія українки-полонянки Насті Лісовської 
(1505-1561) з Рогатина, дружини турецького султана Сулеймана ІІ, що 
увійшла до історії Туреччини ХVІ ст. як Роксолана. Саме роксоланом 
“Густинський літопис” (поч. ХVII ст.) і польський історик XV ст. Ян 
Длугош називає Одоакра, який 476 року взяв Рим, поклавши край Західній 
Римській імперії, й якого українські козаки ще в ХVІІ ст. вважали своїм 
предком. В універсалі від 28 травня 1648 р. Богдан Хмельницький з 
гіркотою пише, що в усіх землях і провінціях Руських “славне ім’я наше 
козацьке испразднили… братії нашої Роксолянів”, а в договорі зі 
шведським королем український гетьман стверджує своє “право на всю 
стародавню Україну чи Роксолянію”. 

Отже, свідчення історичних джерел неспростовно засвідчують тісний 
зв’язок, що його виявляє рання історія (і, що особливо важливо − 
передісторія) Русі не так із північно-варязьким, як із південним − 
сарматським, аланським, гунсько-болгарським, хазарським, 
ретроспективно − скіфським і кімерійським етнічним і державотворчим 
чинником. Так само постання Руської держави на Дніпрі − лише один із 
завершальних етапів у довгому ланцюгу державотворення на теренах 
Східної Європи, попередніми ланками якого є й тисячолітня Боспорська 
держава, і Велика Болгарія, і знамениті Тюркський, а тоді й Хазарський 
каганат. А ще − та розвинена середньовічна держава, яку нині приховує 
дещо занауковлене означення – салтово-маяцька археологічна культура. 
На жаль, тих археологічних зусиль, здійснених для дослідження 

                                           
1 Літопис гадяцького полковника Григорія Грабянки / Пер. із староукр. – К., 1992. 
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салтівських старожитностей, вкрай недостатньо, аби повністю усвідомити 
місце цієї цивілізації у вітчизняній історії. Тож не випадково дослідницька 
увага до салтівських старожитностей нині поступово зростає – і не лише в 
суто археологічному, а й у державотворчому та цивілізаційному 
контекстах. Слід мати на увазі, що українська земля й досі переховує в собі 
левову частку салтівських пам’яток, тож на нас, поза сумнівом, чекають 
нові та винятково цікаві знахідки, що дадуть змогу пролити додаткове 
світло на цей практично неосвітлений джерелами період вітчизняної 
історії. Втім уже тепер, незалежно від остаточної відповідi на питання про 
її походження, знайомство з салтівською культурою − відкриття для 
вітчизняної історії цілої цивілізації – яскравої, насиченої, яка, поза 
сумнівом, спричинила на Русь величезний вплив і яка відчула вплив Русі на 
собі. І завдання новітньої української історичної науки – вивести з небуття 
цю ще одну яскраву сторінку вітчизняної історії. 
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ПЕРІОДИЗАЦІЯ УКРАЇНСЬКОГО  
НАЦІОНАЛЬНОГО РУХУ СЕРЕДИНИ  

ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ СТОЛІТТЯ:  
НОВІТНЯ ІСТОРІОГРАФІЯ 

 
У статті розглядаються новітні підходи науковців до періодизації 

українського національно-визвольного руху, аналізуються найбільш 
поширені її моделі. 

 
Національно-визвольний рух – прогресивний суспільно-політичний рух 

з метою визволення нації з-під поневолення, відстоювання національної 
гідності, національних прав і свобод, їх оборона і захист. Відбиває 
політичні, соціальні, духовні устремління нації, ґрунтується на 
національній ідеї, тобто на усвідомленні своєї самобутності та історичної 
місії. 

Національне відродження – процес пробудження, розкриття та 
реалізації затриманих або нездійснених через певні причини національних 
інтересів, через відсутність сприятливих можливостей для розвитку нації, 
перехід до більш активного, ніж раніше, національного розвитку, 
національно-культурного життя. Це не механічне повернення до 
колишнього стану, а відновлення забутих, занедбаних традицій, ідей, 
пов’язаних з повноцінним, повнокровним життям нації, задоволенням 
потреб її розвитку, пошук досконалішої моделі свого національно-
культурного, соціального й політичного вираження, самовизначення. 

Національне відродження – передумова національно-визвольного руху, 
мета якого – національне визволення, набуття свободи, рівності, 
незалежності, створення самостійної держави. 
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Історіографічне осмислення українського національно-визвольного 
руху, його наукова періодизація належить до актуальних і недостатньо 
з’ясованих проблем історичної науки. Ключове місце серед цих проблем 
посідає вивчення критеріїв періодизації, які б дали змогу окреслити 
найважливіші рубежі визвольної боротьби українського народу в ІІ пол. 
ХІХ ст.  

Відомий український історіограф Я. Калакура трактує періодизацію як 
дослідницький метод, як рефлексивну дію історика, спрямовану на 
виділення в часі, в процесі, в житті суспільства чи окремої людини певних 
періодів, етапів, фаз, стадій, обмежених відповідними хронологічними 
рамками, датами, віхами, знаковими подіями1. В історіографії встановлено 
своєрідну ієрархію понять, які використовуються в періодизації 
історичного процесу для виокремлення в ньому частин або часових 
інтервалів: період, етап, доба, століття, вік, епоха та ін.2 Для  періодизації 
українського національного руху ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. оптимальними є 
поняття період та етап. Поняття “період” у нашому дослідженні 
розглядається як ширша величина, яка охоплює середину і ІІ пол. ХІХ ст., а 
“етап” виступає як певна частина цього періоду. Період складається з 
кількох етапів, фаз розвитку, які або обмежуються хронологічними 
межами, або абстрагуються залежно від переходу чи накладання одного 
етапу на інший. Для виділення цих етапів і потрібні певні рубежі, які 
можуть бути окреслені хронологічними датами на основі обґрунтованих 
критеріїв, тобто відповідних підстав для поділу періоду на етапи або стадії. 
Критеріями періодизації виступають спільні не тільки рубежі, а й найбільш 
характерні ознаки, які дають змогу виявити специфіку, особливості 
кожного стану, його відмінності від іншого і в такий спосіб створити 
передумови для поглибленого дослідження кожного хронологічного 
проміжку руху та процесу загалом.  

Мета статті полягає в тому, щоб співставити підходи новітньої 
історіографії до періодизації українського національного руху і під цим 
кутом зору розглянути праці істориків, присвячені цій проблемі. 

Періодизація українського руху виступає як дослідницький прийом, як 
метод дослідження, з одного боку, його безперервності, цілісності, 
наступності, а з другого боку – для поглибленого осмислення. 

Перші спроби наукової періодизації зробив ще в 20-х роках ХХ ст. 
класик історичної науки М. Грушевський. У загальній періодизації історії 
України він подав період ІІ пол. ХІХ – поч. ХХ ст. як боротьбу за 
українське національне визволення та відродження. І запропонував поділ 
його на етапи або стадії в контексті утвердження національної 
самосвідомості. 

Перша стадія, за М. Грушевським, названа провансальською,  тривала 
до утворення Кирило-Мефодіївського братства. Вона характеризується як 
поглиблений, етнографічно-історичний інтерес тогочасної інтелігенції до 

                                           
1 Калакура Я.С. Історичні засади українознавства. – К., 2007. – С. 31. 
2 Там само. – С. 31. 
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минулого українського народу. Другу стадію історик не назвав, але подав її 
характеристикою. Розпочинається вона діяльністю “братчиків” до і після їх 
арешту, усвідомленням і розробкою інтелігенції соціально-економічних, 
соціально-політичних та культурно-соціальних проблем і завдань розвитку 
українського суспільства в 40–70-х роках. Третя стадія розвитку теж не 
була названа М. Грушевським. Її початок історик асоціював з 80-ми роками 
ХІХ ст., коли національний рух спрямовував свої зусилля на те, щоб 
потреби всестороннього національного розвитку українства злилися з  
суспільно-економічними і політичними засадами нації, які б гарантували 
українському народу право на вільний та процвітаючий розвиток1. 

Д. Дорошенко у своїй праці чітко не виділив етапи та межі періодизації 
українського національного руху, проте їх умовно можна поділити на 
декілька періодів. Початок руху автор виводить з ХVІІІ ст., як антитезу до 
тяжкого політичного й соціально-економічного становища та 
культурницького занепаду. З цього часу виникає ідея народності. Вона 
виявила інтерес до свого народу, народного життя і побуту, мови, поезії, 
національної минувшини. Перші прояви українського національного руху 
проявилися на Лівобережній Україні, оскільки цьому сприяла освічена 
інтелігенція, що сполучила традиції минулого життя з новими ідеями. 
Правобережна Україна, будучи під пануванням Речі Посполитої на 
першому періоді національного відродження, не брала участі, а навпаки 
підтримувала відродження польської державності. Найбільший вплив на 
початок українського національного руху в Австрії сприяли ідеї 
романтизму і слов’янського відродження. Першими, хто дав поштовх 
розвитку українського національного руху в Галичині, були М. Шашкевич, 
І. Вагилевич, Я. Головацький, т.зв. “Руська Трійця”. Окремо автор виділяє 
1840-ві роки, пов’язані зі створенням та діяльністю Кирило-Мефодіївського 
братства. Цей період є важливим поштовхом у розвитку національно-
визвольного руху. 1860–1880-ті роки – загальне піднесення руху. 
Заснування громад у Полтаві, Чернігові, Харкові, Києві. Нове оживлення в 
житті українців Галичини почалося теж з 1860 року під впливом загальних 
політичних подій, що дало поштовх для утворення студентських громад, 
поширення творів Т. Шевченка, утворення “Просвіти”. За словами 
Д. Дорошенка, доба 1880 – І пол. 1890-х була найспокійнішою в історії 
українського руху, та вже наприкінці ХІХ – поч. ХХ ст. на арену виступає 
нове покоління українців, вихованих на поглядах українського 
націоналізму. У зв’язку з їхньою появою активізується громадсько-
політичне життя. Саме на цьому етапі швидко зростає політичний 
визвольний рух2. 

                                           
1 Грушевський М. На українські теми “О любви к отечеству и народной гордости” // 

Літературно науковий вісник. – К.; Львів, 1907. – Т. 38. – Кн. 4. – С. 111-124; Україна, 
науковий двохмісячник українознавства за ред. М. Грушевського. – К.: Державне видавництво 
України, 1925. – Кн. 6. – 192 с. 

2 Дорошенко Д. Нарис історії України в 2-х томах. – К.: Глобус, 1992. – Т. 2 (Від половини 
ХVІІ століття). – С. 275-327. 
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В. Сарбей, розглядаючи період національного відродження, виділив два 
досить великі етапи: дворянсько-шляхетський (з кінця ХVІІІ ст. до 
середини 40-х років ХІХ ст.), який охопив найбільші культурні центри 
українських земель, що перебували під владою Російської імперії, а з часом 
перемістився в Галичину, яка на той час була в складі Австрійської імперії; 
різночинсько-народницький (від утворення Кирило-Мефодіївського 
товариства): саме цей етап у загальному розумінні і називається 
українським національним відродженням. Процес свого розвитку він почав 
з Слобожанщини та Лівобережжя після ліквідації там козацької автономії. 
З цього часу український національний рух  дедалі більше політизується і 
переходить до утворення гуртків та партій. 

Другий період українського руху В. Сарбей і розглядав як українське 
національне відродження. Він, як і М. Грушевський, виводив його з 
утворення Кирило-Мефодіївського товариства й окреслив його як загальну, 
нерозривну величину в історичному розвитку українського народу. 

Найбільш впливовим історик вважав третій етап (з 90-х років ХІХ ст. до 
1917 року), пов’язаний з формуванням національно-політичних течій в 
Східній Галичині. 

Як правдиво зазначив В. Сарбей, схема українського національного 
руху лягла в основу багатьох інших періодизацій, які опрацьовувалися 
пізніше1. 

Періодизація історії українського руху невіддільна від періодизації 
України ХІХ – поч. ХХ ст., але має свою специфіку. Вона пов’язана з тим, 
що український рух, його мета, форми і методи мали певні особливості, 
замовленні політикою Російської та Австро-Угорської імперії щодо 
українського питання.  

Радянська історіографія виробила таку схему періодизації, за якою 
український національний рух розглядався не окремо, а в контексті 
загально-російського руху. Ця періодизація не відображала мету українську 
руху, його національно-визвольний характер. Було вироблено два види 
періодизації: виходячи з партійно-класового трактування періодизації 
історичного процесу радянські історики намагалися, з одного боку, 
втиснути український рух у русло формаційного підходу, виділяючи в 
ньому “дореформну добу”, “добу капіталізму” і “добу імперіалізму”. А з 
другого боку пов’язували його з історією революційних рухів у Росії та 
реакції на них з боку царського уряду (“декабристи”, “революційна 
ситуація кінця 50-х – початку 60-х рр.”, “народництво”, “революційно-
демократичний рух”, “революція 1905 – 1914 рр.” та ін.)2. 

                                           
1 Сарбей В.Г. Етапи формування української національної самосвідомості (кінець ХVІІІ – 

ХХ ст.) // Український історичний журнал. – К., 1993. – № 7-8. – С. 14. 
2 Оглоблин О. Студії з історії України: статті та джерельні матеріали / Ред. Л. Винар. – 

Нью-Йорк; К.; Торонто, 1995. – С. 53. 
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Такі історики як М. Слабченко, М. Яворський1, хоч і працювали в 
радянський період, але у своїх працях схилялися до періодизації, яку 
запропонував М. Грушевський. 

О. Оглоблин вважав такий підхід штучним, оскільки в його основу було 
покладено не універсальний науковий критерій, а специфіку окремих 
процесів і явищ, і навіть просто поодинокі події2. 

На думку сучасних дослідників, основні методологічні прорахунки 
радянських науковців щодо періодизації наступні: обмежене розуміння 
історичного процесу, зведення його до класової боротьби; прив’язування 
українського руху до російського, заперечення його її національної 
природи; свідоме спотворення розвитку української нації3. 

Н. Полонська-Василенко, аналізуючи український національно-
визвольний рух, виділяє три етапи: перший розпочинається з початком 
руху серед козацької старшини, яка почала розшукувати літописи, хроніки, 
договори, всякого роду акти, які доводили право на дворянство. Ці дії 
принесли велику користь українській культурі, викликали інтерес до 
минулого, збудили почуття національної гідності. Одночасно 
пробуджується інтерес до побуту, звичаїв українського народу, як 
підсвідомий протест проти русифікації, яка все зростала. Першою такою 
працею був “Опис весільних українських простонародних обрядів” 
Г. Калиновського, що поклав початок українській етнографії. Наступний 
етап пов’язується з придушенням реакції після повстання декабристів, 
появою творів Тараса Шевченка, що проникли як у панські помістя, так і в 
прошарки неписьменного селянства. Та з утворенням Кирило-
Мефодіївського братства, яке виробило першу політичну програму 
українських прагнень, головним положенням якої було утворення 
федерації слов’янських народів, у якій перше місце належить Україні. 
Кінець ХІХ ст. – доба “соборності” України. Цей період характеризується 
підготовкою українських сил до боротьби за незалежність. Народжується 
нове покоління, що з дитинства вірило в українську національну силу. 
Утворення у 1891 році Братства Тарасівців. У Києві засновано Загальну 
українську безпартійну організацію (1897 р.). У Галичині Ю. Бачинський у 
своїй книзі “Ukraina irredenta” (1895 р.) вимагав створення власної 
Української Соборної Держави. 1899 р. ліве крило Національно-
демократичної партії та Соціал-демократичної партії, заявили, що їх метою 
є створення вільної Української Республіки. Що стосується 
Наддніпрянської України, то в 1899 р. у Харкові засновано РУП, гаслом 
якої було самостійна Україна. Згодом, перетворившись на Соціал-
демократичну партію, обмежує свої політичні вимоги автономією України, 

                                           
1 Слабченко М. Матеріали до соціально-економічної історії України 19 ст. У 3-х томах. – 

Харків, 1925 – 1929; Яворський М. Нариси з історії революційної боротьби на Україні. У 2-х 
томах. – Харків, 1927 – 1928. 

2 Оглоблин О. Студії з історії України: статті та джерельні матеріали / Ред. Л. Винар. – 
Нью-Йорк; К.; Торонто, 1995. – С. 53. 

3 Кость С. Західноукраїнська преса першої половини ХХ ст. у всеукраїнському контексті 
(засади діяльності, періодизація, структура, особливості функціонування). – Львів: Вид. центр 
ЛНУ ім. Івана Франка, 2006. – С. 338-339. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 364

а гасло самостійної України проголошує Народна українська партія на чолі 
з М. Міхновським1. 

Н. Полонська-Василенко не називає етапи українського національно-
визвольного руху, обмежується тільки їх характеристикою, тому рубежі 
розмежовуються досить умовно.  

Дослідники українського національного відродження з діаспори 
дивилися на проблему по-іншому. Зокрема, Р. Шпорлюк, посилаючись на 
періодизацію М. Гроха, наголошує, що формування нації та етнічності 
проходить у трьох фазах чи етапах: академічному, культурному і 
політичному2. Перший, академічний етап починається з 1780-х років, коли 
було скасовано автономію Гетьманщини і коли окрема освічена група 
українців схиляється до думки про припинення існування українців як 
окремої нації. Під впливом цих подій українська культура входить до 
сфери інтересів дослідників, які збирають і досліджують легенди, 
прислів’я, звичаї, історію3. Другий період національного відродження автор 
розмежовує за належністю історичного розвитку українських земель до 
Російської чи Австрійської імперій. У Наддніпрянській Україні друга фаза 
почала свій розвиток тільки з 1905 р., але навіть у 1917 р. не досягла свого 
апогею. Що стосується Галичини, то тут друга фаза національного 
відродження проходить період свого розвитку швидкими темпами з 1848-
1849 рр. Третій політичний період – об’єднанням нації спільною мовою та 
висуванням вимоги до політичного самоврядування, автономії і згодом 
самостійності4. 

За оцінкою Р. Шпорлюка, цінність схеми М. Гроха полягає в тому, що 
при її використанні для дослідника дається можливість розглядати націю та 
її історію в комплексному баченні, а не через поодинокі події. Проте вона 
має й свої недоліки, оскільки концентрує увагу на дослідженнях 
внутрішньої історії нації. Випускається той момент розвитку нації, що 
вказує на зв’язок зі своїми сусідами, і що “вона сама і її сусіди були 
частиною світового процесу”5. 

Свою специфіку має періодизація, яку запропонував канадський  
історик П. Магочий. Він теж запропонував три етапи: а) стадія збирання 
спадщини, пов’язана із збором мовних, фольклорних, літературних та 
історичних матеріалів; б) організаційна – зумовлена виникненням та 
поширенням театрів, читалень, бібліотек, музеїв, шкіл; в) політична стадія, 
коли починають організовуватися та поширюватися перші політичні гуртки 
та партії6. 

                                           
1 Полонська-Василенко Н. Історія України у 2 томах. – К.: Либідь, 2002. – Т. 2: Від 

середини ХVІІІ століття до 1923 року. – С. 390-393. 
2 Шпорлюк Р. Українське національне відродження в контексті європейської історії кінця 

ХVІІІ – початку ХІХ століть // Україна: наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25. – С. 159. 
3 Там само. – С.162-163. 
4 Там само. – С. 163-164. 
5 Там само. – С. 160. 
6 Магочий П. Українське національне відродження. Нова аналітична структура // 

Український історичний журнал. – К.,1991. – № 3. – С.101. 
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Автор наголошував, що кожна зі стадій не починається і не закінчується 
раптово, а досить часто одна накладається на іншу. 

Зважаючи на історичні особливості розвитку українських земель 
П. Магочий, як і Р. Шпорлюк, окремо виділяє періоди національного 
відродження для Наддніпрянської України: 1. Етап збирання спадщини – 
1780 – 1840 рр.; 2. Організаційний етап – 1840 – 1900 рр.; 3. Політичний 
етап – 1900 – 1917 рр. 

Обидва дослідники фіксують початок українського відродження на 
підросійських землях з 1780 року. Проте Р. Шпорлюк виділяє в ньому два 
етапи, а П. Магочий поділив українське відродження на три періоди. 
Перший період зумовлений скасуванням автономії, що стимулювало пошук 
українського історичного минулого. Внаслідок цього з’являються трактати, 
загальні праці з історії України, етнографії, мови, літератури. У другому 
періоді, який почався з 1840 р., важливу роль відіграло створення 
Київського університету, Археографічної комісії, поява нових видань. 

Уповільнювала розвиток національного відродження України реакційна 
політика Російської імперії, тому політичний період руху розпочався на 
початку ХХ ст. Він характеризується виникненням політичних партій, 
таких як Революційна українська партія, Українська народна партія, 
Українська демократична партія, Українська соціал-демократична партія. 

Щодо західноукраїнських земель, то на відміну від східноукраїнських, 
П. Магочий хронологічно чітко виділяє наступні періоди: 1. Етап збирання 
спадщини – 1816 – 1847 рр. Як і в Наддніпрянській Україні, тут збиралася 
історична спадщина. Проте найбільше уваги приділялося мовним 
питанням. 2. Організаційний етап – 1848 – 1860 рр. починається раптово, 
що було спричинено революційними подіями в березні 1848 р. у Відні. 
Започатковуються: видання першої української газети “Зоря галицька”; 
діяльність культурницьких організацій “Галицько-руської Матиці”, 
“Народного дому”, першого вищого навчального закладу (кафедра руської 
мови й літератури при Львівському університеті). 3. Початок політичного 
етапу відноситься до 1861 р., коли в Австрії виникають провінційні сейми, 
у які балотувалися українські депутати. Спочатку виникають громадсько-
політичні організації (Руська рада 1870 р., Народна рада 1885 р.), а з 1890 р. 
з’являються перші політичні партії (Українська радикальна партія 1890 р., 
Народно-демократична партія 1899 р. тощо). Період політичного розвитку 
тривав до 1918 р., як і в Наддніпрянській Україні1. 

Обидва пояснюють особливості періодизації українського руху 
специфікою умов історичного розвитку українських земель на Сході та 
Заході. 

Окремої уваги до проблеми періодизації українського національного 
відродження заслуговують підходи відомого історика І. Лисяка-
Рудницького. Він виділив три етапи: шляхетську (кінець ХVІІІ ст. до 
1840 р.); народницьку (1840 – 1880 рр.); модерністичну (з 1890 р. до 
початку Першої світової війни). 

                                           
1 Там само. – С. 104-106. 
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Основу першого періоду він вбачав у дворянстві, що брало своє коріння 
з козацької старшини. Дослідник пов’язує його з початком наукового 
дослідження української історіографії. Головними ознаками цієї доби було: 
формування модерної української національної свідомості, започаткування 
нової української літератури, а також перехід від церковно-слов’янської до 
народної мови1. 

Народницьку добу І. Лисяк-Рудницький поділив на два періоди: 
“романтичний” (покоління кирило-мефодіївців), що характеризується 
ідеалізуванням козацького ладу; “позитивістичний”, 1860 – 1870 рр. 
(покоління Старої Громади), коли відбувається тяжіння до простолюддя та 
свідома орієнтація на демократичні рухи Заходу. Основною рисою 
народницької доби було наголошування на понятті “народ”, що 
ототожнювався з селянами2.  

Що стосується модерністичної доби, то її характерними ознаками 
історик вважав: ослаблення царського самодержавства, економічний 
розквіт підросійської України, швидкі темпи індустріалізації, підняття 
життєвого рівня населення3. 

І. Лисяк-Рудницький чіткіше порівняно зі своїми колегами 
аргументував принципи добору рубіжних дат. 

Ще один дослідник цього періоду, О. Субтельний хоч і не називає чітко 
назви періодів українського-національного руху, але подає їх 
характеристику. Автор, як і більшість дослідників, веде початок 
українського національного руху з кінця ХVІІІ ст., коли дворяни почали 
цікавитися своєю історією, особливо періодом Козаччини. Виходять твори 
Д. Бантиш-Каменського “Історія Малоросії”, “Історія Русів” невідомого 
автора, “Енеїда” І Котляревського. Наступною стадією у розвитку руху 
були 1840–1860-ті роки. Характерними рисами цього періоду є поєднання 
національної культури з політичною ідеологією; відкриття університету в 
Києві; діяльність Т. Шевченка, М. Костомарова, П. Куліша; утворення та 
діяльність Кирило-Мефодіївського братства. Саме в цей період вагомим 
чинником на Західній Україні стає інтелігенція. Сприйняття української 
національної ідеї було зумовлене революційними подіями, що відбувалися 
в сусідніх країнах. Хронологічно чітко автор виділяє період 1860–1890-х 
років. У цей час утворюються громади; виходить перший український 
часопис “Основа”; хлопомани відокремились від польського суспільства, 
проголосили себе українцями і вступили до Київської громади. 
Відбувається встановлення зв’язків між представниками Наддніпрянщини 
та Галичини з метою поширення українських ідей. Політична діяльність 
1890-х – поч. 1990-х рр. є завершальним етапом у періодизації 
О. Субтельного. З’являється нове покоління діячів, що називають себе 
національно свідомими українцями. З їхньою участю в 1891 р. утворюється 
“Братство Тарасівців”, що ставило за мету утворення українського руху як 

                                           
1 Лисяк-Рудницький І. Інтелектуальні початки нової України // Лисяк-Рудницький І. 

Історичні есе в 2 томах. – К.: Основа, 1994. – Т. 1. – С. 173-177. 
2 Там само. – С. 178-183. 
3 Там само. 
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альтернативу російському радикалізму. У 1897 р. В. Антонович та 
О. Кониський утворюють “Всеукраїнську загальну організацію” (ВЗО), яка 
об’єднувала близько 20 громад, студентських груп та окремих людей. У 
1900 р. формується Революційна українська партія (РУП), що стала 
першою в Наддніпрянській Україні. В 1902 р. група осіб відкололася від 
РУП і утворила Українську народну партію. У 1904 р. з ініціативи 
Є. Чикаленка ВЗО перетворюється на ліберальну партію. Формується дві 
течії: автономістська і самостійницька1. 

Схема, яку пропонує нам О. Субтельний, є досить загальною, проте 
автор розділив періоди українського руху окремо на східних та західних 
українських землях. 

Досить цікавою є схема періодизації Я. Грицака, який висуває власне 
бачення цієї проблеми. На його думку, перша хвиля національного 
відродження в Наддніпрянській України пов’язана з виходом у світ 
“Енеїди” І. Котляревського; відновлення пам’яті про козацькі часи, 
козацьке самоврядування, козацьку автономію, про Січ, Гетьманщину; 
поширення антиросійських, антицаристських настроїв. Утворюється 
літературно-науковий рух, збирання культурної спадщини, формування 
модерної української свідомості. Носіями цих настроїв були нащадки 
козацької старшини, але частина була підкуплена дворянським статусом. 
Що стосується Правобережної України, то там відстоювали свої автономні 
права. Цьому сприяло утворення та діяльність Декабристського руху, 
“Товариство західних слов’ян”, польські повстання, антикріпосницький 
рух, ліберально-науковий рух, збирання культурницької спадщини, 
формування модерної української свідомості. На зламі 1830–1840-х рр. – 
нове покоління борців за українське відродження: Т. Шевченко, П. Куліш, 
М. Костомаров, які утворили Кирило-Мефодіївське братство; українська і 
російська ідентичності поляризуються. Що стосується земель Західної 
України, то вона відігравала роль П’ємонту українського відродження. Тут 
перша хвиля пов’язана з “Руською трійцею” – будителями національного 
духу; поляризуються українська й польська ідентичності. Наступний етап 
1860–1880-ті рр. характеризується утворенням громад як виразників 
непокірного культурництва, українофільства. Їх ідеал – автономія в складі 
Російської імперії; журнал “Основа”, наступ царизму (Валуєвський 
циркуляр і Емський указ). Народницька ідеологія формується у дві течії: 
ліберальну і радикальну. Репресії і підкуп, перехід представників 
українського руху до російського призвели до ослаблення, тому 
відбувається перенесення руху в Галичину. Третій етап охоплює період з 
1890-х рр. до 1914 р., коли відбувається політизація і радикалізація 
українського руху у вирішенні національного питання, у т.ч. 
державницької ідеї не тільки в Галичині, а й у Наддніпрянщині. Братство 
Тарасівців, що утворилося в 1891 р., продемонструвало радикалізацію 
національно-визвольного руху. Утворюється ряд політичних організацій і 

                                           
1 Субтельний О. Україна: Історія / Пер. з англ. – К.: Либідь, 1993. – С. 283-369. 
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партій, таких, як: Загальна українська організація (1897); УРП у Львові; 
РУП (1900), УНП і УСП (1902), УРДП (1905) у Наддніпрянщині1. 

Схема Я. Грицака є досить аргументованою і сформована з урахуванням 
територіальної належності українських земель у різний час до різних 
імперій. Він, як і І. Лисяк-Рудницький, доводить останній період 
національно-визвольного руху до початку Першої світової війни.  

Сучасний історик Г. Касьянов у праці “Теорія нації та націоналізму” 
висловив інше, дещо ширше бачення проблеми періодизації. Він 
погоджується, що хронологічні рамки національного відродження не варто 
обмежувати періодом ХІХ – поч. ХХ ст. Цей процес охоплює значно 
ширший відрізок часу і сягає другої половини 80–90-х рр. ХХ ст. Перший 
період (кінець ХVІІІ ст. – 20-ті роки ХХ ст.) автор характеризує як 
“культурницьку” течію, що переходить в ідеологічну, а згодом у політичну 
стадію, досягнувши вершини свого розвитку в період Української 
революції 1917 – 1921 рр. і утворення Української держави, потім 
трансформується в “націонал-комунізм” зі знищенням частини інтелігенції 
радянським режимом2. 

Г. Касьянов, як Р. Шпорлюк та П. Магочий, розділяє цей період 
українського руху окремо на східних та західних українських землях. Його 
хронологія та зміст у загальних рисах схожі, але в кінці ХІХ ст. на 
західноукраїнських землях відбулося пришвидшення та радикалізація 
українського відродження. Припиняється вона в 1930-х рр. з утвердженням 
тоталітарного режиму.  

Схема культурного відродження була запозичена у М. Гроха, але, як 
стверджує Г. Касьянов, вона “в українському випадку потребує коректив”3. 

Для новітньої української історіографії характерним є намагання 
розглядати український національно-визвольний рух у контексті 
європейських процесів. Зокрема, О. Бойко, на відміну від Г. Касьянова, 
характеризуючи періодизацію українського національного відродження, 
обмежився лише ХІХ ст. При цьому він запропонував схему, у якій теж 
фігурує три етапи, але максимально наближені до розвитку національних 
рухів Східної Європи. 

Початок першого або фольклорно-етнографічного етапу (кінець 
ХVІІІ ст.) автор пов’язує із збиранням історичних документів і написанням 
на їх основі історії України, що сприяло піднесення національної 
свідомості українців. Другий, літературно-культурницький, О. Бойко 
хронологічно не окреслює, але характеризує цю добу боротьбою 
української інтелігенції за поширення української мови, утворення та 
діяльністю гуртків. Третій, політичний етап, історик пов’язує з утворенням 

                                           
1 Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ – ХХ ст. – 

К.: Ґенеза, 1996. – С. 25-96. 
2 Касьянов Г. Теорія нації та націоналізму. – К.: Либідь, 1996. – С. 296-297. 
3 Там само. – С. 298. 
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Кирило-Мефодіївського братства (1846 р.) і появою політичних ідей та 
партій1. 

Періодизація, яку подав О. Бойко, у деяких позиціях перегукується зі 
схемою М. Гроха, у якій не враховується належність українських земель до 
різних імперій, а значить, і умов розвитку, діяльності, поглядів інтелігенції, 
яка й була рушійною силою українського національного відродження. 
Схема українського руху О. Бойка більшою мірою стосується 
Наддніпрянської України. 

Для історіографічного осмислення періодизації українського руху 
важливо не відривати її від розвитку історичної думки. У цьому зв’язку 
заслуговує на увагу думка І. Колесник2, яка бере за основу періодизації 
українського національного відродження зміну політичної ідеології та 
ідеологічних настанов українського народу. Відповідно до цього історик 
виділяє наступні періоди в контексті історіографії:  

1. Реставраційний (80-ті роки ХVІІІ ст. – перша чверть ХІХ ст.); 
2. Романтичний (20–60-ті роки ХІХ ст.); 
3. Народницько-громадівський (60–80-ті роки ХІХ ст.); 
4. Національний або національно-політичний, який за своєю сутністю 

збігається з “модерністичною стадією” та “львівським” періодом (90-ті 
роки ХІХ ст. – поч. ХХ ст.)3. 

Реставраційний період символізував собою прагнення освіченої 
інтелігенції до відновлення автономного устрою України в межах 
Російської імперії. Автор пов’язує це прагнення з формуванням у той час 
на території Слобожанщини та Лівобережжя козацьких полків 1812 р. та 
1830 р. На відміну від М. Гроха, І. Колесник вважає цей період не стільки 
часом збирання спадщини, скільки її поверненням. Щодо рушійної сили 
цього періоду, то вона солідарна з І. Лисяком-Рудницьким, який бачив у 
ній “українське дворянство”4.  

Романтична доба характеризувалася впливом національних відроджень 
інших слов’янських народів на політичні погляди українців. Саме в цей час 
формується перше політичне угруповання на території України – Кирило-
Мефодіївське братство. 

Історик дещо перебільшила вплив російського народництва на 
народницько-громадівську добу українського руху. Основною його ідеєю 
було національне відокремлення. В цей період домінувала в ньому 
просвітницька спрямованість, відкриття освітніх закладів, бібліотек, 
театрів, музеїв тощо. При цьому враховуються особливості періоду, 
зумовлені специфікою розвитку українських земель. Так, у 

                                           
1 Див.: Антілогова Т.Ю. Національне відродження в Україні ХІХ – ХХ ст.: Навч.-метод. 

посіб. для студентів університетів спец. “Історія”. – К.: КНУ імені Тараса Шевченка, 2008. – 
С. 15-16. 

2 Колесник І.І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття). – К.: Генеза, 2000. 
– 256 с. 

3 Там само. – С. 217. 
4 Лисяк-Рудницький І. Історичні есе в 2 томах.– К.: Основи 1994. – Т.1. – С. 173. 
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Наддніпрянській Україні народницький рух відобразився в хлопоманстві, а 
в Галичині – народовством. 

Національну, або національно-політичну добу І. Колесник трактує як 
завершальну стадію процесу українського відродження. Цей етап 
передбачає його організаційне оформлення. Саме на цьому етапі 
виникають політичні гуртки та партії, які за своїми політичними 
програмами поділялися на консервативні та радикальні1. 

Можна погодитися з думкою І. Колесник про те, що етапи цієї 
періодизації не є загальними, і залежно від регіонів, характеру ідейно-
політичних впливів, історичних традицій, настроїв українського 
суспільства тощо можуть хронологічно рухатися2. 

Слід також зазначити, що у схемах періодизації українського 
національного руху ряд авторів використовує класові, організаційні, 
політичні, культурологічні та інші критерії.  

На завершення розгляду існуючих в історіографії моделей періодизації 
українського національно-визвольного руху зазначимо, що жорстокі 
політичні режими, у яких перебували українські землі з кінця ХVІІІ ст. до 
початку ХХ ст., суттєво стримували національне, культурне, політичне 
відродження української нації як цілісності. Тому при його хронологічному 
поділі не слід за основу брати лише якийсь один із історичних регіонів 
України. На нашу думку, найбільш доцільною схемою періодизації 
українського національно-визвольного руху середини ХІХ – поч. ХХ ст. 
може бути наступною: а) перший етап – 1830–1850-ті рр. – модерне 
українське відродження на грунті історичної пам’яті та усвідомлення 
української ідентичності; б) другий етап – 1860–1880-ті рр. – український 
громадівський і культурологічний рух; в) третій етап – 1890–1914-ті рр. – 
радикалізація та політизація українського національно-визвольного руху. 
При всій умовності цієї схеми, вона все ж дає змогу продовжити й 
поглибити дослідження історії українського національно-визвольного руху 
як цілісного процесу, що розгортався на всіх землях України і був 
спрямований на консолідацію українців, утвердження їхньої ідентичності, 
боротьбу за національне визволення та державність України. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Колесник І.І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття). – К.: Генеза, 2000. 

– С. 217-181. 
2 Там само. – С. 219. 
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Солдатенко В.Ф. (Київ) 

 
НОВІ ПІДХОДИ В ОСМИСЛЕННІ  

ІСТОРИЧНОГО ДОСВІДУ ТА УРОКІВ  
РЕВОЛЮЦІЙНОЇ ДОБИ 1917–1920 рр.  

В УКРАЇНІ 
 

Окреслюються нові підходи у вивченні історичного досвіду та уроків 
революційної доби 1917-1920 рр. в Україні. Автор аналізує різні оцінки 
багатьох тогочасних подій, явищ і тенденцій, пропонує перспективні 
напрями для майбутніх досліджень. 

 
Фахівці добре знають, що з’ясуванню революційних процесів 1917-

1920 рр. присвячено воістину гігантську історіографію, що, втім, зовсім не 
означає високого рівня освоєння надважливого об’єкта, бажаної глибини 
проникнення в сутність проблем, які вивчаються. Це зумовлює потребу у 
прискіпливішому погляді до зусиль сучасних істориків. 

У часи домінування комуністичної ідеології радянські історики, за 
рідкісним винятком (і те стосується лише 20-х рр. XX ст.), виявляли 
вражаючу одностайність до загальної схеми процесів, що розвивалися на 
теренах Росії, України, зокрема в 1917-1920 рр. їх генеральним напрямом, 
як вважалося, були дві послідовні революції – буржуазно-демократична 
(Лютнева) і пролетарська, соціалістична (Жовтнева). Здобутки останньої 
вдалося захистити в неймовірно кровопролитній збройній боротьбі 
(громадянській війні та протидії іноземним інтервенціям). 

Те ж, що не «вписувалося» в таку достатньо однолінійну, загалом 
спрощену схему, вважалося не лише чимось другорядним, маловартісним, 
а ще й обов’язково кваліфікувалось як контрреволюційне, таке, що 
перешкоджало закономірному історичному поступу. Тому про Українську 
революцію, смисл і зміст якої неминуче входили у суперечність із 
запропонованими уявами, навіть не згадувалося. Мова йшла лише про 
боротьбу трудящих, очолюваних більшовиками, проти української 
буржуазної та дрібнобуржуазної націоналістичної контрреволюції. 

Однак паралельно, впродовж довгих десятиліть в емігрантському 
зарубіжжі осмислювалися процеси, що розвивалися в Україні в 1917-
1920 рр. як своєрідний феномен, названий національно-визвольною 
революцією. Його стрижнем було національне відродження, прорив нації 
до власної державності й соборності. 

Несумісність, протилежність двох підходів поставали як нездоланні, 
антагоністичні. Боротьба між ними з роками набирала дедалі більшої 
гостроти, перетворюючись на органічну складову ідейно-політичного 
суперництва двох світів, долучаючи до теоретичних аргументів 
непритаманні науці елементи. Поле для взаємопорозуміння неухильно 
звужувалося, а прагнення будь-що довести свої переваги на полярних 
полюсах оберталося новими взаємними зрадами об’єктивності, 
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продукувало наростання негативного компонента в концепціях обох 
наукових напрямів. 

У новітні часи ситуація істотно змінилася. У вивченні революційних 
процесів 1917-1920 рр. в Україні сталися відчутні зрушення. Здійснено 
результативні кроки в опануванні джерельною базою, особливо тим 
сегментом, який у радянські часи майже не залучався до наукового обігу. 
Мова йде про матеріали, у яких відклалася діяльність національних партій і 
організацій, державницьких центрів, політичних систем, породжених 
Українською революцією. 

Це, передусім, видання, пов’язані з функціонуванням Української 
Центральної Ради, Директорії, розгортанням національно-визвольного 
руху1. Певну інформаційну цінність мають і обнародувані документи 
гетьманського періоду2. Правда, тут же слід зауважити, що істотного 
впливу на дослідження, здійснені в останні півтора десятиліття, вони не 
справили. Це природно, адже виходили вони з певним запізненням (що, 
втім, пояснюється легко – фронтальне вивчення джерел, їх відбір і фахова 
підготовка до публікацій вимагали ретельності і часу). Тому з переважною 
більшістю вміщених до згаданих праць документів деякі дослідники 
доходили самотужки, і їх поява окремими томами вже не мала бажаного 
ефекту новизни. Отже, названі видання надзвичайно важливі як зведені, 
систематизовані збірки, важливі для сформованих істориків як довідковий 
матеріал і дуже серйозне підґрунтя для становлення нової генерації 
істориків революційної доби. 

Щось схоже, хоча може й меншою мірою, можна висловити і щодо 
широкого передруку та різноманітної політично-публіцистичної спадщини 
провідних діячів Української революції. Це наукові праці, книги, брошури, 
статті, документи, листи, які належать перу М. Грушевського, 
В. Винниченка, С. Петлюри, Д. Дорошенка, І. Мазепи, М. Шаповала, 
П. Скоропадського, В. Липинського та ін.3 

                                           
1 Українська Центральна Рада. Документи і матеріали: У 2-х т. – К., 1996. – Т. 1: 4 березня 

– 9 грудня 1917 р. – 580 с.; К., 1997. – Т. 2: 10 грудня 1917 р. – 29 квітня 1918 р. – 424 с.; 
Український національно-визвольний рух. Березень – листопад 1917 року. Документи і 
матеріали. – К., 2003. – 1024 с.; Директорія, Рада Народних Міністрів Української Народної 
Республіки. – Листопад 1918 – листопад 1920 рр. Документи і матеріали: У 2-х т., 3-х ч. – К., 
2006. – Т. 1. – 688 с.; Т. 2. – 744 с. 

2 Мирні переговори між Українською Державою та РСФРР 1918 р. Протоколи і 
стенограми пленарних засідань. Збірник документів і матеріалів. – К.; Нью-Йорк; Філадельфія, 
1999. – 369 с. 

3 Грушевський М. Ілюстрована історія України. – К., 1991. – 572 с.; Його ж. Про 
українську мову і українську школу. – К., 1991. – 46 с.; Його ж. Очерк истории украинского 
народа. – К., 1991; Його ж. Хто такі українці і чого вони хочуть. – К., 1991. – 240 с.; Його ж. 
На порозі Нової України. –– К., 1991. – 128 с.; Великий Українець. Матеріали з життя та 
діяльності М.С.Грушевського. – К., 1992. – 649 с.; Його ж. На порозі Нової України. Статті і 
джерельні матеріали. – Нью-Йорк; Львів; К.; Торонто, Мюнхен, 1992. – 278 с.; Винниченко В. 
Відродження нації (Історія української революції [марець 1917 р. – грудень 1919 р.]). – К., 
1990. – Ч. І. – 348 с.; – Ч. II. – 328 с.; Ч. III. – 542 с.; Паралельно деякі сюжети з тритомника у 
1990 і 1991 рр. були надруковані у журналах «Наука і суспільство» та «Дніпро»; Його ж. 
Заповіт борцям за визволення. – К., 1991. – 128 с.; Петлюра С. Народе український. Вибрані 
статті, листи, документи. – Xарків, 1992. – 150 с.; Його ж. Статті. – К., 1993. – 341 с.; Його ж. 
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Видається багато мемуарних і щоденникових праць як згаданих, так і 
інших авторів – учасників подій1. 

Чимало робиться для перевидання в Україні тих розвідок про процеси 
1917-1920 рр., які вперше побачили світ за кордоном2. 

Слід враховувати, що державні, ідеологічні інституції привертали 
підвищену увагу до подій 1917-1920 рр., стимулюючи масове суспільно-
політичне реагування відповідними документами (постановами) найвищого 
рівня, організацією масштабних заходів тощо3. 

                                                                                               
Вибрані твори та документи. – К., 1994. – 271 с.; Його ж. Статті. Листи. Документи. – К., 
2006. – Т. IV. – 704 с.; Мазепа І.П. Україна в огні й бурі революції 1917–1921: І. Центральна 
Рада – Гетьманщина – Директорія. II. Кам’янецька доба. – Дніпропетровськ, 2001. – 415 с.; 
II. Зимовий похід. III. Польсько-український союз. Кінець збройних змагань. – 
Дніпропетровськ, 2001. – 334 с.; Його ж. Україна в огні й бурі революції. 1917 – 1921. – К., 
2003. – 608 с.; Дорошенко Д.І. Історія України 1917-1923: У 2-х т. – К., 2002. – Т. І: Доба 
Центральної Ради. – 320 с.; Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 року. – 287 с.; 
Шаповал М.Ю. Соціологія українського відродження. – К., 1994. – 45 с.; Липинський В. Листи 
до братів-хліборобів. Про ідею й організацію українського монархізму // Липинський В. Повне 
зібрання творів, архів, студії. – К.; Філадельфія, 1995. – Т. 6. – Кн. І. – 471 с.; Його ж. 
Листування. – К.; Філадельфія, 2003. – Т. І (А – Ж). – 960 с. та ін. 

1 Грушевський М. Спомини // Київ. – 1988. – № 9. – С. 115-149; № 10. – С. 131-138; № 11. – 
С. 120-137; № 12. – С. 116-139; Винниченко В. Щоденник // Київ. – 1990. – № 9. – С. 91-125; 
№ 10. – С. 96-110; № 11. – С. 85-106; Дружба народов. – № 12. – С. 161-205; Скоропадський П. 
Спомини. – К., 1992. – 112 с.; Його ж. Спогади. – К.; Філадельфія, 1995. – 495 с.; 
Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє-минуле (1914-1918) // Український історичний 
журнал. – 1992. – № 6. – С. 131-142; № 7-8. – С. 140-146; № 9. – С. 145-155; № 12. – С. 152-159; 
1993. – № 1. – С. 131-139; № 2-3. – С. 104-114; № 4-6. – С. 80-92; № 7-8. – С. 102-114; 
Фещенко-Чопівський І.А. Хроніка мого життя. Спогади міністра Центральної Ради та 
Директорії. – Житомир, 1992. – 124 с.; Махно Н. Воспоминания. – К., 1991. – Кн. 1. – 211 с.; 
Кн. 2. – 162 с.; Кн. 3. – 184 с.; Його ж. Воспоминания, материалы и документи. – К., 1991. – 
192 с.; Чикаленко Є. Щоденник, 1919 – 1920. – К.; Нью-Йорк, 2005. – 640 с.; Омелянович-
Павленко. Спогади командарма (1917-1920). Документально-художнє видання. – К., 2007. – 
608 с.; Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле (1914–1920 роки). – К., 2007. – 632 с. 
та ін. 

2 Нагаєвський І. Історія Української держави двадцятого століття. – К., 1993. – 413 с.; 
Млиновецький Р. Нариси з історії українських визвольних змагань 1917–1918. – Львів, 1994. – 
571 с.; Верига В. Визвольні змагання в Україні 1914–1923 рр.: У 2-х т. – Львів, 1998. – Т. 1. – 
524 с.; Т. 2. – 504 с.; Чернецький А. Спомини з мого життя. – К., 2001. – 168 с.; Доценко О. 
Зимовий похід (6.XII.1919 – 6.V.1920). – К., 2001. – 376 с; Петрів В. Військово-історичні 
праці. Спомини. – К., 2002. – 640 с. 

3 Кучма Л. Учасникам міжнародної конференції «Центральна Рада та український 
державотворчий процес» // Центральна Рада і український державотворчий процес (до          
80-річчя створення Центральної ради): Матеріали наукової конференції 20 березня 1997 р. (У     
2-х ч.). – К., 1997. – Ч. 1. – С. 6-7; Його ж. До читачів журналу // Пам’ять століть. – 1998. – 
№ 1. – С. 2-3; Будівля державності можлива лише на фундаменті злагоди та порозуміння. 
Доповідь Президента України Леоніда Кучми на урочистому засіданні, присвяченому           
80-річчю проголошення Західноукраїнської Народної Республіки. – Львів, 1 листопада 1988 р. 
// Урядовий кур’єр. – 1998. – 3 листопада; Постанова Верховної Ради України «Про 
відзначення 125-річчя з дня народження видатного громадського, політичного діяча і 
письменника Володимира Винниченка» // Солдатенко В.Ф. Три Голгофи. – К., 2005. – С. 3-4; 
Про увічнення пам’яті видатних діячів Української Народної Республіки та Західно-
Української Народної Республіки. Указ Президента України В. Ющенка // Урядовий кур’єр. – 
2005. – 16 травня; Про заходи з відзначення 90-річчя подій Української революції 1917-
1921 рр. та вшанування пам’яті її учасників. Указ Президента України В. Ющенка // Урядовий 
кур’єр. – 2007. – 18 квітня тощо.  
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Природно, що на такому тлі проблеми революційної доби ставали 
предметом посиленого інтересу науковців1. Слід зазначити, що в 
дослідженні низки напрямів, у вивченні суті багатьох явищ, фактів, 
документів, їх тлумаченні й оцінці досягнуто справжнього прогресу. 

Разом із тим виявилися й певні тенденції, які не можна віднести до 
позитивних здобутків. Вони викликають заперечення, настороженість, 
бажання, спираючись на наявний історіографічний доробок2, розібратися в 
їх проблемній сутності, акцентувати загальну увагу на тих моментах, які 
видаються за такі, що потребують неодмінного коригування, а то й 
принципово нових підходів у розв’язанні. 

Після крутої зміни суспільно-політичних орієнтацій на початку 90-х рр. 
минулого століття миттєво відкинута, як антинаукова, радянська 
історіографія вивільнила простір для оперативного поширення поглядів і 
концепцій наукових шкіл, які до того вважались ідейно ворожими, 
шкідливими. Вітчизняні науковці активно почали вивчати процеси 1917-

                                           
1 Українська ідея. Постаті на тлі революції. – К., 1994. – 256 с.; Павленко Ю., Храмов Ю. 

Українська державність у 1917-1919 рр. (історико-генетичний аналіз). – К., 1995. – 263 с.; 
Верстюк В. Українська Центральна Рада: Навч. посіб. – К., 1997. – 344 с.; Українська 
революція і державність. – К., 1998. – 248 с.; Кондратюк В.О., Буравченкова С.Б. Українська 
революція: здобутки і втрати в державотворчих змаганнях (1917-1920 рр.). Навч. посіб. – К., 
1998. – 280 с.; Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, 
узагальнення). – Запоріжжя, 1998. – 264 с.; Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 
(поч. ХХ ст. – 1921 рік). Події на східних теренах національної території // Реєнт О.П. У 
робітнях історичної науки. – К., 1999. – С. 268-269; Рубльов О.С, Реєнт О.П. Українські 
визвольні змагання 1917-1921 рр. – К., 1999. – 320 с.; Солдатенко В.Ф. Українська революція. 
Історичний нарис. – К., 1999. – 976 с.; Українська соборність. Ідея, досвід, проблеми (До        
80-річчя Акта злуки 22 січня 1919 р.). Збірник. – К., 1999. – 407 с.; Українська революція і 
державність. Науково-бібліографічне видання. – К., 2001. – 816 с.; Курас І.Ф., 
Солдатенко В.Ф. Соборництво і реґіоналізм в українському державотворенні 1917-1920 рр. – 
К., 2001. – 248 с.; Солдатенко В.Ф., Хало Л.Г. Військовий чинник у боротьбі за політичну 
владу в Україні в 1917–1918 рр. – К., 2002. – 398 с.; Події і особистості революційної доби. 
Збірник. – К., 2003. – 267 с.; Яневський Д. Політичні системи України 1917-1920 років: спроби 
творення і причини поразки. – К., 2003. – 674 с.; Солдатенко В., Савчук Б. Галицька армія у 
Наддніпрянській Україні. – К., 2004. – 213 с.; Любовець О. Українські партії й політичні 
альтернативи 1917-1920 рр. – К., 2005. – 311 с.; Гай-Нижник П. Податкова політика 
Центральної Ради, урядів УНР, Української Держави, УСРР (1917-1930 рр.). – К., 2006. – 
303 с.; Ковальчук М. Невідома війна 1919 року: українсько-білогвардійське збройне 
протистояння. – К., 2006. – 508 с.; Білян Л.Я. Історіографія Української революції 1917 – 
початок 1918 рр.: Дис. ... канд. іст. наук. – Львів, 2001. – 234 с.; Капелюшний В.П. Здобута і 
втрачена незалежність: історіографічний нарис української державності доби національно-
визвольних змагань (1917-1921 рр.). – К., 2003. – 608 с.; Солдатенко В.Ф. Новітні видання і 
дослідження з історії Української революції // Актуальні проблеми вітчизняної історії XX ст. 
3б. наук. праць, присвячений пам’яті академіка НАН України Ю.Ю. Кондуфора. – К., 2004. – 
Т. 1. – С. 237-305; Його ж. Доба Української революції (1917-1920 рр.) у новітній історіографії 
// Гілея. Науковий вісник. Філософія. Історія. Політологія. – К., 2005. – № 1. – С. 87-151; № 2. 
– С. 68-103; № 3. – С. 50-72; Його ж. Актуальні теоретико-методологічні проблеми 
історіографічного освоєння досвіду Української революції 1917-1920 рр. // Наукові записки 
Інституту політичних і етнонацональних досліджень НАН України. – К., 2006. – С. 453-465 та 
ін.  

2 Див., напр.: Радченко Л.О. Сучасна історіографія національно-демократичної революції 
в Україні 1917 – 1920 рр. – Xарків, 1996. – 120 с.; Солдатенко В.Ф. Українська революція. 
Концепція та історіографія. – К., 1997. – 416 с.; Його ж. Українська революція: концепція та 
історіографія (1918-1920 рр.). – К., 1999. – 416 с. 
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1920 рр. під кутом зору національно-визвольної революції. Достатньо 
швидко в дослідницькому середовищі закріпився термін «Українська 
революція», а з’ясуванню суспільного феномену підпорядковувалися 
десятки дисертацій, що переросли в численні монографії, величезна 
кількість наукових і публіцистичних статей. Витіснивши інші означення, 
1917-1920 рр. почали називати добою Української революції (рідше – 
національно-визвольні змагання). Саме так, за рідкісним винятком, 
визначається сьогодні даний період у науковій літературі, у шкільних і 
програмах ВНЗ, відповідних підручниках1. Щодо соціальної революції, то 
вона поступово (в 90-х рр. XX ст. за «інерцією» ще з’являлися праці деяких 
авторів2) виявилася практично витісненою з дослідницького поля. 
Розцінювана як чужорідна для українського інтересу, національно-
державного відродження, вона стала кваліфікуватися лише 
протиприродним привнесенням насильницькими методами (іноземною 
агресією) на український ґрунт ворожої ідеології й політики. 

Проблематика соціальної революції, як такої, на жаль, в останні роки 
залишається взагалі занедбаною. А без її ґрунтовної розробки осягнення 
доби 1917-1920 рр. залишатиметься однобічним, «урізаним». 

Перебільшена концентрація уваги дослідників лише на феномені 
Української революції, як якісно вищому щаблі національно-визвольного 
руху, призвела до оформлення схем, у яких штучно розриваються 
взаємозв'язки революційних процесів, і в суто національному вимірі 
Лютнева й Жовтнева революції видаються лише за російські (тобто руські) 
явища, а остання ще й за більшовицьку, що в багатьох випадках вважається 
синонімом руськості, до чого Українська революція була, буцімто, зовсім і 
недотична. 

Насправді ж Українська революція була прямим породженням, 
безпосереднім продовженням Лютневої революції, вона стала складовою 
частиною демократизації всіх сфер суспільного життя, розпочатого 
поваленням самодержавства. Без великого ризику помилитися можна 
стверджувати, що потенції українського визвольного руху на 1917 рік були 

                                           
1 Див., напр.: Турченко Ф.Г. Новітня історія України. – К., 1994. – Ч. 1 (1917-1945). – С. 6-

62; Історія України. Навч. посіб. – К., 1997. – С. 184-243; Історія України. Навч. посіб. для 
студентів вищих навчальних закладів технічного та природничого профілю. – К., 2001. – 
С. 153-190; Історія України. Нове бачення. Навч. посіб. – 3-є вид., доп. – К., 2002. – С. 210-269; 
Бойко О.Д. Історія України. Навч. посіб. – 3-є вид., випр. і доп. – К., 2006. – С. 316-367 та ін. 

2 Див.: Гриценко А.П. Українські робітники на шляху творення національної держави: 
Хроніка роботи 1-го Всеукраїнського робітничого з’їзду 11-14 (24-27) липня 1917 року. – К., 
1992. – 51 с.; Її ж. Політичні сили в боротьбі за владу в Україні (грудень 1917 р. – початок 
1919 р.). – К., 1993. – 101 с.; Її ж. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: рік 1919-й. – 
К., 1996. – 81 с.; Її ж. Політичні сили у боротьбі за владу в Україні: рік 1920-й. – К., 1997. – 
94 с.; Реєнт О.П. Робітництво України і Центральна Рада. – К., 1993. – 48 с.; Його ж. 
Більшовизм і українська революція 1917-1920 рр. Спроба визначення характеру і динаміки 
соціальних процесів. – К., 1994. – 39 с.; Його ж. Українська революція і робітництво: 
соціально-політичні і економічні зміни 1917-1920 рр. – К., 1996. – 265 с.; Андрусишин Б.І. У 
пошуках соціальної рівноваги. Нарис історії робітничої політики українських урядів революції 
та визвольних змагань 1917-1920 рр. – К., 1995. – 192 с.; Захарченко П. Селянська війна в 
Україні: рік 1918. – К., 1997. – 188 с. 
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явно недостатніми, щоб сподіватися на вибух визвольної революції не 
лише в цьому, а й у наступні роки. Це дає право вважати, що без Лютого 
перспективи швидкого революційного зриву в Україні були 
проблематичними. 

Жовтнева революція, повалення Тимчасового уряду, який не лише 
гальмував запровадження бодай обмеженої автономної України і був 
навряд чи здоланною перешкодою на шляху до повноцінної національної 
державності, разом із «Декларацією прав народів Росії», яку видала 
радянська влада, стали найвагомішими стимулами для піднесення 
Української революції на нову висоту, для проголошення і створення 
Української Народної Республіки. 

Згадане зовсім не означає, що розвиток Української революції, її розмах 
не впливали на поглиблення революційної кризи в країні і стали однією з 
передумов, одним із дієвих чинників перемоги Жовтневого збройного 
повстання. 

Карколомна метаморфоза на нинішньому щаблі історіографічного 
розвитку спродукувала непросту проблемну ситуацію. Закономірно ставши 
самостійним, повноцінним об’єктом наукових досліджень, Українська 
революція в своїй абсолютизації доведена до зовсім невиправданого 
відриву від процесів, які не лише породили її як таку, стимулювали на 
різних стадіях розвитку, а й розвивалися в постійному органічному зв’язку, 
різному ступеню впливу, домінування, протистояння, протиборства і т. ін. 

У результаті відтворення відтинку часу вітчизняної історії, що 
відноситься до 1917-1920 рр., привело до нового варіанта неадекватності 
щодо реального досвіду. Внутрішня логіка розвитку досліджень, пошуку 
істини, врешті, наукове сумління зумовлюють спробу поєднання двох 
напрямів суспільного прогресу, що в історичній практиці були 
нерозривними: соціального й національного. 

Для правильного, всебічного і ґрунтовного розуміння революційної 
епохи, зумовленості процесів і подій, закономірностей їх розвитку, 
об'єктивної оцінки досягнутих неоднозначних результатів, думається, 
принципово важливо виходити з того, що революційні події в Україні 
розвивалися не в ізоляції від загальноросійських, у першу чергу 
соціальних, а взаємоперепліталися, то зливаючись із ними, то рухаючись 
паралельними курсами, а то, приходячи в суперечності, різновекторність, 
антагоністичну непримиренність. Тому, зважаючи на наявний прогрес у 
дослідженні національно-визвольної революції в Україні, яким значною 
мірою вже компенсовано колишній нігілізм до цього феномену, сьогодні 
можна і потрібно зробити спробу відтворення історичного процесу 1917-
1920 рр. у всій його повноті, багатоплановості і різнобарвності. Звісно, 
подібна комплексна всеохоплююча праця не може бути простим, 
механічним зведенням докупи того, що колись було зроблено у вивченні 
Лютневої й  Жовтневої революцій і того, що маємо на даний момент в 
осягненні Української революції. Апріорі важливо прагнути якісно нового 
результату, у процесі досягнення якого обидва головні чинники мають 
«переплавитися», допомагаючи зрозуміти складну детермінованість тих 
суспільних проявів, збагнути які за інших обставин нерідко дуже важко, 
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часом практично неможливо. Головне ж, що на цьому шляху можна 
сподіватися на відтворення значно адекватнішої картини всього періоду 
1917-1920 рр., ніж це було раніше.  

Так само взаємопов’язані розпад Австро-Угорщини, листопадова 
(1918 р.) революція в Німеччині і повернення в революційне русло 
процесів, перерваних гетьманщиною в 1918 р. Відродження УНР, 
виникнення Західноукраїнської Народної Республіки і спроба об’єднання в 
одну цілість два національно-регіональні державні утворення були 
покликані до життя далеко не лише дією внутрішньополітичних 
українських тенденцій. 

Важливо усвідомити, що розв’язання зазначеної проблеми може стати 
значною органічною складовою для вироблення нової наукової концепції 
історії України, процес вивчення якої видається далеким від завершення. 

Отже, комплексне вивчення періоду 1917-1920 рр. як складової 
взаємодетермінованої системи революцій з усіма їх своєрідностями, 
суперечностями, альтернативними розрахунками й стратегіями – нагальна 
потреба, яка диктується рівною мірою як життєвою, так і науковою 
логікою, прагненням збагнути реальну дійсність. Тому предметом 
спеціальної турботи українських істориків має стати координація 
дослідницьких зусиль із фахівцями інших регіонів та інших національних 
утворень, що виникли на пострадянському просторі. Було б зовсім 
невиправданим, що закріплення не лише в українській, а й у світовій 
історіографії уявлень про події в Україні, як про національно-демократичну 
революцію, слід чекати від зарубіжних фахівців. Однак їх реакція 
неодмінно буде позитивною, якщо відповідні праці дослідників України 
будуть достатньо переконливими, високоякісними, повноцінно науковими. 
Можливо, тоді й представники інших національних регіонів, орієнтуючись 
на український приклад, підуть їх шляхом і, в разі наявності достатніх 
підстав, зможуть вийти на новий рівень кваліфікації революційних подій у 
відповідних регіонах. Тоді взагалі загальноросійська картина процесів 
1917-1920 рр. може набрати значно іншого вигляду, ніж вона є сьогодні. 

Природно, при цьому має виявитися граничний науковий і водночас 
взаємний національний такт, повага до всіх аргументів, а не бажання 
реалізувати старі образи, інші емоції, покласти їх в основу досліджень. 

Насамперед заслуговує на увагу продовження предметного дослідження 
концепцій революцій, що сталися в 1917-1920 рр. Є, зокрема, всі підстави 
вважати вкрай необхідним поглибити вивчення концепції (платформи) 
Української революції. У новітніх публікаціях явно абсолютизуються одні 
її елементи (національні, державотворчі) за нічим невиправданої неуваги, а 
то й нехтування іншими (передусім, соціально-визвольними), що відразу ж 
створює хибну систему координат, у якій досліджуються конкретні події, 
явища, процеси1. 

                                           
1 Українська революція: 1917 – початок 1918 рр. (Проблеми, пошуки, узагальнення). – 

С. 3-158; Турченко Ф.Г. Микола Міхновський: Життя і слово. – К., 2006. – С. 205-252. 
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Виникає враження, що сучасні дослідники все ще серйозно побоюються 
по-новому розібратися у таких висхідних моментах концепції Української 
революції, як безкласовість і безбуржуазність (за новітньою термінологією 
– нестратифікованість, неструктурованість) української нації, а без цього 
важко зрозуміти сутність багатьох документів, що визначали поведінку 
політичних сил. 

У числі кардинальних проблем, які чекають на розв’язання, – 
співвідношення Української революції і тогочасної ліберальної політики, 
суперечностей, що виникли між платформами Центральної Ради, 
Директорії і курсом більшовиків, радянської влади. Іншими ловами, це 
місце і роль у концепції реформ (поступовості) і радикалізму 
(максималізму). 

Зовсім не можна вважати вичерпаною проблему співвідношення 
автономістсько-федералістських і самостійницьких начал, тенденцій, 
курсів в Українській революції. Тут надзвичайно важливо судити про 
уподобання, орієнтації та дії тогочасних керівників українського руху не з 
позицій пізніших етапів суспільного розвитку, а, не полишаючи конкретно-
історичного контексту, намагатися зрозуміти мотивацію їх поведінки, яка у 
більшості була ніяк не спонтанною і необґрунтованою, а мала в основі 
національний інтерес, була розрахована на суспільний, національний 
прогрес1. 

Все ще триває пошук власної системи координат для загальної 
концепції історії національно-демократичної революції. Незважаючи на те, 
що апріорі більшість фахівців визнають за пріоритетну точку відліку 
український інтерес, на практиці застосовують здебільшого невідповідні 
національній природі, чужі схеми: проросійські й антиросійські, 
пропольські й антипольські, пронімецькі й антинімецькі, проантантівські й 
антиантантівські тощо. Ті ж, де відправним моментом був би український 
інтерес, все ще доводять своє право на доцільність. Однак лише обравши 
відправним власний, національний чинник і послідовно слідуючи вимогам 
конкретно-історичного підходу, можна, нарешті, збагнути, що в різних 
обставинах саме українська ідея, українська справа були путівною зіркою, 
яка вказувала шлях, надихала на дії М. Грушевського і М. Міхновського, 
В. Винниченка і П. Скоропадського, С. Петлюру і Є. Петрушевича. Це 
зовсім не означає, що всіх їх варто урівняти в оцінках історичної 
значимості, чи вивести поза будь-яке критичне поле. Однак, мабуть, варто 
припинити протиставляти їх один одному, розводячи на різні полюси, як це 
досить наочно виявилося в дискусії навколо новітніх видань про 
В.Винниченка і С. Петлюру2. Що ж до взаємостосунків, то слід прагнути 

                                           
1 Див.: Центральна Рада і український державотворчий процес: Матеріали наукової 

конференції 20 березня 1997 р. (У 2-х ч.). – К., 1997. – Ч. 1. – 234 с.; Українська Центральна 
Рада: поступ націєтворення та державобудівництва. – К., 2002. – 358 с. 

2 Див., напр.: Солдатенко В.Ф. Три Голгофи: політична доля В.Винниченка. – К., 2005. – 
349 с.; Його ж. Про «кризу жанру» та пошук істини // Критика. – 2007. – № 3 (113). – С. 30-32; 
Бевз Т. Архітектор державності. До виходу нової книжки про Володимира Винниченка // 
Дзеркало тижня. – 2005. – № 36. – 17-23 вересня; Шаповал Ю. Володимир Винниченко. 
Трансформація образу // Ґенеза. – 2006. – № 1 (11). – С. 144-148; Його ж. «...І за пам’ять про 
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неупередженості, виваженості, аргументованості, по можливості 
виключаючи суб'єктивізм, особисті симпатії й антипатії тощо. 

Звісно, позитивний ефект має дати застосування подібних критеріїв не 
лише щодо згаданих політичних діячів, а й якнайширшого кола учасників 
національно-демократичної революції. На сьогодні у вітчизняній 
історіографії оформилася парадоксальна ситуація, коли, здається, в 
Українській революції не було жодного помітного функціонера, якого б не 
спробували звинуватити в багатьох гріхах як дійсних, так і часто 
вигаданих. Кінцевий ефект не просто непривабливий, він неповноцінний і з 
морально-психологічної точки зору несе в собі негативний етично-
виховний заряд. 

Окрема розмова йтиме про учасників революційних подій, що 
знаходилися на крайньому лівому полюсі тогочасного політичного спектра, 
– про більшовиків, боротьбистів, укапістів тощо. Вони зробили великий 
внесок у розвиток суспільних процесів, багато в чому визначили на 
десятиліття наперед долю України. Однак більшість із них (Г.Пятаков, 
М.Скрипник, Х.Раковський, В.Затонський, С.Косіор, О.Шумський, 
Г.Гринько, П.Любченко та ін.) були репресовані в 30-ті роки, оголошені 
«ворогами народу». Аж до кінця 80-х рр. ХХ ст. об’єктивної, зваженої 
інформації в радянській історіографії про них не було. А після здобуття 
Україною державної незалежності на більшість із них поширилася оцінка 
вже як на ворогів Української революції, національної державності. 
Природно, знову превалюють однобічні, але вже з іншого ідеологічного 
погляду, характеристики їхніх якостей і вчинків, поведінки. Здається, тут 
усе дуже просто: без належного об’єктивного, предметного вивчення 
реальних зусиль і результатів діяльності тих, хто вийшов переможцями в ту 
буремну добу, не зрозуміти глибинних причин історичного процесу, його 
сутності, не збагнути уроків. Та фактом залишається те, що без скільки-
небудь серйозних студій, у більшості новітніх видань констатації партійної 
належності тієї чи іншої особистості виявляється достатньо, щоб 
однозначно судити про її роль у дуже неоднозначних подіях, без зайвого 
клопоту зараховувати чи то до «своїх», чи до чужих. А була ж іще еволюція 
поглядів, орієнтацій, зміна ідейно-теоретичних платформ, скажімо, як у 
значної частини партії українських есерів. 

Спрощення й поверхові підходи в цьому питанні зовсім невиправдані, 
деструктивні. 

Досвід останніх півтора десятка років із повною силою засвідчив, 
наскільки важлива для історика не лише наукова, а й моральна позиція. 
Особливо високі вимоги до моральних якостей дослідника висуває 

                                                                                               
своїх політиків» // День. – 2006. – 28 вересня; Його ж. Звертання до необчикриженого сюжету 
// Критика. – 2007. – № 3 (113). – С. 32-33; Панченко В. Суспільство відповідальне за «якість» 
своїх політиків // День. – 2006. – 28 вересня; Головченко В.І. Три Голгофи Володимира 
Винниченка // Комуніст України. – 2006. – № 2. – С. 125-127; Його ж. Володимир 
Винниченко: спроби політичного портрета // Історичний журнал. – 2006. – № 6. – С. 106-108; 
Шевченко В.Ф. Ю.І.Шаповал. Доля як історія (рецензія) // Український історичний журнал. – 
2007. – № 4. – С. 208. 
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вивчення переломних етапів суспільного розвитку, коли надзвичайної ваги 
набувають особистісні орієнтації в проблемах добра й зла, гуманізму й 
нелюдяності, честі й негідності, справедливості и паразитизму, правдивості 
й нечесності. У моменти збудження, вирування пристрастей, коли людина 
нерідко потрапляє в екзистенціальну ситуацію і неодмінно має робити 
життєвий вибір (часто усвідомлюючи неможливість змінити, навіть 
вплинути на непідвладні процеси), принципового значення набуває, з 
якими мірками підходити до оцінки вчинків, індивідуумів, різних їх груп, 
глибинної мотивації, зумовленості кроків, поведінки. 

Навіяна новітньою кон’юнктурою зневага до діячів, організацій, які в 
критичні моменти віддавали пріоритет загальнолюдським, національним 
інтересам і цінностям над особистими, жертвували індивідуальними 
вигодами заради суспільного прогресу, ставили завдання досягнення 
загального добробуту вище за власний, що пронизує чимало праць про 
події 1917-1920 рр., засвідчує: справді науковому розумінню минулого, 
його виваженим, ґрунтовним оцінкам це лише заважає, веде в бік від 
істинного, повноцінного знання. 

Як з’ясувалося, поважне ставлення до історичних діячів, які зробили 
перші найскладніші і найвідповідальніші кроки до відродження нації в усіх 
сферах життя після довгих століть залежного, бездержавного існування, не 
прищеплюється самопливом, вимагає суспільної турботи. 

Слід зауважити – виховання моральних якостей важливе не лише для 
молодих науковців, а й як нагальний урок, випливає з поведінки тих, хто 
займається історичними дослідженнями уже тривалий час, однак, не маючи 
твердих принципів, ідейних переконань, з полегкістю змінює підходи при 
кожному новому кон’юнктурному політичному повороті. Наука від цього 
лише програє, дискредитується. 

Дуже важливим елементом досліджень, від якого залежить поглиблене, 
сутнісне формування наріжних параметрів сучасної концепції історії 
революційної доби, залишається проблема співвідношення між процесами, 
які відносяться, власне, до революційних, і тих, які становлять зміст уже 
дещо іншого явища – громадянської війни1. Незважаючи на тісну природну 
взаємопов'язаність обох феноменів, тут заховані й такі відмінності, які 
допомагають краще зрозуміти цілий комплекс питань, без яких епоха 1917-
1920 рр. не може розраховувати на адекватну історичну реконструкцію і 
задовільне тлумачення, переконливу оцінку. 

Так, чітке розмежування між революцією, як історично зумовленим 
глибокими причинами масштабним рухом мас за досягнення життєво 
важливої мети для народу, нації, країни, і громадянською війною, 
військовою боротьбою за владу без широкого усвідомлення цілей, 
наявності обґрунтованої стратегічної програми, як думається, здатне 
долучити додаткові аргументи для визначення моменту, коли , власне, 
революційність вичерпує свої потенції і переходить у нову якість. 

                                           
1 Див.: Солдатенко В.Ф. Конфлікт революцій: пошук шляхів подолання і початок 

громадянської війни // Солдатенко В.Ф. Українська революція. Історичний нарис. – К., 1999. – 
С. 349-402. 
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Тобто можна, наприклад, вести мову про нові підходи у кристалізації 
завершальної грані Української революції. Сьогоднішній різнобій у цьому 
аспекті (початок 1918 р., весна і кінець 1919 р., кінець 1920 р., осінь 
1921 р., 1922, 1923 і навіть 1924 рр.)1 серед іншого, зумовлений і 
нехтуванням згаданим критерієм. Не вдаючись тут у деталізацію, слід 
зауважити, що цей критерій дає серйозні підстави для того, щоб вважати 
заключною віхою національно-демократичної революції кінець 1919 р. А 
далі домінантними були сутнісно інші процеси – війна, повстанство, 
об’єднавчий рух за утворення СРСР, уконституювання останнього тощо. 

Дедалі очевиднішими стають вади практики проведення досліджень 
революційних подій у регіонах України, так би мовити, «на паралелях» – у 
Наддніпрянській Україні й на західноукраїнських теренах, особливо після 
створення ЗУНР і ухвалення Акта злуки 22 січня 1919 р. Реґіоналістський 
підхід, місцевий патріотизм не лише не сприяють відтворенню цілісної 
картини загальноукраїнського процесу, а продукують нічим невиправдані 
своєрідні неприродні змагання на історичному ґрунті, протиставлення 
досягнень. Особливо це характерно для дослідників із західних теренів, які 
у своїх працях прагнуть довести переваги практики розв’язання актуальних 
проблем революційної доби саме в цьому регіоні, переоцінюють внесок у 
загальну справу його провідних діячів2. Найнаочніше це виявляється в 
публікаціях про Українську галицьку армію. 

Праці сучасних авторів небездоганні і ще з одного погляду, а саме – 
ставлення до зовнішніх щодо Української революції, національної 
державності факторів, які, за незначним винятком, кваліфікувались як 
несприятливі, негативні, ворожі. З однієї праці до іншої переходить 
стереотип (як і кожний стереотип – вкрай спрощений): головним 
зовнішньополітичним ворогом українства була РСФРР, імперські амбіції й 
заміри її комуністичного керівництва, посібником (агентом) яких була 
КП(б)У, як обласна організація РКП(б). Відповідно непримиренною мала 
бути й лінія керівництва Української революції. Щодо інших зовнішніх 
сил, сусідів, то ставлення до них було диференційованим і, як правило, 
менше категорично ворожим, ніж до росіян, їх радянського («совітського») 
керівництва3.  

                                           
1 Солдатенко В.Ф. Періодизація Української революції // .Солдатенко В.Ф. Українська 

революція. Історичний нарис. – К., 1999. – С. 67-95. 
2 Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. – 

Львів, 1995. – 283 с.; Кондратюк В.О., Рагульський В.Л. ЗУНР: становлення і захист. – Львів, 
1998. – 96 с.; Красівський О. Східна Галичина і Польща в 1918-1923 рр.: Проблеми 
взаємовідносин. – К., 1998. – 304 с.; Кугутяк М. Галичина: сторінки історії. Нарис історії 
суспільно-політичного руху (XIX ст. – 1939). – Івано-Франківськ, 1993. – 200 с.; Литвин М.Р. 
Українсько-польська війна 1918-1919 рр. – Львів, 1998. – 488 с.; Литвин М.Р., Науменко К.Є. 
Історія галицького стрілецтва. – 2-е вид. – Львів, 1991. – 200 с.; Їх же. Історія ЗУНР. – Львів, 
1995. – 368 с.; Макарчук С.А. Українська Республіка галичан. Нариси про ЗУНР. – Львів, 1997. 
– 192 с.; Тищик Б.Й., Вівчаренко О.А. Західноукраїнська Народна Республіка (1918-1923) (До 
75-річчя утворення). – Коломия, 1993. – 120 с. 

3 Див., напр.: Тинченко Я. Перша українсько-більшовицька війна (грудень 1917 – березень 
1918). – К.; Львів, 1996. – 371 с.; Гарчева Л.П. Політична конфронтація та збройна боротьба 
Росії з Україною [1917 – поч. 1918 рр.]: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук. – Львів, 1995. – 54 с.; 
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Схоже, що ця тенденція з особливим ентузіазмом впроваджується в 
новітні публікації, маючи виправданням антиросійські емоції, що 
накопичувалися десятиліттями й вибухнули в момент досягнення Україною 
державної незалежності, подальшого небезхмарного розвитку українсько-
російських відносин, які часом доходили до загрозливо-конфліктної межі. 

Тут, здається, можна бути й об’єктивнішими, коли в логічних 
конструкціях за точку відліку щодо оточуючих спільнот знову брати 
український інтерес, а супротивників і ворогів ділити не за домінуючими 
кон'юнктурними настроями, а за тими реальними діями, які відбивалися на 
розвитку визвольних, державотворчих процесів в Україні. Звичайно, 
зведення подібної методологічної позиції майже до математичної формули, 
застосування як жорсткого кліше теж навряд чи виправдано. Очевидно, 
подібні мірки цілком доречні як висхідний пункт логічних вибудов. Однак 
у подальших висновках варто гнучко враховувати й інші фактори 
(наприклад, ідеї спільного коріння, історичної ролі слов'янської єдності, 
релігійної, мовно-культурної близькості тощо). 

Звертає на себе увагу і нерівномірність інтересу та ступінь вивченості 
двох загальновизнаних етапів революційного процесу – за доби 
Центральної Ради і Директорії. Це впадає у вічі і при поділі загальної 
кількості публікацій: тих, що присвячені дослідженню другого періоду 
незрівнянно менше, ніж тих, що розкривають перший період революції1. Те 
ж певною мірою стосується і структурних співвідношень у комплексних 
працях, виступах, що відтворюють досвід революції загалом на різних 
ювілейних заходах. І якщо в політичних акціях таку «асиметрію» можна ще 
зрозуміти, навіть у чомусь виправдати, то побудова за подібною схемою 
публікацій, покликаних висвітлити цілісний процес Української революції, 
національного державотворення в 1917-1920 рр., свідчить, передусім, про 
те, наскільки слабо опановується саме друга фаза боротьби – кінець 1918 – 
1920 рр. 

На серйозний, можливо, у чомусь навіть на прискіпливий аналіз давно 
чекає механізм формування і функціонування отаманщини як специфічної 
національно-революційної моделі масового руху, унікального тимчасового 
воєнно-адміністративного устрою, управління суспільними процесами. У 
цьому зв’язку слід увільнити від неприродних нашарувань, надмірної 
героїзації, міфологізації феномен отаманщини як стихійний вияв 
протестно-бунтарських настроїв, у якому поєдналося інстинктивне 

                                                                                               
Симон Петлюра та українська національна революція: 3б. праць другого конкурсу 
петлюрознавців України. – К., 1995. – 368 с.; Голубко В. Армія Української Народної 
Республіки. 1917 – 1918. Утворення та боротьба за державу. – Львів, 1997. – 288 с.; 
Дипломатія незалежних українських урядів // Нариси з історії дипломатії України. – К., 2001. 
– С. 314-396; Громадянська війна: різні кольори терору // Політичний терор і тероризм в 
Україні. – К., 2002. – С. 121-224; Савченко В.А. Двенадцать войн за Украйну. – Xарьков, 2005. 
– 415 с. та ін. 

1 Див.: Українська революція і державність. Науково-бібліографічне видання. – К., 1998. – 
С. 254-398, 467-568. 
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прагнення до справедливості з відсутністю скільки-небудь надійного 
теоретичного оформлення перспектив, мети відчайдушної боротьби1. 

Достатньо логічною, вмотивованою й перспективною може виявитися й 
постановка питання в дещо іншій площині – про співвідношення між 
революцією як дійсно широким, справді масовим, глибоким рухом за 
досягнення прогресивних суспільних ідеалів і отаманщиною як 
уособленням збройної боротьби (вона може теж набувати досить значних 
масштабів) за досягнення вузько корпоративних або навіть корисливих 
особистих інтересів з неясними, або ж свідомо прихованими завданнями. 

З історії добре відомо, що нерідко продовження військової боротьби 
пояснювалося не стільки надією на перемогу, з наступною реалізацією 
первісних програмних задумів, скільки безвихідністю становища, 
прагненням до самозбереження в єдино можливий спосіб, оскільки 
альтернативні варіанти виявилися на той час вичерпаними. У всякому разі, 
висловлене міркування досить сутнісно кореспондується з тією ситуацією, 
якою характеризувався розвиток подій в Українській Народній Республіці в 
1919–1920 рр.  

Надзвичайної ваги набуває об'єктивне, правдиве з’ясування питання про 
роль соціалістичної (народоправчої) ідеї революційному процесі 1917-
1920 рр. в Україні. Переведення заполітизованої останнім часом проблеми 
у суто науково-теоретичну площину дасть змогу не лише «пробитися» до 
глибинних підвалин тих воістину тектонічних зсувів, які відбулися в 
суспільній свідомості, захоплювали настрої мас, збуджували неймовірну 
енергію, піднімали на вчинки епохальних масштабів. Тільки так, вочевидь, 
можна буде пізнати й те, чому практично увесь цвіт нації, демократичної 
інтелігенції тією чи іншою мірою пов’язував у буревійний час свою долю з 
боротьбою за реалізацію цієї ідеї, яка ототожнювалася з торжеством 
соціальної й національної справедливості, справжнього гуманізму. 

Щодо загалом відомих, проте дуже мало вивчених тенденцій 
революційного часу на особливу увагу заслуговують процеси, що 
відбувалися всередині практично кожної з українських партій, з’ясування 
еволюції різних політичних течій, що досить серйозно позначилися на долі 
визвольної боротьби. Чималий інтерес становить і проблема стосунків 
українських і загальноросійських політичних партій, яка раніше 
висвітлювалася здебільшого тенденційно, однобічно. 

Плідними можуть виявитися й нові підходи до «старої», почасти навіть 
призабутої проблеми – про багатокорінність КП(б)У, про сучасне 
«прочитання» під цим кутом зору історії Української Комуністичної партії 
(боротьбистів), Української Комуністичної партії, всієї історії українського 
комунізму2. 

                                           
1 Див.: Литвин С. Суд історії. Симон Петлюра і петлюріана. – К., 2001. – 640 с.; 

Савченко В.А. Симон Петлюра. – Xарків, 2004. – 415 с.; Дорошенко-Товмацький Б. Симон 
Петлюра. Життя і діяльність. – К., 2005. – 608 с. та ін. 

2 Див.: Солдатенко В.Ф. У пошуках соціальної й національної гармонії (Ескізи до історії 
українського комунізму). – К., 2006. – 479 с. 
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Помітна обережність, настороженість, навіть упередженість, почасти 
зверхній нігілізм спостерігаються в реагуванні значної частини дослідників 
на поодинокі поки що, і, треба визнати, – не дуже глибокі дослідження з 
історії масонства1. Тим часом організації «братчиків» ще до революційної 
доби обплутали Росію, Україну в тому числі, густою мережею своїх 
організацій, через які дієво впливали на різні політичні сили (незалежно від 
національного забарвлення), суспільне життя, перебіг подій принаймні у 
1917-1919 рр. Без урахування того, що досить істотні процеси починалися й 
розвивалися на зв’язаному і значною мірою контрольованому «вільними 
каменярами» у певну цілість політичному просторі за порухом однієї 
«дирижерської палички», уява про механізм дії революції, його суб’єктивні 
чинники буде залишатися неповною, а деякі аспекти історичного досвіду 
важкозбагненними. 

Не зайве згадати, що майже всі «перші» особи доби революції в Україні 
– М. Грушевський, П. Скоропадський, С. Петлюра, В. Чеховський, 
С. Єфремов, А. Левицький та ще багато інших належали до масонських 
лож (виняток становить хіба що В. Винниченко). Навряд чи це 
випадковість. 

І відтворення справжньої мозаїки громадського, політичного життя 
передреволюційної та революційної України буде залишатися неповним 
без належної уваги до вивчення такого надзвичайно багатогранного й 
мінливого явища як масонство. Хоча дослідників тут чекають особливі 
труднощі, пов’язані з обмеженістю та специфікою джерел, їх виявленням, 
особливостями критики, очікуваний ефект неодмінно має бути сутнісним, 
безсумнівно, допоможе збагнути логіку багатьох дуже непростих, 
заплутаних процесів і явищ. 

Якісно нового рівня висновків і узагальнень можна досягти, вивчаючи в 
комплексі, у порівняннях, а не окремо, різні за сутністю і формами 
державні утворення, що виникали й функціонували в Україні 1917-
1920 рр.2 Такий підхід може виявити додаткові аргументи для 
обґрунтування причин успіху, перемоги одних із них і невдач, поразок 
інших. Нагальна потреба демократичного суспільства – визначитись у 
своєму генному зв’язку з попередніми формами державності, у зв’язку з 
чим важливо дати чітку науково-політичну кваліфікацію утворенням, що 
існували в Україні в 1917-1920 рр. І якщо сьогодні можна говорити про 
більш-менш задовільне дослідження у розробці означених аспектів щодо 
доби Центральної Ради, УНР кінця 1917 – початку 1918 рр., гетьманської 
Української Держави, то практично лише позначився прогрес щодо 
з’ясування політичного курсу Директорії. Мова йде, зокрема, про 
обґрунтування планів розбудови Республіки трудового народу на основі 
трудових рад із Трудовим конгресом на чолі, про намагання прищепити на 
національний ґрунт альтернативний варіант загального виборчого права за 

                                           
1 Крижановська О.О. Таємні організації в Україні. Масонський рух у XVIII – на початку 

XX ст. – К., 1998. – 134 с. 
2 Див., напр.: Український вибір: політичні системи XX століття і пошук власної моделі 

суспільного розвитку. – К., 2007. – С. 107-299. 
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західноєвропейськими (парламентськими) зразками, всупереч 
народоправчим (соціалістичним) тенденціям. 

Із найнагальніших загальних, принципово важливих завдань, які 
постають перед істориками, думаємо, є сенс виділити наступні моменти. 
Необхідно продовжити вивчення процесу історіографічного освоєння 
досвіду революційної доби 1917-1920 рр., надати цій роботі належної 
масштабності, комплексності, самодостатності, а результати втілити у 
серйозній монографії (монографіях), серії спеціальних збірників статей, 
присвячених окремим аспектам, зрізам, проблемам дуже складного, 
суперечливого періоду. 

Принципово важливо на дійсно науковому, теоретичному рівні, без 
будь-яких упереджень, ідеологічних розрахунків, кон’юнктурних впливів 
розв'язати питання про роль революцій у суспільному прогресі, у тому 
числі про роль національно-визвольних революцій у долі української нації. 
Реалізація цього завдання може створити надійну методологічну, 
теоретичну передумову для спрямування зусиль фахівців у конструктивне 
пошуково-дослідницьке русло, концентрації уваги на визначальних 
напрямах, найвартісніших моментах історико-революційного досвіду. 

Є прямий сенс по-новому підійти до питання про результати революції, 
її уроки. Після десятиліть безупинної критики лідерів українства в подіях 
1917-1920 рр. варто провести елементарні (звісно, об’єктивні, правдиві, 
вивірені) підрахунки всіх «плюсів» і «мінусів» (своєрідну 
«інвентаризацію») того, що принесла буремна доба, зіставити їх, 
принципово зважити, наскільки б «невигідно» це будь-кому не видавалося. 
При цьому й оцінка всіх «плюсів» і «мінусів» теж має бути не примітивно-
спрощеною, а адекватною масштабності й складності того явища, 
феномена, який вивчається. 

Паралельно зі з’ясуванням зазначених аспектів, очевидно, є підстави 
сподіватися на подолання сумної практики термінологічного різнобою: 
«національно-визвольна боротьба», «визвольні змагання», «державотворчі 
змагання», «національно-демократична революція», «національна 
революція», «Українська революція» тощо. Навряд чи варто доводити, що 
це далеко нерівноцінні категорії, а їх довільне вживання не сприяє 
досягненню згоди науковців і політиків у таких принципово важливих 
питаннях, як причини феномену, його сутність, типологія, хронологічні 
межі, періодизація, роль і місце у вітчизняній та європейській (навіть і 
світовій) історії. Мабуть, це загалом природні вади стадії становлення 
концепції Української революції як органічної частини революційних 
зрушень 1917-1920 рр. 

Як підсумковий висновок, видається, що є достатні підстави 
констатувати: зосередження в останні роки уваги дослідників на вивченні 
досвіду революційної доби (1917-1920 рр.) як безпосередньому об’єкті, 
попри висловлені вище зауваження, принесло свої позитивні результати. 
Основні етапи, оцінки багатьох тогочасних подій, явищ, тенденцій на 
сьогодні набагато ясніші, ніж декілька років тому. Це все зумовлює, з 
одного боку, можливість, а з іншого, – нагальну потребу у продовженні, 
поглибленні, оптимізації досліджень, їх піднесенні на якісно вищий рівень. 
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Ільницький В.І. (Дрогобич) 

 
ХАРАКТЕРИСТИКА КАДРОВОГО  

СКЛАДУ ПІДПІЛЛЯ  
У ДРОГОБИЦЬКІЙ ОКРУЗІ ОУН  

(перша половина 1945 р. – початок 1952 р.) 
 

У статті вперше на основі невідомих та маловідомих архівних 
документів і матеріалів дається якісна характеристика керівного складу 
підпілля у Дрогобицькій окрузі ОУН. Висвітлюються питання кількісного 
заповнення керівних органів та джерела їх поповнення. Автор довів, що 
незважаючи на підпільні умови, постійні втрати серед керівного складу, 
його якісний рівень залишався високий. 

 
В останній час помітно зріс інтерес до української історії, особливо до 

питань визвольного руху. Підживленню інтересу подекуди сприяють гострі 
дискусії, які точаться в суспільстві. Для об’єктивного висвітлення 
необхідне різностороннє вивчення діяльності визвольного руху, зокрема і 
його кадрового складу. У діяльності будь-якої структури кадри відіграють 
найважливішу роль. Адже від того, наскільки вони ідейні, вишколені та 
готові до самопожертви заради ідеї та організації, залежить її 
життєдіяльність. 

Окреме комплексне дослідження, у якому давалася б характеристика 
керівного складу Дрогобицької округи ОУН, відсутнє. Безпосередньо 
охарактеризував керівний складу референтури СБ та її функціонування, 
зокрема й у Дрогобицькій окрузі, В. Єфименко1. Так само елементи 
якісного аналізу працівників референтури СБ містяться у праці 
Д. Вєдєнєєва у співавторстві з Г. Биструхіним2. Тому мета статті – 
проаналізувати загальний рівень керівного складу Дрогобицької округи 
ОУН. 

Наявні джерела дають можливість певною мірою встановити кадровий 
стан як окружного проводу, так і надрайонних та районних проводів ОУН 
Дрогобиччини. 

Так, зі “Звіту ч: І” з приводу пропагандистського апарату дізнаємося 
наступне: “1. ООП. Обсада людьми: окружний референт. Один заступник. 
Не скомпліновані ще досі боївки. На інші становища (другий заступник, 
редактор, архівар, адміністратор) вже назначені люди, але поки що здають 

                                           
1 Єфименко В. Кадровий склад спеціального підрозділу ОУН (Б): спроба аналізу // З 

архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науково-документальний журнал. – 1999. – № 1/2 (10/11). – 
С. 443-456; Його ж. Тактика і методи роботи працівників спеціального підрозділу ОУН(Б) // З 
архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науково-документальний журнал. – 2000. – № 2/4 (13/15). – 
С. 504-514; Його ж. Організація діяльності спецпідрозділу ОУН(Б) на західноукраїнських 
землях після Другої світової війни // З архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науково-
документальний журнал. – 2001. – № 2 (17). – С. 502-519. 

2 Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів 
ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті роки. – К.: К.І.С., 2007. 
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свої попередні справи. 2. Обсада надрайонів і районів за станом на 
30.5.1945 р.: Надрайон ч: І: надрайоновий референт і 4 районових (один 
заслабий на це становище і треба змінити); Надрайон ч: 2: Надрайоновий 
референт і 4 районових. Обсада не вимагає змін; Надрайон ч: 3: 
Надрайоновий референт і 4 районових. Не обсаджений один район, в якому 
веде пропагандивну роботу референт сусіднього терену. У цілій окрузі 
обсада масових пропагандистів слаба, тільки 30% з них відповідає своєму 
призначенню”1. Тобто референтури пропаганди у Дрогобицькій окрузі були 
заповнені практично на 80%. Підтверджує це також інший “Звіт за час від 
1.6. до 15.7.1945 р.”2 

На липень 1945 р. окружний осередок пропаганди мав заповнені такі 
посади: референт, два заступники референта, редактор, статист-
інформатор, адміністратор, три вишкільники, а також технічні й допоміжні 
працівники: друкарка, циклостиліст, 5 боївкарів охорони та 3 зв’язківці3. 
Станом на початок січня 1946 р. через фізичні втрати та у зв’язку з 
виконанням членами референтури інших обов’язків чисельність 
скоротилася до референта, заступника референта, адміністратора, 
редактора, вишкільника, друкарки, циклостиліста4. 

У Дрогобицькому надрайоні станом на 1 вересня 1945 р. усі посади 
референтів пропаганди були заповненні, у цілому ряді районів працювали 
навіть заступники референтів пропаганди5. У Стрийському надрайоні на 
цей період референт пропаганди тимчасово був відсутній. У кожному 
районі, за винятком Меденицького, було по чотири масових 
пропагандисти. На відміну від згаданих вище районів, у Стрийському і 
Славському бракувало по одному масовому пропагандисту. Відчувалася 
проблема із сільськими пропагандистами, яких бракувало у Славському 
(15), Сколівському (9) і Стрийському (29)6. Використані статистичні дані та 
власні спостереження над складеними таблицями дають підстави 
резюмувати, що наприкінці 1945 р. – на початку 1946 р. склад проводів був 
заповнений приблизно на 70%. 

Значні проблеми у кадровому забезпеченні проводів розпочалися після 
“великої блокади”. Так, станом на 1 січня 1946 р. у Стрийському надрайоні 
діяло 60 сільських пропагандистів, у Славському бракувало 17, у 
Сколівському – 2, у Стрийському – 22, у Меденицькому – 197. У цей період 
у Меденицькому районі були відсутні масові пропагандисти, а їхні 
обов’язки виконували теренові провідники8. 

З часом кадрова проблема стала ще гострішою. Так, в одному з 
документів констатується, що на початку серпня 1946 р. довго не були 

                                           
1 Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – 

ЦДАВО України), ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 46. 
2 Там само, арк. 111. 
3 Там само. 
4 Там само, арк. 319. 
5 Там само, арк. 243. 
6 Там само, арк. 281. 
7 Там само, ф. 3, оп. 1, спр. 149, арк. 19. 
8 Там само. 
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“зайняті” пости як районних пропагандистів Нижньоустрицького, 
Хирівського, Добромильського районів, так і масових пропагандистів 
кущових проводів Нижньоустрицького, Хирівського, Старосамбірського, 
Добромильського районів1. 

Щодо кількісного складу референтури СБ Дрогобицької округи маємо 
можливість дізнатись із документа “Склад референтур СБ Дрогобицького 
окружного проводу ОУН станом на 1 квітня 1948 р.”, де чітко зазначено, 
що у Дрогобицькій окрузі ОУН на цей період налічувалося 19 референтів, 
25 слідчих і техреферентів, 4 друкарки, 74 бойовики. Усього 122 особи2. 

На жаль, по господарчій, військовій референтурах і УЧХ не збереглося 
навіть фрагментарних звітів, з яких можна було б довідатися про їх кадрове 
наповнення. Однак на основі наших підрахунків, маємо підстави 
стверджувати, що чисельність цих референтур була невисока. На другу 
половину 1948 р. та першу половину 1949 р. припадає скорочення посад 
масових пропагандистів, за рахунок чого посилено районні осередки 
пропаганди3. За цей же період датуються згадки і про останніх відомих 
господарчих, військових референтів і УЧХ. Так, остання згадка про 
господарчого референта Дрогобицького окружного проводу ОУН Миколу 
Данилківа-“Шинкаря” датується 1949 р. Цим же роком датується і згадка 
про господарчого референта Самбірського надрайонного проводу Теодора 
Муйлу-“Максима”. А у Дрогобицькому, Стрийському і Турківському 
надрайонах ситуація була не кращою, оскільки районні господарчі 
референтури були ще в гіршому стані. Реально у 1948 – 1949 рр. по всій 
Дрогобицькій окрузі перестали існувати господарчі, військові референтури 
та УЧХ. Якщо пізніше в окремих районах на цих посадах і перебували 
певні відомі керівники, то тільки тому, що були призначені ще раніше. 

Через брак таких кадрів у Дрогобицькій окрузі досить поширеним 
явищем було одночасне виконання членами проводів декількох функцій. 
Особливо це стало відчутним після 1948 р. Звичайно, такі явища мали 
місце й раніше, проте вони носили короткотерміновий характер. Так, 
Василь Цап’як-“Потап”, працюючи референтом СБ Дрогобицького 
окружного проводу ОУН, одночасно виконував функції організаційного 
референта, а отже, й окружного провідника цього ж проводу4; Григорій 
Соколик-“Зимний” – референт СБ Самбірського надрайонного проводу 
ОУН певний час виконував обов’язки провідника Самбірського 
надрайонного проводу ОУН5; Петрига Петро-“Щербак” – референт 

                                           
1 Галузевий державний архів Служби безпеки України (далі – ГДА СБУ), ф. 13, спр. 376, 

т. 28, арк. 186. 
2 Там само, спр. 372, т. 7, арк. 132. 
3 Мороз В. Структура референтури пропаганди ОУН на Дрогобиччині (1944–1950-ті рр.) // 

Дрогобицький краєзнавчий збірник. Спецвипуск. – Дрогобич, 2002. – С. 192. 
4 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 16, арк. 267; ф. 71, оп. 6, спр. 277, арк. 47; спр. П – 36556, 

арк. 74, 112. 
5 Там само, ф. 2-Н, оп. 62, спр. 2, арк. 2; ф. 71, оп. 6, спр. 111, арк. 22; ф. 13, спр. 372, т. 7, 

арк. 127; т. 16, арк. 271; Содоль П. Українська Повстанська Армія. 1943 – 1949. Довідник ІІ. – 
Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 134.  
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пропаганди Дрогобицького надрайонного проводу ОУН очолював провід1; 
Степан Ходак-“Спартак”, працюючи референтом СБ Дрогобицького 
надрайонного проводу ОУН, водночас був заступником референта СБ 
Дрогобицького окружного проводу ОУН2; Володимир Вадюн-“Орест”, 
“Береза” – референт пропаганди Стрийського надрайонного проводу ОУН 
(літо 1948 – 09.1949) певний час паралельно виконував обов’язки 
провідника Стрийського надрайонного проводу ОУН (06 – 09.1949)3; Петро 
Гаврилик-“Верховинець” – референт пропаганди Самбірського 
надрайонного проводу (1946 – 11.1949) виконував обов’язки провідника 
цього ж проводу ОУН (03 – 06.1949)4. Досить показовим прикладом 
об’єднання і є виконання обов’язків декількох найвищих посад 
Володимиром Фрайтом-“Жаром”, який, будучи референтом пропаганди 
Дрогобицького окружного проводу ОУН, водночас був заступником 
провідника окружного проводу, а отже, провідником, в.о. організаційного 
та господарчого референтів цього ж проводу, а також членом Карпатського 
крайового проводу ОУН (1951)5. 

На посадах провідників і референтів окружного й надрайонних проводів 
ОУН упродовж 1945 – 1952 рр. перебувало 139 осіб. Серед них: 33 – на 
посаді провідників, 16 – організаційних референтів, 32 – референтів 
пропаганди, 29 – референтів СБ, 10 – господарчих, 8 – військових, 11 – 
референтів УЧХ. 

 
 
 
 
 

                                           
1 ГДА СБУ, ф. 2-ББ, оп. 98, спр. 21, арк. 5, 12, 18, 21, 52; ф. 71, оп. 6, спр. 117, арк. 62; 

Державний архів Львівської області (далі – ДАЛО), ф. 5001, оп. 8, спр. 262, арк. 3; Петрига Р. 
Не повернувся з поля бою // За вільну Україну. – 1992. – 26 березня. – С. 2. 

2 ГДА СБУ, ф. 2-ББ, оп. 61, спр. 2, т. 2, арк. 32; оп. 98, спр. 21, арк. 37, 41, 97; ф. 13, спр. 
372, т. 7, арк. 129. 

3 Там само, ф. 2-Н, оп. 59, спр. 1, т. 1, арк. 123; ф. 2-Н, оп. 60, спр. 15, арк. 106; ф. 13, 
спр. 372, т. 18, арк. 184-186; ф. 71, оп. 6, спр. 41, арк. 44зв.; спр. 214, арк. 15; ДАЛО, ф. 5001, 
оп. 7, спр. 218, арк. 162; спр. 220, арк. 47; Содоль П. Українська Повстанська Армія. 1943 –
 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 144. 

4 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 10, арк. 428; ф. 71, оп. 6, спр. 214, арк. 151; ф. 2-Н, оп. 62, 
спр. 2, арк. 2, 25, 69; Архів управління Служби безпеки України Львівської області (далі – 
Архів УСБУ ЛО), спр. П-26789, арк. 45; Содоль П. Українська Повстанська Армія. 1943 –
 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 126; Літопис УПА. Нова серія. – Т. 5: 
Боротьба проти УПА і націоналістичного підпілля: інформаційні документи ЦК КП(б)У, 
обкомів партії, НКВС–МВС, МДБ–КДБ. (1943 – 1959). Книга друга: 1946 – 1947. – К.; 
Торонто, 2002. – С. 421. 

5 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 9, арк. 198-199; т. 18, арк. 158; т. 75, арк. 108, 152; ф. 2-Н, 
оп. 60, спр. 16, арк. 5-6; ф. 71, оп. 6, спр. 241, арк. 327; Мартинюк М. Спогади з підпілля // 
Визвольний шлях. – 1998. – Кн. 3. – С. 360; Содоль П. Українська Повстанська Армія, 1943 –
 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 17; Мороз В. Володимир Фрайт-“Владан”, 
“Жар”, “Карб” // Шлях перемоги. – 2009. – Ч. 17. – 29 квітня. – С. 7. 
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Чисельність керівного складу  

Дрогобицького окружного та надрайонних  
проводів ОУН (1947 – 1952 рр.) 

 

Рік 
Про-
відн-
ик 

Орган-
ізацій-
ний 

рефер-
ент 

Рефер-
ент 

пропа-
ганди 

Рефер-
ент СБ 

Господ-
арчий 
рефер-
ент 

Військо-
вий 

референт 

Рефе-
рент 
УЧХ 

Всьо-
го 

1.07. 
1947 5 3 5 4 3 2 4 26 
1.07. 
1948 5 3 5 5 2 1 2 23 
1.07. 
1949 5 3 5 5 1 1 – 20 
1.07. 
1950 4 2 5 4 – – – 15 
1.07. 
1951 4 3 3 4 – – – 14 
1.07. 
1952 1 1 1 – – – – 3 

 
Кількісна характеристика керівного складу  

районних проводів ОУН Дрогобицької округи ОУН  
(1947 – 1952 рр.) 

 

Рік Пров-
ідник 

Орган-
ізацій-
ний 

рефер-
ент 

Рефер-
ент 

пропа-
ганди 

Рефер-
ент СБ 

Госпо-
дарчий 
рефер-
ент 

Війсь-
ковий 
рефер-
ент 

Реф-
ерент 
УЧХ 

Всьо-
го 

1.07. 
1947 15 1 11 13 7 2 3 52 
1.07. 
1948 10 1 10 11 6 – 5 43 
1.07. 
1949 10 – 8 10 5 – 1 34 
1.07. 
1950 10 – 6 5 – – – 21 
1.07. 
1951 7 – 4 3 – – – 14 
1.07. 
1952 4 – 1 2 – – – 7 

 
Із кожним роком у зв’язку з великими фізичними втратами серед 

підпільників наростала проблема кадрового потенціалу проводу. Варто 
наголосити, що, порівняно з окружними та надрайонними проводами, у 
районних практично були відсутні організаційні, господарчі, військові 
референти та УЧХ. Це було зумовлено браком відповідних кадрів. 
Частково ця проблема вирішувалася за рахунок розформування відділів 
УПА. Оскільки у 1947 р. на територію Дрогобицької округи перейшла 
значна кількість вояків УПА та підпільників із Закерзоння, то вони влилися 
в підпільну структуру Дрогобицької округи, завдяки чому відбувалося 
часткове заміщення вакантних посад як серед керівного складу, так і серед 
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рядових підпільників. Останні організовані відділи УПА у Дрогобицькій 
окрузі функціонували до середини 1949 р.  

З достовірної інформації відомо, що керівний склад Дрогобицької 
округи понад 30% складався з колишнього командного складу УПА. 
Особливо інтенсивно таке поповнення відбувалося після “великої 
блокади”1. Так, у Додатку до наказу ч. 3 ВО “Говерля” від 20 липня 1946 р. 
зазначалося: “З причин численних втрат, що їх понесла Організація в 
результаті зимових акцій, та в зв’язку з дуже значним ущільненням 
кадрових резервів деяких ресортів, головно СБ, наказую негайно передати 
до диспозиції теренових чинників таке число повстанців, яке дотичні 
керівники зажадають”2.  

Крім надходження керівних кадрів з УПА чи інших теренів, підпілля 
проводило досить активну вишкільну працю для підготовки таких кадрів з 
місцевих підпільників. Для прикладу, серед відомих вишкільних семінарів, 
які  проводилися для есбістів Дрогобицької округи, можна назвати у  
Стрийському надрайоні (20 – 30 квітня 1947 р., присутніх 13 осіб), 
Дрогобицькому (друга половина червня 1947 р., присутніх 10 осіб), 
Самбірському (15 – 25 червня 1947 р., присутніх 23 особи)3, вишкіл 
референтів СБ Карпатського крайового проводу ОУН (1948 р., проведений 
В. Лівим-“Йорданом”), п’ятиденний крайовий вишкіл районних референтів 
СБ (весна 1949 р.) – в обох останніх, очевидно, брали участь і есбісти з 
Дрогобиччини4.  

Поряд із есбістськими вишколами не менш активно проводилися 
пропагандистські. Так, з лютого по травень 1945 р. в окрузі проведено два 
вишколи: один наприкінці лютого з участю 35 курсантів, другий відбувся 
13 – 19 травня 1945 р. Крім цього, 29 травня розпочався третій вишкіл5. Ще 
ряд пропагандистських вишколів відбувався протягом першої половини 
літа того ж року6. Володіємо інформацією про вишкіл для окружних, 
надрайонних та районних референтів пропаганди від 1 липня 1948 р. до 30 
червня 1949 р.7 На жаль, не маємо повної інформації, щоб зробити кінцевий 
підрахунок проведених таких вишколів. Варто нагадати, що, відповідно до 
інструкцій, більшість підпільників активно займалася самовишколом під 
час перебування у криївках у зимовий період. 

Заслуговує на увагу загальноосвітній рівень керівників референтури СБ 
Дрогобицької округи ОУН. Цього питання торкається у своїй статті 
В. Єфименко. На підставі документа “Характеристика есбістів 
Дрогобицького окружного проводу ОУН” він зробив висновок, що у 
“референтурах СБ “нижчого рівня” працювали менш кмітливі та здібні”. 
Водночас він пише, що референтура СБ “вищого рівня” настільки 

                                           
1 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 9, арк. 31. 
2 Там само, спр. 398, т. 12, арк. 136. 
3 Там само, спр. 372, т. 23, арк. 163. 
4 Вєдєнєєв Д.В., Биструхін Г.С. Двобій без компромісів. Протиборство спецпідрозділів 

ОУН та радянських сил спецоперацій. 1945–1980-ті роки. – К.: К.І.С., 2007. – С. 78-79. 
5 ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 46. 
6 Там само, арк. 111-112. 
7 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 73, арк. 115-116. 
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зменшилась, що практично існувала лише номінально. Ті, що залишилися 
живими, поповнювали районні та надрайонні референтури СБ. Все це 
призвело до помітного ослаблення кадрового складу СБ, особливо з 
погляду його професійної підготовки, уміння активно протистояти ворогові 
спеціальними засобами та заходами. Більше того, кожен працівник-есбіст, 
опинившись у ситуації майже повної ізоляції (зв’язки з організаційними 
ланками були порушені), мав приймати рішення на свій страх і ризик, а 
відсутність теоретичних знань сприяла зменшенню рівня його професійної 
майстерності, перетворенню на “ремісника”, дедалі частішому 
використанню каральних методів і засобів1. У цей час (1948 р.) кількісний і 
якісний рівень кадрів дещо понизився, однак, на нашу думку, враховуючи 
складні підпільні умови, він все ж таки залишався на високому рівні. Як 
згадувалося вище, цьому сприяв перехід значної частини керівного складу 
повстанських відділів, які мали досить поважний життєвий і бойовий 
досвід.  

На сьогодні вдалося встановити 81 особу провідників і референтів, що 
перебували на керівних посадах Дрогобицького окружного та чотирьох 
надрайонних проводів протягом весни 1945 р. – кінця 1952 р. Проте їх 
могло бути більше. Перед нами стояло завдання проаналізувати якісний 
стан керівного складу окружного і надрайонних проводів, не враховуючи 
тих керівників, які прцювали на кількох посадах. Тобто ми характеризуємо 
керівний склад незалежно від того, ким вони працювали в різні періоди.  

Із самого початку наголошуємо на характерних особливостях 
Дрогобицької округи. З-поміж усіх керівників переважна їх більшість 
членами ОУН стала до 1939 р. Унаслідок статистичного аналізу керівного 
складу ОУН Дрогобиччини вдалося встановити, що в ОУН вступили: до 
1939 р. – 50 осіб, протягом 1939 – 1941 рр. – 2, 1941 – 1944 рр. – 10, 1944 –
 1946 рр. – 3, не з’ясовано час вступу – 16. Тобто переважна більшість – 
62% (50 осіб) здобула серйозний організаційний, ідеологічний та бойовий 
досвід протягом перебування в підпіллі. Лише 12% (10 осіб) стали членами 
організації після 1944 р., але не пізніше 1946 р. Причому їхнє перебування 
на керівних посадах було зумовлено високими професійними та 
особистими якостями. Показовою є ситуація, коли навіть у найважчі часи 
на вакантні посади у цілому ряді референтур не призначали будь-кого.  

Окремо варто наголосити і на вікові особливості керівників 
Дрогобицької округи ОУН: 1902 р.н. – 1 особа; 1904 р.н. – 1; 1906 р.н. – 1; 
1910 р.н. – 1; 1911 р.н. – 5; 1912 р.н. – 2; 1913 р.н. – 5; 1914 р.н. – 4; 
1915 р.н. – 3; 1916 р.н. – 2; 1917 р.н. – 1; 1918 р.н. – 2; 1919 р.н. – 7; 
1920 р.н. – 6; 1921 р.н. – 10; 1922 р.н. – 5; 1923 р.н. – 8; 1924 р.н. – 5; 
1925 р.н. – 3; 1926 р.н. – 1; 8 – нез’ясовано. Переважна більшість керівного 
складу була віком до 35 років, тобто молоді люди. Водночас це були вже 
цілком сформовані особистості, з усталеними поглядами на життя.  

                                           
1 Єфименко В. Кадровий склад спеціального підрозділу ОУН (Б): спроба аналізу // З 

архівів ВУЧК–ГПУ–НКВД–КГБ. Науково-документальний журнал. – 1999. – № 1/2 (10/11). – 
С. 448-449. 
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Важливою складовою характеристики керівного складу Дрогобицької 
округи ОУН слід вважати освітній рівень. Так, серед 81 особи, яку вдалося 
встановити, згідно з нашими неповними даними, вищу освіту мало 9 осіб 
(11%), незакінчену вищу – 3 особи (4%), середню – 26 осіб (32%), неповну 
середню – 9 осіб (11%), нез’ясовано – 34 особи (42%). Географія 
навчальних закладів така: Дрогобич, Стрий, Самбір, Львів, Люблін, Сталіно 
(тепер – Донецьк). За фахом були: вчителі (філологи), економісти, 
ветеринари, інженери, медики, священики. На нижчих щаблях керівництва 
референтур спостерігалася аналогічна ситуація, однак рівень освіти був 
нижчим. Так, з чотирьох представників референтури пропаганди 
Самбірського надрайонного проводу ОУН (травень 1945 року) три мали 
середню освіту, а один – незакінчену вищу. У липні того ж року 
“обсаджено” ще один район, де референт пропаганди районного проводу 
ОУН теж мав незакінчену вищу освіту1. Надалі, коли частина “старих” 
членів у процесі боротьби гинула, інші ставали старшими. Закономірно, що 
частково рівень освіти понижувався, оскільки попередні керівники 
здобували її ще до 1939 р., а під час Другої світової війни навчальні 
заклади практично не функціонували та й підпільникам було неможливо їх 
відвідувати. 

При цьому чимало керівників не тільки займалися самоосвітою, 
передруковуючи надіслану з вищих органів ідеологічну та 
пропагандистську літературу, а й самостійно творили її. Так, Володимир 
Любанців-“Помста” написав низку листівок, рефератів і брошур, у т.ч. 
працю “Слідами героїв”, у якій оспівував ідею Самостійної соборної 
України2. Ще далі пішов референт СБ Дрогобицького окружного проводу 
ОУН Василь Шеванюк-“Залізний”, “Сатурн”, який став автором цілого 
ряду серйозних вишкільних праць для підпільників і референтів СБ. Серед 
них: “Агентура НКГБ в дії”, “Що повинен знати працівник СБ”, “В 
боротьбі з агентурою органів МГБ”, “На допомогу слідчим”, “Випадок з 
практики”, окремі брошури про структурну побудову органів МВД–МГБ, 
якими керувались у своїй роботі референтури СБ. Щоправда, ці праці були 
написані під час його перебування у Крайовому проводі. Досить відомий у 
підпіллі своїми працями референт пропаганди Дрогобицького окружного 
проводу ОУН Ярослав Богдан-“Рамзенко”, у доробку якого є ціла низка 
ідейно-теоретичних брошур та статей, а також праць, присвячених аналізу 
міжнародної ситуації3. 

Ось як у своїх спогадах Марія Савчин-“Марічка” описує публіцистичну 
працю Йосифа Лужецького: “На жаль, Тарас хворів на туберкульозу. На 
його щоках горів нездоровий рум’янець, головно над ранком, коли був 
перевтомлений нічними маршами. Однак тримався бадьоро, ніколи не 
жалівся і навіть у незавидних підпільних умовинах займався 
інтелектуальною працею. В ту пору він працював над темою “Українське 
право”, вже систематизував матеріяли з княжої та козацької доби. Писав це 

                                           
1 ЦДАВО, ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 34, 187. 
2 ГДА СБУ, ф. 2-ББ, оп. 98, спр. 21, арк. 5, 56-66, 74; ф. 71, оп. 6, спр. 41, арк. 47. 
3 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 70, арк. 253зв.-255; 261-262зв. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 394

минулої зими і думав закінчити наступної, бо влітку, працюючи в терені, не 
мав часу присвячуватись писанню. Тарас попросив Орлана прочитати його 
конспект і висловити свою критичну думку. Мені було цікаво опісля 
почути опінію Орлана. “Це нелегка тема, і Тарас не має можливости 
опрацювати її глибинно. Він не має доступу до потрібних джерел. В наших 
умовинах не можна й думати про підготову такої праці. Він хлопець 
розумний і навіть те, що напише, буде цікавим для рядового підпільника, а 
головне молоді, яка не має доступу до добрих книжок”, – міркував Орлан”1.  

Як уже згадувалося вище, поодинокими випадками у Дрогобицькій 
окрузі було призначення на керівні посади надрайону та округи осіб, які 
стали членами ОУН у 1944 р. і подальших роках. Серед відомих можна 
назвати лише вісім випадків. Таким прикладом можуть слугувати постаті 
Дмитра Білинського-“Мнеця”, який, ставши членом ОУН у 1944 р., входив 
у склад референтури УЧХ Дрогобицького окружного проводу ОУН, а 
пізніше очолив її (1948)2. Ще одним таким прикладом є Йосиф Болюк-
“Клен”, членом ОУН став у 1944 р., а провідником Боринського районного 
проводу ОУН (1947), заступником референта СБ Стрийського 
надрайонного проводу ОУН (1948), а пізніше референтом цього ж проводу 
(? – 04.1949)3; Андрія Гирчина-“Батька”, котрий у 1946 р. став членом 
ОУН, а восени 1947 р. переходить у підпілля, а в березні 1949 р. стає 
референтом пропаганди Турківського надрайонного проводу ОУН, з 
березня 1950 р. одночасно виконує функції референта пропаганди та 
провідника цього проводу ОУН4.  

Щодо походження, то варто зазначити, що більшість керівників 
підпілля Дрогобицької округи були уродженцями Дрогобицької області. 
Однак трапляються особи і з сусідніх теренів. Серед 81 особи керівного 
складу лише 12 походили з інших регіонів. Наприклад, Степан 
Стебельський-“Хрін” народився у с. Голинь, Юлія Ганущак-“Галичанка” – 
с. Довпотів Калуського району, Іван Лаврів-“Нечай” – с. Белеїв, Ярослав 
Вітовський-“Андрієнко”, “Зміюка” – с. Брошнів Долинського району, 
Богдан Зборик-“Черник”, “Чорний” – м. Долина, Король Олег-“Бурунда” – 
Івано-Франківської області, Зиновій Тершаковець-“Федір” – с. Якимчиці 
Городоцького району, Богдан Долгун-“Шугай” – м. Сокаль, Петрига Петро-
“Щербак”, “Улас” у с. Лучиці Сокальського району, Юрій Батіг-“Лисий”, 
“Май” – хут. Новини Яворівського району Львівської області, Ярослав 
Косарчин-“Байрак” – м. Бучач, Петро Друль-“Крук”, “Бор” – с. Постолівка 
Гусятинського району Тернопільської області. 

Переміщення керівників ОУН із одного надрайону в інший у межах 
округи було досить поширеним явищем. Наприклад, Опанас Шедний-

                                           
1 Літопис УПА. – Торонто; Львів: Вид-во Літопис УПА, 1995. – Т. 28: Марія Савчин: 

Тисяча доріг (Спомини). – С. 170. 
2 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11, арк. 252-253. 
3 Там само, оп. 59, спр. 1, т. 1, арк. 123; ф. 71, оп. 6, спр. 214, арк. 12; Акт про проведення 

чекістсько-військової операції між с. Нижня Стинава і Верхнє Синьовидне Сколівського р-ну 
(копія зберігається у домашньому архіві автора), арк. 173. 

4 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 98, спр. 6, арк. 50-51; ф. 71, оп. 6, спр. 314, арк. 9. 



 
Україна – історія 

 

 395

“Рут”, “Андрій” спочатку був покликаний на пост провідника Стрийського 
надрайонного проводу ОУН, а пізніше – Самбірського надрайонного 
проводу1; Андрій Соколик-“Скит”, “Шагай” спочатку був референтом СБ 
Стрийського надрайонного проводу ОУН (07.1945), а згодом референтом 
СБ Дрогобицького надрайонного проводу ОУН (05.1946 – 07.1947)2; 
Дмитро Кмит-“Зов” з посади провідника Дрогобицького надрайонного 
проводу (05 – 08.1946) був переведений на відповідну посаду у 
Самбірський надрайонний провід ОУН (09.1946 – 03.1949)3; Ярослав 
Івасиків-“Гарматій” з посади референта СБ Стрийського надрайонного 
проводу ОУН (літо 1947 – 04.1948) – на відповідну посаду в Турківський 
надрайонний (04.1948 – 02.1949)4; Марія Івановська-“Орлиця” з посади 
референта УЧХ Стрийського надрайонного проводу ОУН була переміщена 
на відповідну у Турківський надрайонний провід ОУН (09.1947 – 12.1948)5; 
Олександр Андрусейко-“Аркадій” з референта пропаганди Дрогобицької 
округи ОУН – на посаду організаційного референта Дрогобицької округи 
ОУН (01 – 03.1946)6; Володимир Босак-“Чорнота” з посади господарчого 
референта Самбірського надрайонного проводу ОУН переведений на пост 
провідника Дрогобицького надрайонного проводу ОУН (10.1947 – 12.1950), 
а пізніше на посаду провідника Самбірського надрайонного проводу ОУН 
(05 – 04.1952)7; Михайло Вільшинський-“Карпатський”, “Шах” з посади 
референта СБ Стрийського надрайонного проводу ОУН (весна 1949 –
 06.1950) на аналогічну Турківського надрайонного проводу ОУН (07 –
 09.1950)8. Григорій Дулин-“Максим”, “Всеволод” з посади організаційного 
референта Стрийського надрайонного проводу ОУН (12.1945 – 1946) на 
посаду провідника Турківського надрайонного проводу ОУН (08.1947 –
 02.1950)9. 

                                           
1 ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 285; ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 9, арк. 201; 

т. 16, арк. 268; ф. 2-Н, оп. 62, спр. 2, арк. 117, 135; ф. 71, оп. 6, спр. 41, арк. 44зв.; спр. 161, арк. 
4, 30; спр. 241, арк. 338. 

2 ГДА СБУ, ф. 2 ББ, оп. 98, спр. 21, арк. 5, 36, 56-66; ф. 13, спр. 372, т. 23, арк. 171; ф. 71, 
оп. 6, спр. 117, арк. 1. 

3 Там само, ф. 2-Н, оп. 62, спр. 2, арк. 2, 61; ф. 71, оп. 6, спр. 203, арк. 96. 
4 Там само, ф. 13, спр. 372, т. 7, арк. 132; спр. 376, т. 61, арк. 72; ф. 71, оп. 6, спр. 211, 

арк. 89; Содоль П. Українська Повстанська Армія 1943 – 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: 
Пролог, 1995. – С. 130.  

5 Архів УСБУ ЛО, спр. П – 38686, арк. 4-4зв., 22зв., 70; ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 180, 
арк. 370. 

6 ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 111, 319; Дарованець О., Мороз В., 
Муравський В. Націоналістичний рух 1920–1930-х років (матеріали до біографічного 
довідника) // Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920–1939 роки. – 3-є вид., доповн. – К., 2007. – 
С. 612. 

7 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 58, спр. 2, арк. 8; оп. 62, спр. 2, арк. 2; ф. 2-ББ, оп. 98, спр. 21, 
арк. 97; ф. 71, оп. 6, спр. 277, арк. 47-48; ф. 13, спр. 372, т. 16, арк. 271; т. 77, арк. 181; 
Шандрович З. В боях за волю України. – Львів, 2002. – С. 349. 

8 ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 41, арк. 46; спр. 241, арк. 260-262; спр. 243, арк. 23-24; ф. 13, 
спр. 372, т. 7, арк. 126, 132; Дем’ян Г. Бандерівці. – К.: Українська видавнича спілка, 2000. – 
Кн. 1. – С. 15. 

9 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11, арк. 85; оп. 98, спр. 6, арк. 20; ф. 13, спр. 372, т. 75, 
арк. 109; ф. 71, оп. 6, спр. 111, арк. 23; спр. 211, арк. 87; спр. 241, арк. 21; Мороз В. Григорій 
Дулин-“Всеволод”, “Максим” // Шлях перемоги. – 2009.– Ч. 29. – 22 липня. – С. 7. 
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Відомі окремі випадки, коли осіб керівного складу переміщували з 
посад надрайонних референтів на керівників районних референтур, і то не 
через якісь проступки, а через важливість тих чи інших районів. 
Наприклад, Юрій Попович-“Вільховий” був господарчим референтом 
Стрийського надрайонного проводу ОУН (10.1946 – 07.1947), пізніше 
переведений у Турківський надрайонний провід ОУН (07.1947), потім 
призначений провідником Сколівського районного проводу ОУН 
(05.1950 – 07.1950)1. Декого переводили також і за станом здоров’я. Так, 
Микола Петерко-“Мостовий” був переведений із посади референта СБ 
Дрогобицького окружного проводу ОУН на посаду заступника у зв’язку із 
поганим станом здоров’я (запалення нирок) (літо 1945)2. 

Ряд осіб переводили й у Дрогобицьку округу ОУН. Наприклад, 
Ярослава Косарчина-“Байрака” з посади провідника Калуського окружного 
проводу ОУН перевели на відповідну у Дрогобицьку округу ОУН 
(08.1950 – літо 1951); провідника Карпатського крайового проводу ОУН 
(1951)3 Ярослава Богдана-“Рамзенка” з посади працівника (публіциста) і 
заступника референта пропаганди у складі Карпатського крайового 
проводу ОУН – на посаду референта пропаганди Дрогобицького окружного 
проводу ОУН (08.1950 – 10.1951)4; Юлію Ганущак-“Галичанку” з посади 
провідника жіночої сітки Станіславського обласного проводу ОУН – на 
референта УЧХ Дрогобицького обласного проводу ОУН, потім окружного 
(весна 1945 – 03.1946)5; Богдана Зборика-“Черника”, “Чорного” через 
злочин перевели з посади референта СБ Журавненського надрайонного 
проводу ОУН – на посаду слідчого референтури СБ Дрогобицького 
окружного проводу6. 

Трапляються випадки переведення з Дрогобицької округи в інші терени. 
Наприклад, таке переведення було здійснене восени 1949 р., коли  Василя 
Шеванюка-“Залізного”, референта СБ Дрогобицького окружного проводу 
ОУН, призначили референтом СБ крайового проводу “Москва” на Волині7; 
Євгена Пришляка-“Чорноту” з посади референта СБ Дрогобицького 
окружного проводу ОУН перевели на відповідну посаду Городоцького 

                                           
1 Там само, ф. 13, спр. 372, т. 9, арк. 192-193; ф. 71, оп. 6, спр. 41, арк. 46; спр. 63, 

арк. 104зв. 
2 Там само, ф. 5, спр. 67417, т. 4, арк. 204. 
3 Там само, ф. 2-Н, оп. 101, спр. 7, т. 4, арк. 133; ф. 13, спр. 372, т. 16, арк. 267; т. 66, 

арк. 213; т. 77, арк. 181; Когут М. Повстанська доля Байрака. – Дрогобич: Відродження, 1999. 
4 Там само, спр. П – 36556, арк. 28-30, 226, 275, 348-348зв.; ф. 13, спр. 372, т. 16, арк. 278-

279. 
5 Там само, ф. 13, спр. 372, т. 53, арк. 229-231; т. 75, арк. 79-81, 84; Українська жінка у 

визвольній боротьбі (1940–1950 рр.): Біографічний довідник / Упоряд. Н.П. Мудра. – Львів: 
Світ, 2006. – Вип. 2. – С. 36. 

6 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 60, спр. 15, арк. 56; спр. 16, арк. 10; ф. 13, спр. 372, т. 9, арк. 198; 
спр. 376, т. 61, арк. 72; ф. 71, оп. 6, спр. 241, арк. 253. 

7 Там само, ф. 2-Н, оп. 59, спр. 1, т. 1, арк. 199; оп. 60, спр. 16, арк. 8-9; ф. 71, оп. 6, 
спр. 211, арк. 2; спр. 241, арк. 67; ф. 13, спр. 372, т. 75,арк. 152; т. 7, арк. 129; спр. П – 36556, 
арк. 112; Марчук І. Досьє полковника Стехова // Визвольний шлях. – 2008. – Річник 61. – Кн. 3 
(720). – С. 182-183.  
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окружного проводу ОУН (1947 – 1949)1; Адама Куровицького-“Сірого” 
переведено до Львівського краю ОУН, а далі на посаду провідника 
Сокальського окружного проводу ОУН (07.1947 – 01.1950)2; Семена 
Кульчицького-Гута-“Тиміша” із посади заступника референта пропаганди 
Дрогобицького окружного проводу ОУН (09.1945 – 1946) перевели на 
окружного провідника Закарпаття (літо 1946 – весна 1947)3; Володимира 
Фрайта-“Жара” з посади провідника Дрогобицького окружного проводу 
ОУН переведено на відповідну посаду Калуської округи (08.1950)4; Олега 
Короля-“Бурунду” з посади референта УЧХ Дрогобицького окружного 
проводу ОУН переведено на посаду керівника референтури СБ Львівського 
крайового проводу ОУН (1948)5. Проте такого роду переведення не були 
масштабними і були зумовлені зміцненням тієї чи іншої структурної 
одиниці.  

Поповнення керівного складу ОУН відбувалося за рахунок переходу з 
УПА. Так, Ярослав Вітовський-“Андрієнко”, “Зміюка” спочатку був 
начальником військово-польової жандармерії ВО 4 “Говерля” (11.1944), а 
потім – командиром ТВ 24 “Маківка” (05.1945)6; Степан Стебельський-
“Хрін” до серпня 1947 р. командував сотнею, а потім став командиром ТВ 
24 “Маківка” і водночас військовим референтом Дрогобицького окружного 
проводу ОУН7; Богдан Сікора-“Карпенко” був заступником командира 
сотні УПА “Месники” (1944 – 1945)8; Адам Куровицький-“Сірий” 
працював політвиховником ВО “Маківка” (1944)9; Григорій Дулин-

                                           
1 ГДА СБУ, ф. 5, спр. 67417, т. 1, арк. 31-36, 119-120; т. 2, арк. 81-85. 
2 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 74, арк. 175; ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11, арк. 71; ф. 71, оп. 6, 

спр. 62, арк. 5зв.; спр. 111, арк. 22; ДАЛО, ф. 5001, оп. 6, спр. 58, арк. 293-294; оп. 7,спр. 221, 
арк. 57. 

3 ЦДАВО України, ф 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 111, 280; ГДА СБУ, ф. 71. оп. 6, спр. 52, 
арк. 5зв.; ДАЛО, ф. 5001, оп. 6, спр. 58, арк. 294. 

4 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 9, арк. 198-199; т. 18, арк. 158; т. 75, арк. 108, 152; ф. 2-Н, 
оп. 60, спр. 16, арк. 5-6; ф. 71, оп. 6, спр. 241, арк. 327; Мартинюк М. Спогади з підпілля // 
Визвольний шлях. – 1998. – Кн. 3. – С. 360; Содоль П. Українська Повстанськаа Армія. 1943 –
 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 17; Мороз В. Володимир Фрайт-“Владан”, 
“Жар”, “Карб” // Шлях перемоги. – 2009. – Ч. 17. – 29 квітня. – С. 7. 

5 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11,рк. 135, 192, 237, 253. 
6 Літопис УПА. Нова серія. – К.; Торонто, 2007. – Т. 9: Боротьба проти повстанського руху 

і націоналістичного підпілля: протоколи допитів заарештованих радянськими органами 
державної безпеки керівників ОУН і УПА. 1944 – 1945. – С. 40-42, 717-748; Повстанський 
мартиролог / Зібрав і впорядкував Г. Дем’ян // Сколівщина – Львів, 1996. – С. 285. Содоль П. 
Українська Повстанська Армія 1943 – 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 16-
17. 

7 Літопис УПА. – Торонто; Львів: Вид-во Літопис УПА, 2000. – Т. 30: Степан 
Стебельський, Олекса Конопадський: Крізь сміх заліза: хроніки. – 552 с.; Содоль П. 
Українська Повстанська Армія. 1943 – 1949. Довідник перший. – Нью-Йорк: Пролог, 1994. – 
С. 123-124. 

8 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 60, спр. 15, арк. 13, 25; ф. 71, оп. 6, спр. 132, арк. 89; спр. 133, 
арк. 49-49зв.; ДАЛО, ф. 5001, оп. 8, спр. 264, арк. 265; Соловій Ф. “Повстанський мартиролог 
Стрийщини 1930–1950-х років”. – Стрий: Щедрик, 1999. – С. 67. 

9 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 74, арк. 175; ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11, арк. 71; ф. 71, оп. 6, 
спр. 62, арк. 5зв.; спр. 111, арк. 22; ДАЛО, ф. 5001, оп. 6, спр. 58, арк. 293-294; оп. 7, спр. 221, 
арк. 57. 
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“Всеволод” був політвиховником ТВ “Маківка” (весна 1945 – літо 1947)1; 
Ярослав Косарчин-“Байрак” відомий спочатку як ад’ютант командира ВО 5 
“Маківка” (10.1944 – 05.1945), а згодом як командир ТВ 23 “Магура” 
(05.1945 – 09.1949)2; “Богдан”, “Щит” був начальником V вишкільного 
відділу ШВО (09.1945 – 1946), а далі – командиром ТВ “Маківка”, 
одночасно обіймаючи посаду військового референта Дрогобицького 
окружного проводу ОУН (04.1946 – 10.1946)3; “Ромко” працював 
заступником командира ТВ “Маківка”, потім став в.о. командира ТВ 
“Маківка” (кін. 1946 – літо 1947); Ярослав Івасиків-“Гарматій” керував 
сотнею у курені “Бойки” (весна 1945)4; Олександр Андрусейко-“Аркадій” 
імовірно був керівником ІІІ тилового відділу штабу ВО “Маківка”5; Микола 
Сенів-“Корній” командував сотнею “Месники” (08 – 12.1944)6; “Шрам”, 
“Орбіта” був інструктором вишкільної ланки Команди ТВ “Маківка” 
(08.1946 – ?)7; Орест Федун-“Ікар” був абсольвентом старшинської школи 
УПА “Олені”, а потім бунчужним сотні “Вікторія”8; Юрій Батіг-“Май” був 
ройовим сотні “Нечая”, а потім – при штабі сотні9; Петрига Петро-
“Щербак” працював політвиховником у курені “Євгена” (1944 – 1945)10.  

Відповідно багато підпільників мали військові ступені. Наприклад, 
Орест Федун-“Ікар”, “Орест” – старший вістун УПА11, Адам Куровицький-

                                           
1 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11, арк. 85; оп. 98, спр. 6, арк. 20; ф. 13, спр. 372, т. 75, 

арк. 109; ф. 71, оп. 6, спр. 111, арк. 23; спр. 211, арк. 87; спр. 241, арк. 21; Мороз В. Григорій 
Дулин-“Всеволод”, “Максим” // Шлях перемоги. – 2009. – Ч. 29. – 22 липня. – С. 7. 

2 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 101, спр. 7, т. 4, арк. 133; ф. 13, спр. 372, т. 16, арк. 267; т. 66, 
арк. 213; т. 77, арк. 181; Когут М. Повстанська доля Байрака. – Дрогобич: Відродження, 1999. 

3 Содоль П. Українська Повстанська Армія. 1943 – 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 
1995. – С. 114-115. 

4 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 372, т. 7, арк. 132; спр. 376, т. 61, арк. 72; ф. 71, оп. 6, спр. 211, 
арк. 89; Содоль П. Українська Повстанська Армія. 1943 – 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: 
Пролог, 1995. – С. 130. Повстанський мартиролог / Зібрав і впорядкував Г. Дем’ян // 
Сколівщина – Львів, 1996. – С. 188, 371, 374.  

5 ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 111, 319; Соловій Ф. Повстанський 
мартиролог Стрийщини 1930–1950-х років. – Стрий: Щедрик, 1999. – С. 41, 350; 
Дарованець О., Мороз В., Муравський В. Націоналістичний рух 1920 – 1930-х років (матеріали 
до біографічного довідника) // Мірчук П. Нарис історії ОУН. 1920 – 1939 роки. – 3-є вид., 
доповн. – К., 2007. – С. 612. 

6 ГДА СБУ, ф. 2-ББ, оп. 98, спр. 21, арк. 64-65; ф. 13, спр. 376, т. 18, арк. 155; ф. 71, оп. 6, 
спр. 52, арк. 23; спр. 117, арк. 49зв. 

7 Там само, ф. 71, оп. 6, спр. 203, арк. 98; спр. 211, арк. 87. 
8 Там само, ф. 13, спр. 372, т. 75, арк. 91; спр. 376, т. 47, арк. 309; ф. 2-ББ, оп. 98, спр. 21, 

арк. 72; ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 203; ДАЛО, ф. 5001, оп. 7, спр. 66, 
арк. 231-232. 

9 ГДА СБУ, ф. 2-Н, оп. 62, спр. 2, арк. 156; ф. 71, оп. 6, спр. 111, арк. 25зв.; спр. 243, 
арк. 91; ф. 13, спр. 372, т. 7, арк. 128, 131; Курінь “Перемиський” на чолі з М. Гуштаком-
“Євгеном”. 

10 Там само, ф. 2-ББ, оп. 98, спр. 21, арк. 5, 12, 18, 21, 52. 
11 Там само, ф. 13, спр. 372, т. 75, арк. 91; спр. 376, т. 47, арк. 309; ф. 2-ББ, оп. 98, спр. 21, 

арк. 72; ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 67, арк. 203; ДАЛО, ф. 5001, оп. 7, спр. 66, 
арк. 231-232. 
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“Сірий” – булавний1; Шрам”, “Орбіта” – старший булавний2; Богдан 
Зборик-“Черник”, “Чорний” та Степан Ходак-“Спартак”, Ярослав Івасиків-
“Гарматій”, Григорій Дулин-“Максим”, “Всеволод”, Теодор Муйла-
“Максим” та “Ромко” – хорунжі3; Григорій Соколик-“Зимний”, Юрко 
Гасин-“Строюк”, Василь Цап’як-“Потап” – звання поручника4; Ярослав 
Вітовський-“Андрієнко”, “Зміюка”, Ярослав Косарчин-“Байрак”, “Щит”, 
Василь Шеванюк-“Залізний” та Михайло Хомчак-“Влодко” – сотник5; 
Зиновій Тершаковець-“Федір” посмертно майор-політвиховник УПА6. 

Ціла когорта керівників Дрогобицької округи ОУН за належну працю 
була відзначена найвищими нагородами підпілля. Наприклад, Степан 
Стебельський-“Хрін” – Срібним хрестом бойової заслуги 1-го кл. та 
Золотим хрестом бойової заслуги 1-го кл., Ярослав Косарчин-“Байрак” – 
Срібним хрестом бойової заслуги 2-го кл., Йосиф Владика-“Скит” – 
Срібним хрестом заслуги, “Богдан”, “Щит” – Бронзовим хрестом бойової 
заслуги, Володимир Фрайт-“Жар”, Юлія Ганущак-“Галичанка”, “Крилан”, 
Богдан Деленко-“Чорний” – Бронзовим хрестом заслуги.  

Хоча на сьогодні не вдалося віднайти точних біографічних даних 
близько 20% осіб керівного складу, є всі підстави вважати, що більшість 
керівного складу Дрогобицької округи складалася з місцевої молоді, що 
відзначалася значним організаційним стажем, певним рівнем освіти, який 
постійно підвищувала; змінюючи часто функції і місце дислокації. Багато з 
них за діяльність як в УПА, так і в підпіллі отримали військові ступені та 
були відзначені повстанськими нагородами, зокрема Хрестами заслуги та 
Хрестами бойової заслуги. 

 

                                           
1 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 74, арк. 175; ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11, арк. 71; ф. 71, оп. 6, 

спр. 62, арк. 5зв.; спр. 111, арк. 22; ДАЛО, ф. 5001, оп. 6, спр. 58, арк. 293-294; оп. 7, спр. 221, 
арк. 57. 

2 ГДА СБУ, ф. 71, оп. 6, спр. 203, арк. 98; спр. 211, арк. 87. 
3 Там само, ф. 13, спр. 372, т. 7, арк. 132; спр. 376, т. 61, арк. 72; ф. 2-Н, оп. 58, спр. 11, арк. 

85; оп. 62, спр. 2, арк. 62; оп. 98, спр. 6, арк. 20; ф. 71, оп. 6, спр. 111, арк. 23; спр. 203, арк. 96; 
спр. 211, арк. 87, 89; спр. 241, арк. 21; ЦДАВО України, ф. 3836, оп. 1, спр. 62, арк. 69; Содоль 
П. Українська Повстанська Армія. 1943 –1 949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 
130; Повстанський мартиролог / Зібрав і впорядкував Г. Дем’ян // Сколівщина – Львів, 1996. – 
С. 188, 371, 374; Мороз В. Григорій Дулин-“Всеволод”, “Максим” // Шлях перемоги. – 2009.– 
Ч. 29. – 22 липня. – С. 7; Літопис УПА. – Торонто; Львів: Вид-во Літопис УПА, 1995. – Т. 28: 
Марія Савчин: Тисяча доріг. (Спомини). – С. 171; Дарованець О., Мороз В., Муравський В. 
Націоналістичний рух 1920 – 1930-х років (матеріали до біографічного довідника) // Мірчук П. 
Нарис історії ОУН. 1920 – 1939 роки. – 3-є вид., доповн. – К.: Українська видавнича спілка, 
2007. – С. 765. 

4 ГДА СБУ, ф. 13, спр. 376, т. 61, арк. 72. 
5 Там само, ф. 13, спр. 376, т. 61, арк. 72; ф. 2-Н, оп. 101, спр. 7, т. 4, арк. 133; ф. 13, 

спр. 372, т. 16, арк. 267; т. 66, арк. 213; т. 77, арк. 181; Содоль П. Українська Повстанська 
Армія. 1943 – 1949. Довідник перший. – Нью-Йорк: Пролог, 1994. – С. 123-124; Содоль П. 
Українська Повстанська Армія. 1943 – 1949. Довідник ІІ. – Нью-Йорк: Пролог, 1995. – С. 114-
115; Літопис УПА. – Торонто; Львів: Вид-во Літопис УПА, 2000. – Т. 30: Степан 
Стебельський, Олекса Конопадський: Крізь сміх заліза: хроніки. – 552 с. 

6 Мороз В. Зеновій Тершаковець – крайовий провідник ОУН // Родина Тершаківців: 
учений, політик, подвижник національної ідеї: Матеріали наук.-практ. конф. / Відп. ред. 
І. Гель. – Львів, 2005. – С. 41-67. 
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Грон В.В. (Черкаси) 

 
РОЗВИТОК УКРАЇНОЗНАВСТВА  
В ІСТОРИЧНИХ ОСЕРЕДКАХ   

МІЖВОЄННОЇ ДОБИ 
 

У статті розглядається розвиток українознавчих досліджень у 
вітчизняних осередках історичної науки, аналізуються причини та 
наслідки активізації і згортання вказаного процесу у міжвоєнний період. 

  
Історичний шлях українського народу – це, без сумніву, унікальний 

приклад відносності й жаги до життя, цінний не лише в національному, а й 
у європейському, й цивілізаційному масштабі. Яскраві спалахи державного 
буття змінювалися десятиліттями руїн, коли в очах сторонніх спостерігачів 
українство втрачало ознаки активного учасника політичної дійсності та 
опинялося у сфері геополітичних інтересів різних імперій. Незважаючи на 
це, українці зберегли себе як цілість, як духовний феномен, іманентним 
витвором якого поставало незмінне “українське питання”: об’єднання і 
незалежність. Ця гідна подиву стійкість не в останню чергу підтримувалася 
історичною пам’яттю, закладеною в усній народній творчості, у київських, 
чернігівських, галицьких і волинських літописах, збереженою і 
примноженою українськими філософами й істориками, а на межі ХІХ-
ХХ ст. усвідомленою і трансформованою у комплексну систему знань – 
українознавство. Саме українознавство було і залишається фундаментом, 
на якому вибудовується місія України в сучасному світі, а також – 
онтогенез української нації, що на нинішньому етапі пов’язаний з 
проблемою держави і громадянського суспільства. 

Як відомо, одним із найтрагічніших наслідків перебування українських 
земель у кордонах стало те, що в ній так і не склався інститут громадянства 
в європейському значенні слова1. Натомість без рівноправних та 
взаємовідповідальних стосунків держави й суспільства на базі множинності 
економічних і політичних сил неможливо уявити життя розвинених країн 
ні Сходу, ні Заходу. Тому виникає нагальна потреба дослідити ті періоди 
вітчизняної історії, які пропонують зразки подібного досвіду, коли 
плюралізм суспільної думки відобразився у всіх соціальних сферах, 
зокрема – й у паралельному функціонуванні відразу кількох течій і 
напрямів історичної науки. Отже, мета нашої статті полягає в тому, щоб 
осмислити позитивний і негативний досвід  розвитку українознавства в 
осередках історичної науки 20-х – 30-х рр. ХХ ст. 

Слід відразу зазначити, що окреслені аспекти неодноразово опинялися в 
центрі уваги українських науковців. Однак тут спостерігається певна 
диференціація: з одного боку, сучасна фахова література пропонує цілу 

                                           
1 Сахаров А. Средневековье на пороге ХХI столетия // Свободная мысль. – 1994. – № 6. – 

С. 20. 
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низку ґрунтовних праць з різних питань еволюції українознавства, що так 
чи інакше торкаються проблем поліцентризму вітчизняної історіографії1. З 
іншого – проводяться дослідження з історії наукових шкіл, створених на 
українознавчих засадах2. Завдання запропонованої розвідки, отже, полягає 
у здійсненні своєрідного синтезу: прослідкувати українознавчий контекст 
діяльності осередків історичної науки між двома світовими війнами. 

Вибір хронологічних та територіальних меж роботи продиктований 
особливістю феномену української науки та його тісною залежністю від 
суспільно-політичних коливань. 20–30-ті роки – це доба становлення, 
піднесення і згортання демократичних елементів у царині гуманітарних 
студій та витіснення українознавства з материкової України до науково-
дослідних закладів Галичини й західної діаспори. З огляду на вказані 
обставини, предметом вивчення є процес нагромадження та аналізу знань 
про Україну та українство у вітчизняних історичних осередках.  

Розпочинаючи дослідження наукової праці в історичних школах не 
завадить, насамперед визначити межі терміну. У вітчизняній історіографії 
дотепер не існує чітких дефініцій щодо вказаного явища. Як правило, під 
“науковою школою” в історичній науці розуміють “неформальну групу 
дослідників на чолі з визнаним науковою громадськістю лідером... 
Об’єднує дослідників у школу прихильність до лідера, спільні чи подібні 
методичні засади дослідження, громадські та морально-етичні настанови і 
спільні позиції порівняно з іншими школами”3. Сучасники українського 
ренесансу виділяли в історіографії 20-х років школи М. Грушевського, 
Д. Багалія, М. Яворського і М. Слабченка, пов’язуючи їх становлення з 
науковою та суспільною активністю лідерів4. Ми воліли б звернутися до 
аспекту дещо складнішого, детермінованого цілим комплексом необхідних 
зв’язків між процесом становлення української історичної науки та 
об’єктивними соціально-економічними й ідеологічними факторами даного 
процесу.  

На думку деяких зарубіжних та сучасних українських дослідників, після 
кардинальних зрушень у системі “держава – наука” не варто взагалі 

                                           
1 Див.: Гомотюк О.Є. Злет і трагедія українознавства (90-ті роки ХІХ ст. – перша третина 

ХХ ст.). – Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 552 с.; Масненко В.В. Історична думка та 
націєтворення в Україні (кін. ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). – К.; Черкаси: Відлуння – 
Плюс, 2001. – 410 с.; Кононенко П.П. Українознавство. Підруч. для вищих навч. закладів. – К.: 
Міленіум, 2006. – 889 с.; Калакура Я.С. Історичні засади українознавства. – К.: НДІУ, 2007. – 
381 с.  

2 Див.: Водотика С.Г. Нариси історії історичної науки УРСР 1920-х років. – К., Херсон, 
1998. – 172 с.; Водотика С.Г. “Соціальне замовлення” історичній науці УСРР (1920–          
1930-ті рр.) // Україна ХХ ст.: культура, ідеологія, політика: Збірник статей. – К., 2001. – Вип. 
4. – С. 194-207; Портнов А. Українська історіографія: до постанови проблеми // Сучасність. – 
2000. – № 6. – С. 112-116; Процик А. Дві історичні течії з історичної школи В. Антоновича: 
М. Грушевський і Д. Багалій // Український історик. – 1991 – 1992. – № 3-4, № 1-4. – С. 178-
185. 

3 Водотика С.Г. Нариси історії історичної науки УСРР 1920-х років. – К.; Херсон, 1998. – 
С. 37-38. 

4 Водотика С.Г. Історична наука УСРР 1920-х років: соціологічні, організаційні та 
концептуальні основи функціонування: Дисе. ... д-ра іст. наук. – К., 2000. – С. 21.  
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говорити про існування скільки-небудь помітного розмежування 
академічних течій за ознаками методології і методу. Не вважаючи 
окреслену позицію вичерпною, ми, проте, маємо визнати її відповідність 
певній кількості провідних тенденцій радянської доби. Наприклад, вже у 
першій збірці узагальнюючих праць з історії радянської історичної науки 
“Двадцать пять лет исторической науки в СССР” (1942) член-кореспондент 
АН СРСР Г. Панкратова у доволі різкій формі висловлювалася про т.зв. 
“школу Покровского”1. У даному випадку маємо справу не з окремим 
фактом критичного ставлення до концептуальних викладів окремого 
історика, а з принципом, міцно закріпленим у радянській історіографічній 
традиції завдяки монополії класового підходу та фактично унітарному 
державному устрою СРСР. 

Деякий час та роль, яку в масштабах Союзу відігравав М. Покровський, 
в Україні відводилася М. Грушевському і М. Яворському. Як і у випадку з 
автором “Исторической науки и борьбы классов”, перемога над  їхніми 
концепціями вважалася ліквідацією основної перешкоди на шляху 
подальшого поступу вітчизняної науки2. Однак у розпал хрущовської 
“відлиги”, на хвилі посилення інтересу до історіографічних досліджень 
радянського періоду, ситуація докорінно змінилася: М. Покровського та 
його “школу” було реабілітовано3. Проте ставлення до М. Грушевського і 
М. Яворського залишилося незмінним, незважаючи на те, що останній, як і 
М. Покровський (а також М. Скрипник, В. Затонський тощо), належав до 
офіційного марксистського напрямку. На нашу думку, тут слід говорити 
про дві обставини: з одного боку, у випадку з М. Покровським мова, 
швидше за все, йшла про усунення наступним державним лідером залишків 
“культу” попереднього. У цьому контексті поновлення правоздатності 
творчого доробку наукових і державних діячів виглядає лише як спроба 
можновладців відмежуватися від акцій сталінської епохи, хоча й не без 
участі здорового глузду та об’єктивного погляду на вітчизняний 
історіографічний процес4. З іншого – слід погодитися з О. Гомотюк, яка 

                                           
1 Панкратова А.М. Советская историческая наука за 25 лет и задачи историков в условиях 

Великой Отечественной войны // Двадцать пять лет исторической науки в СССР. – М.; Л.: 
Изд-во АН СССР, 1942. – 288 с. 

2 Див.: Горин П. О роли пролетариата в революционном движении Украины // Большевик. 
– 1930. – № 1. – С. 43-52; Окиншевич Л. Націоналістична концепція історії права України в 
працях академіка М. Грушевського // Україна. – 1932. – № 1-2. – С. 93-109; Скубицкий Т. 
Классовая борьба в украинской исторической литературе // Историк-марксист. – М., 1930. – 
Т. 17. – С. 27-40; Стебун І. Проти ворожих теорій в українському літературознавстві. – К.: 
Вид-во АНУ, 1947. – 40 с.; Мазепа І. Проти націоналістичних перекручень історії України. – 
Львів: Вид-во “Вільна Україна”, 1947. – 31 с. 

3 Нечкина М.В. К итогам дискуссии о периодизации истории советской исторической 
науки // История СССР. – 1962. – № 2. – С. 59-60. 

4 Бентежить інше: сучасні російські науковці намагаються представити М. Покровського 
основоположником класичної радянської традиції, що підпорядковувала інтереси науки 
потребам чергових партійних установок (Афанасьев Ю.Н. Феномен советской историографии 
// Советская историография. – М., 1996), а його “школу” – абсолютним уособленням усіх 
притаманних вказаній традиції характеристик (Иллерицкая Н.В. Становление советской 
историографической традиции: наука, не обретшая лица // Советская историография. – М., 
1996). Національний аспект проблеми вони при цьому повністю ігнорують. Отже, 
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розрізняє в марксистському напрямку 1917-1920 рр. два відгалуження: 
радянський та український, репрезентований М. Яворським. “Варто 
наголосити, – стверджує дослідниця, – що в діяльності М. Грушевського і 
М. Яворського як істориків було більше об’єднуючих чинників”1. Отже, є 
всі підстави зараховувати школу М. Яворського до числа наукових 
осередків національно-державної орієнтації. 

Виходячи з ідентичності тоталітарних нахилів радянської держави і 
марксистсько-ленінської історичної науки, доцільно припустити схильність 
обох фігурантів до повної дискредитації та наступної ліквідації опонента. 
Маємо на увазі сукупність диференційованих від державного курсу 
політичних течій (потенційно – підстави громадянського суспільства) та 
немарксистських наукових спільнот. У термінології критичних виступів 
початку 30-х років це мало наступний вигляд: “Сучасний період 
соціялістичного будівництва, період розгорнутого соціялістичного наступу 
всім фронтом – є період загострення клясової боротьби. Суть цієї боротьби 
на ідеолгічному фронті взагалі, історичному – зокрема, полягає в 
розгорнутому наступі марксо-ленінської теорії проти клясово-ворожих 
пролетаріятові ідеології й остаточному подоланні всіляких 
антимарксистських антиленінських теорій і ухилів”2. Радянські науковці, 
заангажовані необхідністю підтримувати чинний державний устрій,  мали 
за єдиний можливий об’єкт дослідження офіційну марксистську течію. 
“Школам” також залишалося місце на сторінках історіографічних розвідок 
– як привід для полемічних вставок та написання специфічного виду праць, 
спрямованих проти ворожих теорій у межах радянської України та за її 
кордонами. 

Власне, розвиток українських історичних студій після встановлення 
радянської влади завжди залишався наріжним каменем у протистоянні двох 
гілок вітчизняної історіографії. Різниця полягала не тільки в поглядах щодо 
бажаного результату (обмеження всієї історичної галузі марксизмом-
ленінізмом – розвиток історичної науки на основі плюралізму наукової 
думки та пріоритету науковознавчих факторів у становленні 
інтелектуального простору), а й стосовно принципів, які визначатимуть 
напрямок і характер вказаного процесу. Якщо для вчених з УРСР це був 
керований партією і державою рух до найдосконалішої форми наукової 
організації, то їхні зарубіжні опоненти бачили насамперед еволюційний 
природний шлях української науки, спотворений зовнішнім втручанням. 
Тому “школи” потрапляють у поле зору вчених в еміграції як найбільш 
адекватне відображення демократичних тенденцій доби.  

                                                                                               
розглядаючи феномен радянської історіографії, ми, вочевидь, стикаємося з видо-часовою 
формою історіографії російської, оскільки в обох випадках простежується жорстка залежність 
між циклами формування методологічних засад та імпульсом об’єму російської національної 
ідеї. 

1 Гомотюк О. Злет і трагедія українознавства (90-ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). 
– Тернопіль: Економічна дука, 2007. – С. 387.  

2 Резолюція Ради українського товариства істориків-марксистів про історичні роботи 
т. Свідзінського // Літопис революції. – 1931. – № 1-2. – С. 297. 
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Піонерами у вивченні окресленого питання називають О. Оглоблина та 
Л. Винара. Так Л. Винар дає, з точки зору сучасних науковців, найбільш 
вичерпну дефініцію терміна “історична школа”, що включає не лише 
засновника й керівника пошукової роботи та його послідовників, а й 
наявність певної організаційної структури і періодичних видань, спільної 
концептуальної й методологічної бази, специфічної історичної тематики 
тощо1. За версією, що утвердилася у вітчизняній історіографічній традиції, 
початок становлення системи українських наукових осередків було 
покладено заснуванням Київської школи професора В. Антоновича. Серед 
його учнів найталановитішим виявився М. Грушевський, чий вплив на 
формування українознавства на Великій Україні, в Галичині та в діаспорі 
не викликає жодного сумніву. Примітно, що навіть ті історики, які за часів 
академічної праці в УРСР зараховували себе до конкуруючого з 
“грушев’янцями” табору, виїхавши за кордон, виказували повну лояльність 
до наукового спадку їх лідера2. Так своєрідна монополія М. Грушевського 
на весь немарксистський науковий світ спиралася, на наш погляд, на 
критерії належності дещо відмінні від класичного визначення історичної 
школи. Наприклад, О. Домбровський наполягає не на “генеалогічному” чи 
“методологічному”, а швидше – історіографічно-ідеологічному аспекті3. 

Варто, однак, зауважити, що осягнути повною мірою доробок 
закордонних українських учених у дослідженні окресленої проблеми 
можна лише з урахуванням основного вектора історіографічних змагань 
еміграції. Йдеться про феномен радянської (совєтської) історіографії, який 
став об’єктом пошуку для багатьох провідних наукових діячів4. У їхній 
інтерпретації даний феномен виходив далеко за межі науковознавчої 
сфери, подекуди набуваючи помітного національно-ідеологічного 
забарвлення в контексті теорії ІІІ Риму, месіанства та російського коріння 
більшовизму. Насправді тут спостерігається момент переносу політичного 
протистояння в інтересах дійсного чи бажаного державного устрою на 
уявлення про еволюцію української історичної думки. В результаті 
суб’єктами історіографічного процесу виступають дві відносно однорідні 
субстанції: українознавство й радянський марксизм. 

Незважаючи на об’єктивну зумовленість вказаного підходу, його 
поділяють далеко не всі дослідники. Зокрема, А. Портнов ставить під 
сумнів доцільність тотального використання терміна “радянська 
історіографія”, вважаючи її швидше “підрадянською”. На думку історика, 
обґрунтовано поєднувати всі історичні праці, друковані протягом 1917-

                                           
1 Коцур А., Мандрик М. Національна ідея в інтелектуальній спадщині української та 

російської еліт кінця ХVIII – ХХ ст. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – С. 58. 
2 Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк: 

Організація оборони чотирьох свобод України, 1963. – С. 19. 
3 Домбровський О. До питання української школи в діяспорі // Український історик. – 

1974. – № 4 (44). – С. 80. 
4 Див.: Крупницький Б. Українська історична наука під Совєтами (1920-1950). – Мюнхен, 

1957; Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк, 1963; 
Полонська-Василенко Н. Курс української історіографії; Винар Л. Сучасний стан совєтської 
історіографії в Совєтській Україні; та ін.  
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1991 рр. у межах окресленого явища можна лише за методологічним 
критерієм (і то без урахування періодичних змін у структурі самої 
марксистсько-ленінської методології)1. Натомість існують інші критерії, що 
дають підстави говорити про наявність елементів диференціації за ознакою 
тематики досліджень та вирішення окремих (як правило, ідеологічно 
нейтральних) питань. 

Про наявність саме такої диференціації в історичному середовищі писав 
академік В. Пічета у статті, вміщеній у збірці “Двадцать пять лет 
исторической науки в СССР”. В. Пічета не тільки виділяє декілька 
напрямів пошукової праці, а й порівнює дослідників однієї проблеми за 
ступенем відповідності принципів їх роботи марксистсько-ленінській 
методології. З методологічних же, точніше – ідеологічних позицій автор 
розглядає також відсутність спеціальних розвідок з питань розкладу 
феодалізму, реформи 1861 р. та селянських рухів, пояснюючи даний факт 
схильністю “буржуазних” та “націонал-демократичних” істориків 
замовчувати класову боротьбу в українському суспільстві2. 

Власне, тематика досліджень, незважаючи на видимий статус 
нейтральної інформації, для уважного спостерігача може виявитися тим 
фрагментом, за яким іноді вдається відновити всю сукупність зв’язків у 
системі “наука–держава–суспільство”. Досить показовою у цьому 
відношенні є ситуація навколо перейменування й реорганізації науково-
дослідних кафедр, детально змальована В. Зарубою у статті “Розгром і 
знищення київської школи істориків Михайла Грушевського”. Зі слів 
В. Заруби, початком різких змін у структурі історичних закладів 
послугувала ініціатива новообраних академіків М. Яворського, 
М. Слабченка та академіка Д. Багалія з приводу встановлення спеціалізації 
кафедр історії України за марксівською термінологією. В результаті чого 
плани занять кафедр жорстко підпорядковувалися заданим хронологічним 
межам (хоча за академіками й залишалося право самостійно вибирати теми 
власних занять).  

Об’єктивно запропонована реформа була спрямована проти 
М. Грушевського та його школи, оскільки її наслідком стало закриття ряду 
комісій в установах М. Грушевського під приводом їх перерозподілу за 
новою періодизацією між установами Д. Багалія, Д. Яворницького, 
М. Слабченка та М. Яворського3. Однак поглянувши на проблему ширше, 
неважко прослідкувати загальний антиукраїнознавчий зміст вказаної акції. 
Мова ось про що: не секрет, що на момент глобального наступу влади на 
історичному фронті, поміж українських учених існувала конфронтація 
іншого роду, яку С. Водотика визначив як різне бачення шляхів 
координації національно-культурного процесу. “Цей суб’єктивний чинник, 

                                           
1 Портнов А. Українська історіографія: до постанови проблеми // Сучасність. – 2000. – 

№ 6. – С. 112-116.  
2 Пичета В.И. История Украины в советской историографии // Двадцать пять лет 

исторической науки в СССР. – М.; Л.: Изд-во АН СССР, 1942. – 288 с. 
3 Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського // 

Український історик. – 1991-1992. – № 3-4, 1-4. – С. 154-155. 
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– підкреслює історик, – далеко не завжди сприяв реалізації об’єктивного 
потенціалу взаємодії. Цьому “сприяли” різні суспільно-політичні погляди 
лідерів, їхні особисті амбіції”1. Радянське керівництво вдало 
використовувало ці амбіції у своїх намірах запровадити повний контроль 
над гуманітарним сектором, що підтвердив наступний перебіг подій. 
Опоненти М. Грушевського зазнали утисків і репресій, а українознавство 
опинилося за межами УРСР в еміграції. 

Та при всіх наявних непорозуміннях у стосунках історичних шкіл 
переважали інтереси науки, усвідомлення необхідності сприяти українізації 
і на її основі розвивати й збагачувати систему знань про Україну та 
українство. Характерно, що за радянських часів вивчення окресленого 
процесу проходило під виглядом досліджень організації, пошукової 
діяльності та реформування наукових установ насамперед – науково-
дослідних кафедр. Отже, першим осередком українознавства в 
історіографічній літературі вказаного періоду вважається кафедра 
Д. Яворницького, офіційно заснована в Катеринославі 1 січня 1921 р. 
Початково кафедра складалася з двох секцій: 1) археології, етнографії, 
історичної географії України та історії Запоріжжя, очолювана 
проф. Д. Яворницьким; 2) економічної й соціальної історії, очолювана 
проф. М. Злотніковим. Пізніше, у 1925 р. структуру кафедри доповнила 
секція загальної історії під керівництвом проф. М. Бречкевича. Діяльність 
працівників кафедри була спрямована на розвиток українознавства 
насамперед як комплексних студій з історії місцевого краю, починаючи зі 
складання археологічної карти Катеринославщини, опису пам’яток 
матеріальної культури Запоріжжя, збирання етнографічного матеріалу, 
закінчуючи дослідженнями господарських та правових аспектів, суспільно-
політичних рухів, історії літератури й мови та спробами осягнути місце 
українства у світовій історії2. 

Наступна науково-дослідна структура, про яку найчастіше згадують 
вітчизняні джерела – це кафедра історії української культури 
проф. Д. Багалія, утворена в Харкові у жовтні 1921 р. Незважаючи на 
зафіксовану дату організаційного оформлення закладу, витоки заснування 
харківської школи слід шукати в дореволюційній добі. “У 1880-1917 рр., – 
пише С. Водотика, – під проводом Д. Багалія склався колектив істориків-
українознавців, які досліджували історію Слобожанщини і Лівобережжя: 
визначилися історіософські засади їх творчості, утворилася система та 
принципи видавничої діяльності”3. Кафедра складалася з чотирьох секцій: 
історії України (очолював проф. Д. Багалій); історії Росії (очолював 
проф. В. Веретенніков); історії українського права (очолював проф. 

                                           
1 Водотика С.Г. Нариси історії історичної науки УСРР 1920-х років. – К.; Херсон, 1998. – 
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2 Комаренко Н.В. Утворення та діяльність історичних кафедр на Україні в 20-х роках // 
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М. Максимейко); етнології та краєзнавства (очолював проф. М. Вєтухов). 
Наукові здобутки харківської асоціації поширювалися через низку 
періодичних видань – “Наукові записки науково-дослідної кафедри 
української культури” та “Науковий збірник Харківської науково-дослідної 
кафедри історії української культури”. Крім того, у 1925-1931 рр. за 
редакцією Д. Багалія виходив журнал “Архівна справа” – орган 
Центрального архівного управління УСРР1. 

Про ефективність роботи школи не в останню чергу свідчила й 
позитивна кадрова динаміка: протягом 20-х років кількість її співробітників 
зросла з 10-15 до приблизно 40 осіб. Поряд з представниками старої 
формації – Д. Багатієм, М. Сумцовим, М. Максимейком, В. Барвінським, 
В. Веретенніковим, О. Федоровським, Є. Івановим, плідно працювало 
середнє покоління дослідників – Н. Мірза-Авакянц, М. Горбань, 
А. Ковалівський, А. Козаченко, М. Редін, а також сформувалася плеяда 
молодих талановитих істориків – Р. Данківська, В. Пилипенко, О. Назарець 
та ін.2   

Однак незважаючи на сталі традиції, у роботі кафедри поступово 
намітився ряд тенденцій, несприятливих для розвитку української науки. З 
1928-1929 рр. профілюючою тематикою секції історії України стало ХІХ 
століття. Студіювалися питання розкладу феодалізму, форми 
землеволодіння, складання капіталістичних відносин у промисловості та 
сільському господарстві, селянський рух напередодні та після реформи 
1861 р.3 Паралельно вивчалися документи з історії козацтва Лівобережної 
України ХVІІІ ст. та визвольної війни 1648-1654 рр. Процес перерозподілу 
тематичних акцентів супроводжувався різким посиленням марксистської 
орієнтації історичних розвідок, що сьогодні дає привід говорити про відхід 
Д.І. Багалія та його послідовників від принципів українознавства в умовах 
тотального наступу держави на всі сфери суспільного життя. 

Характерно, що вказана трансформація свого часу отримала загалом 
позитивну оцінку радянських академічних кіл. Наприклад, академік 
В. Пічета назвав харківську школу “известным исключением” серед 
немарксистських осередків саме через посилену увагу до тем, офіційно 
визначених як актуальні4. При цьому і в радянських, і в українських 
фахових виданнях існує чимало зауважень з приводу методологічної 
непослідовності Д. Багалія. Якщо з точки зору сучасних дослідників вчений 
занадто відверто став на позиції формаційного підходу та класового 
трактування історичних подій, то попередники інкримінували йому 

                                           
1 Масненко В.В. Історична думка та націєтворення в Україні (кін. ХІХ ст. – перша третина 

ХХ ст.). – К.; Черкаси: Відлуння – Плюс, 2001. – С. 191. 
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нездатність подолати свої буржуазні концепції та повністю перебудуватися 
у світлі марксистсько-ленінських настанов1. 

Варто додати, що серед усього розмаїття течій і напрямів, які 
репрезентували українознавство 20–30-х років, лише харківський центр 
Д. Багалія та київський – М. Грушевського змогли впритул наблизитися до 
рівня історичної школи. Це дає змогу говорити про їх вирішальне значення 
для формування вітчизняного інтелектуального простору міжвоєнної доби. 
Побічним доказом на користь існування двох координаційних пунктів в 
українському науковому середовищі (при безумовному лідерстві Києва) 
може слугувати перманентне протиставлення М. Грушевського і Д. Багалія 
в радянських історіографічних публікаціях. Звичайно, предметом 
протиставлення тут були стосунки обох науковців з марксизмом. У даному 
контексті альтернатива “Багалій – Грушевський” набуває характеру певної 
циклічності, заснованої на періодичній зміні підходів до виявлення 
спільного й відмінного у діяльності видатних українських науковців. У 
документах, датованих 1929 р., і Д. Багалій, і М. Грушевський були 
зараховані до складу єдиної школи буржуазних істориків, чиї концепції 
потребували негайної і систематичної відсічі2. Згодом дві гілки української 
історіографії поділили між собою цей феномен: М. Грушевський став 
символом незалежної історичної думки в еміграції, Д. Багалій – достойним 
представником радянської науки в УРСР.    

Нарешті, на початку 90-х тенденція до наголошення об’єднуючих 
елементів знову поволі вийшла на передній план. Так, А. Процик 
підкреслює насамперед єдність наукового доробку М. Грушевського і 
Д. Багалія через належність до демократично-народницької традиції 
В. Антоновича. Одночасно дослідниця стверджує: “У пізніших своїх творах 
Багалій підчеркує економічний фактор; Грушевський знову політичний – 
зовнішній... Багалій, історик-еволюціоніст, зберіг строгу аполітичність 
навіть у найбільш політично бурхливій добі; Грушевський з свого боку 
кидається у вир революційних подій: крок, який повністю збігається з його 
світоглядом”3. 

Щодо останнього зауваження, то, на наш погляд, воно потребує деяких 
роз’яснень. І вітчизняні, і зарубіжні історики, розглядаючи проблеми 
взаємодії академічної й політичної сфер у Радянському Союзі, одностайно 
наголошували на неоформленій організаційно опозиції, яку складали 
наукові школи 20-х років відносно державного втручання. Її ідейну основу 
становила концепція історії України-Руси академіка М. Грушевського, який 
був не лише видатним науковцем, а й помітною фігурою суспільно-
політичного життя України кінця ХІХ – початку ХХ ст. Авторитет 

                                           
1 Лось Ф.Є. Розвиток історичної науки на Україні за роки Радянської влади // Розвиток 
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Д. Багалій  // Український історик. – 1991-1992. – № 3-4, 1-4. – С. 185. 
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М. Грушевського пояснюється унікальною комбінацією історика й 
політика та ідеальною співзвучністю цієї комбінації сутності українського 
наукового процесу. Адже не секрет, що в умовах імперського оточення 
українознавство традиційно виконувало, окрім гносеологічної, ще й 
націєтворчі та державотворчі функції. 

Повернувшись у березні 1924 р. в Україну, М. Грушевський розпочав 
копітку організаційну роботу щодо створення комплексної системи 
українознавчих студій. За досить короткий час Київський осередок 
перетворився на потужну корпорацію, що складалася з 18 установ та 
об’єднувала більше сотні істориків1. Слід додати, що гармонійне поєднання 
пошукової та педагогічної діяльності школи М. Грушевського створило 
умови для появи цілої когорти молодих українознавців, серед яких – 
О. Баранович, С. Шамрай, Т. Ткаченко, В. Юркевич тощо. Особливою 
турботою вченого була популяризація історичних знань. З його 
безпосередньою участю готувалися до друку і побачили світ такі видання, 
як: “За сто літ”, “Наукові збірники”, “Студії з історії України”, “Первісне 
громадянство та його пережитки на Україні”. Загальноукраїнським 
часописом наукового українознавства став відновлений журнал “Україна” 
(1924-193). Опубліковані тут матеріали різко контрастували з 
марксистською періодикою2, що згодом було розцінено як небажання 
кафедри вивчати актуальні проблеми соціалістичного будівництва. 

Дійсно, у царині наукової діяльності члени кафедри майже не торкалися 
радянської доби. Своїм головним завданням вони вважали вивчення 
соціально-економічних і пов’язаних з ними культурних та політичних 
процесів в Україні протягом останніх трьох століть3. Відомий 
українознавець Я. Калакура виділяє в роботі Історичної секції такі 
напрямки: а) Україна в міжнародних відносинах, зосереджений на 
встановленні місця й ролі українства у світі, у Європі та серед слов’янських 
народів; б) Економічні проблеми історії України, сконцентрований на 
дослідженнях соціально-економічних явищ на основі залучення широкого 
кола архівних джерел; в) Історія освіти і книгодрукування, у межах якого 
було опрацьовано понад 3700 стародруків4.  

Звичайно, головною справою життя Михайла Сергійовича залишалося 
видання “Історії української літератури” та “Історії України-Руси”. Два 
останні томи великої фундаментальної праці “Історії України-Руси”, 
опубліковані у трьох книгах (т. 9 ч. І – у 1928 р.; т. 9 ч. ІІ – у 1931 р.; т. 10 – 
у 1936 р.), були присвячені подіям козаччини 1651 – 1657 рр. та 1657 – 
1658 рр. і отримали найвищу оцінку навіть з боку ідейних опонентів 
ученого. Автор “Записки про вчені праці проф. М.С. Грушевського” (у 

                                           
1 Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс лекцій. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 305. 
2 Жуковський А. Михайло Грушевський і журнал “Україна” // Український історик. – 1991-

1992. – № 1-2. – С. 18. 
3 Коцур В.П. Історичні дослідження: упереджені та об’єктивні оцінки (соціальні зміни і 

політичні процеси в Україні 1920-х – 30-х рр.: історіографія). – К.: Наукова думка, 1998. – 
С. 97. 

4 Калакура Я.С. Українська історіографія. Курс лекцій. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 307. 
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зв’язку з висуненням його кандидатури на обрання дійсним членом АН 
СРСР) М. Яворський назвав ці праці синтезом усієї попередньої історичної 
думки в Україні, а самого М. Грушевського – першим істориком України, 
“який дав у своїх дослідженнях не тільки повну фактичну картину епохи, 
але й вичерпав критично всі джерела з цієї картини”1. 

Між іншим, епоха козацько-гетьманської держави ХVII-XVIII ст. 
певний час перебувала в центрі уваги майже всіх історичних осередків. “Це 
була, – за влучним визначенням В. Масненка, – своєрідна “мода” у 
позитивному значенні слова, яка була цілком природною у суспільстві, що 
щойно намагалося реалізувати модерний проект творення держави”. Не 
випадково (дослідник спирається на авторитетну думку О. Оглоблина) 
теми визвольної війни під проводом Б. Хмельницького та Гетьманщини 
стали провідними в науковій творчості київської школи М. Грушевського, 
харківської школи Д. Багалія, одеської школи М. Слабченка і київської 
історично-юридичної школи М. Василенка тощо. Насправді ми 
спостерігаємо відображення у сфері наукових інтересів явище, яке 
Я. Калакура назвав інерцією української революції, а В. Масненко – 
реакцією на недавні спроби реалізувати модерний проект 
державотворення2. Отже, є підстави говорити про дотичність 
перерахованих центрів до зародження державницького напрямку в межах 
вітчизняної історіографії 20-х років. На жаль, саме ця обставина 
перетворювала українські історичні школи на адекватного опонента 
російської великодержавної ідеї, а значить – на об’єкт переслідувань, 
значно жорсткіших за будь-яку наукову полеміку.   

Досліджуючи важливі для історичного українознавства теми, згадаємо 
діяльність науково-дослідних кафедр у Ніжині та Кам’янці-Подільскому. 
Основний доробок у царині історичних студій ніжинської кафедри 
стосувався, по-перше, соціально-економічної історії України (керівник 
напрямку – проф. Г. Максимович), по-друге, історії Чернігівщини (керівник 
– проф. М. Бережков). Співробітники науково-дослідної кафедри в 
Кам’янці-Подільському опікувалися проблемами історії та економіки 
Поділля. Зокрема, проф. Є. Сташевський працював над історією соціально-
економічних відносин селянства у XVIII – ХІХ ст., проф. П. Клименко 
вивчав історію міст і міського населення Подільського регіону, 
проф. П. Клепатський досліджував джерела з історії України: “Літопис 
Величка”, польські хроніки, козацькі літописи, іноземні матеріали про 
Б. Хмельницького. 

Але поступово тематичне спрямування роботи кафедр зазнає помітних 
змін. У Кам’янці-Подільському з 1924 р. починають запроваджувати 
переважно колективні проекти: “Історичне, політичне, соціально-
економічне та культурно-освітнє життя Кам’янця й Кам’янецької округи в 
ХХ ст.”, “Класова боротьба на Поділлі в першій половині ХІХ ст. та її 

                                           
1 Див.: Сарбей В.Г. До питання про наукову спадщину академіка М.С. Грушевського // 

Український історичний журнал. – 1989. – № 12. – С. 114-126. 
2 Масненко В.В. Історична думка та націєтворення в Україні (кін. ХІХ ст. – перша третина 

ХХ ст.). – К.; Черкаси: Відлуння – Плюс, 2001. – С. 272. 
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виразник У. Кармелюк”. У Ніжині з 1929-1930 рр. особливу увагу секцій 
української й російської історії привертали дослідження революційних 
рухів, джерелознавства та актуальних проблем сучасності1. 

Показово, що окреслена трансформація збіглась у часі з цілою низкою 
змін, які в сучасній історіографії інтерпретуються як поетапне згортання 
українознавства. Насамперед це стосується ліквідації неонародницької 
школи М. Грушевського. Похід радянської влади проти видатного історика 
почався ще в середині 20-х років, але особливого розмаху набув після 
інсценованого в 1929 р. процесу “СВУ”, пройшовши стадії організаційно-
структурного зламу, ідеологічного погрому і, нарешті, фізичного нищення2. 
У кінці грудня 1928 р. – на початку січня 1929 р. у Москві відбулася Перша 
всесоюзна конференція істориків-марксистів, під час якої об’єктом 
жорстоких випадів став М. Яворський. Звинувачення у немарксистських 
поглядах на історію України закінчилися ув’язненням і розстрілом 
академіка3. Одночасно розгорнулася нищівна критика праць Д. Багалія, 
М. Слабченка, О. Оглоблина. Переслідування українських учених, що 
досягли апогею в 1933 р. (рік самогубства М. Скрипника), 
супроводжувалися кардинальною структурною реорганізацією. “Протягом 
першої половини 30-х років, пише О. Оглоблин, – історичні підрозділи 
Академії наук України було ліквідовано. Академію ж було перейменовано 
на Академію наук Української РСР. Науково-дослідні кафедри (в Одесі, 
Дніпропетровську, Києві та Ніжині) та інститути (зокрема, інститут Багалія 
у Харкові) було закрито”4. В умовах репресій та перманентних реформ 
видавнича діяльність установ історичного профілю практично припинилася 
і поновилася лише в 1936 р. (у зв’язку зі створенням Інституту історії 
України АН УРСР). Усе це давало підстави виділити 30-ті роки в окремий 
етап, “коли внаслідок урядового погрому й терору не стало української й не 
постало ще совєтської історіографії”5. 

Відновлення історичних студій у 1936 р. відбувалося, на думку іншого 
відомого історика в еміграції Б. Крупницького, під знаком двох, поєднаних 
між собою, подій. З одного боку, мова йде про прийняття нової союзної 
конституції, що закріплювала унітарний державний устрій СРСР. З іншого, 
у 1936 р. стартувала масштабна кампанія проти школи “вчасно” померлого 
(1932 р.) М. Покровського. І в першому, і в другому випадку основною 
причиною зрушень стали “зміцнілі націоналістичні тенденції совєтської 
Росії”. Щодо завдань, поставлених перед історичною наукою в Україні, то 
після засудження М. Яворського, автора єдиного підручника, допущеного 

                                           
1 Комаренко Н.В. Утворення та діяльність історичних кафедр на Україні в 20-х роках // 

Історіографічні дослідження в Українській РСР. – К.: Наукова думка,  1971. – Вип. 4. – С. 33-
47. 

2 Заруба В. Розгром і знищення київської школи істориків Михайла Грушевського // 
Український історик. – 1991-1992. – № 3-4, 1-4. – С. 147-168. 

3 Касьянов Г.В. Академік М.І. Яворський: доля вченого // Український історичний журнал. 
– 1990. – № 8. – С. 75-86. 

4 Оглоблин О. Українська історіографія. 1917-1956. – К., 2003. – С. 63.  
5 Оглоблин О. Думки про сучасну українську совєтську історіографію. – Нью-Йорк: 

Організація оборони чотирьох свобід України, 1963. – С. 6. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 412

до використання, виникла нагальна потреба створення нового навчального 
курсу української історії “на підставі нових інструкцій і то в найскоріший 
термін”1. Таким чином, у 1939-1940 рр. під патронатом новоствореного 
Інституту історії вийшла серія монографій під спільною назвою “Нариси 
історії України”2.  

Те, що відрізняло “Нариси” від історичних досліджень українського 
ренесансу, стосується не лише монопольного становища марксистського 
напрямку та зміни тематичних пріоритетів (основна увага представників 
наукового українознавства, як підкреслювалося вище, була прикута до 
історії гетьманату, лівобережної козацької державності ХVII-XVIII ст. при 
відсутності ґрунтовних розвідок з історії київської та русько-литовської 
доби). Якщо у 20-ті роки на фоні боротьби з епохою російського царизму 
допускалися акценти, які робили український історичний процес 
унікальним і незалежним, то в кінці 30-х років уже перемогла тенденція 
“по можливості тісніше зв’язати історію України з історією Росії”3. 

Отже, повернемося до структури радянського наукового простору в 
Україні міжвоєнного періоду. Переважна більшість сучасних дослідників 
наполягає не тільки на існуванні певної диференціації вітчизняного 
історіографічного потоку, а й підкреслює опозиційність усіх без винятку 
течій (включаючи марксистську) стосовно правлячого режиму. Історичні 
школи слід розглядати як відображення у сфері наукового життя елементів 
громадянського суспільства, що зростає на фундаменті економічного й 
політичного плюралізму та виступає у стосунках з державою як 
рівноправний партнер. Припинення непу та курс на тотальну радянізацію 
призвели до зміни формату всіх суспільних зв’язків, у тому числі й у 
секторі гуманітарних досліджень. Так розвиток історичної науки в УСРР 
послідовно обмежувався рамками офіційного напрямку, а термін “школи” у 
прикладанні до новітньої української історіографії набув переважно 
негативного значення. 

Наступний висновок стосується встановлення відповідності наукових 
форм незалежного громадського мислення ідейним основам 
українознавства. Порівняно об’єктивний характер історичних студій 20-х 
років, забезпечений інерцією української революції, вимагав узгодження їх 
із схемою вітчизняної історії, обґрунтованою М. Грушевським. Загальний 
інтерес, виявлений історичними осередками до питань козацької 
державності, робив їх причетними до державницького напряму української 
історіографії. Еволюція цього напряму була припинена потужним наступом 

                                           
1 Крупницький Б. Українська історична наука під совєтами (1920-1950). – Мюнхен: Ін-т 

для вивчення СССР, 1957. – С. 36. 
2 Гуслистий К., Ястребов Ф. Київська Русь і феодальні князівства 12-13 ст. – К., 1939; 

Гуслистий К. Україна під литовським пануванням і захоплення її Польщею з 14 ст. по 1569 р. 
– К., 1940; Петровський М. Визвольна війна українського народу проти гніту шляхетської 
Польщі і приєднання України до Росії 1648-1654 рр. – К., 1940; Ястребов Ф. Україна в першій 
половині 19 ст. – К., 1939.   

3 Крупницький Б. Українська історична наука під совєтами (1920-1950). – Мюнхен: Ін-т 
для вивчення СССР, 1957. – С. 36. 
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російської великодержавної традиції, втілюваної  радянським режимом на 
основі ідеології більшовицького марксизму. 

І, нарешті, останній момент, що потребує наголошення, полягає в 
синхронному характері трьох процесів – розвитку історичної науки на базі 
множинності її організаційних форм, становлення українознавства та 
української науки як такої. Об’єктивним показником тут слугує динаміка 
кількісного й якісного складу наукових кадрів та фахових видань. Якщо 
піднесення українознавства відбувалося в умовах активної науково-
дослідної, педагогічної та публіцистичної діяльності кількох історичних 
шкіл, то згортання українознавства відбувалося як монополізація 
вітчизняного інтелектуального процесу радянською модифікацією 
марксизму. Внаслідок реформ і чисток на початку 30-х років було знищено 
понад 80% української наукової інтелігенції та ліквідовано більшість 
серійних видань і проектів.     
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Кравець М.С. (Львів) 
 

ДО ПИТАННЯ ФІЛОСОФІЇ АНАЛІЗУ  
ПОЛІТИЧНОЇ КУЛЬТУРИ  

ІНФОРМАЦІЙНОГО СУСПІЛЬСТВА 
 

Формування нового інформаційного суспільства вплинуло на темпи 
соціального розвитку і змінило правила гри в системі: людина – 
суспільство. Означені зміни виявилися настільки динамічними, що 
суспільне осмислення можливих наслідків цього процесу суттєво почало 
відставати від них самих. Єдиною сферою нормативного вирішення 
неочікуваних людством проблем XXI ст. виявилася сфера політики й її 
культури. 

 
Дослідження політичної культури є назрілим та актуальним завданням. 

По-перше, необхідно з’ясувати різнобічні аспекти взаємозв’язку політичної 
культури з розвитком інформаційного суспільства, які поки що 
залишаються поза межами сучасних філософських досліджень. По-друге, 
сучасне розуміння і формування політичної культури відбувається в умовах 
глобальних викликів, що вимагає філософського осмислення проблем, до 
яких людство ХХ ст. виявилося неготовим. 

Політична культура – це не тільки ідеї, а перш за все соціальна 
практика. В ній відбувається об’єктивізація (опредмечування) політичних 
ідей через діяльність окремих індивідів чи їхніх соціальних груп. 
Політична культура рівноцінна соціальній практиці реалізації політичних 
владних початків як у кожному окремому акті діяльності, так і у своїй 
сукупності. Політична культура як особливе явище, що має свій предмет і 
метод дослідження, складає лише певну частину суспільної культури як 
складної соціальної системи. Політична культура у цій системі складає ту 
частину її структури, що пов’язана із владою, владними функціями та 
владними ідеями. 



 
Україна – філософія 

 

 415

Форми правління, що фіксуються у суспільній свідомості, створюють 
своєрідний каркас політичної культури. Політична культура – це 
насамперед культура владних відносин на рівні індивід-індивід, індивід-
соціальна група, індивід-суспільство, держава. Специфіка політичної 
культури полягає в тому, що вона виступає як особлива форма 
відображення владних інтересів, так і формою рефлексії (оцінки) цих 
інтересів з точки зору свого інтересу й сучасної практики індивіда та його 
соціальної групи. Останнє й визначає відмінність суспільних інтересів як 
узагальненого спільного від конкретних політичних відносин, як 
одиничного, що виступають одиничним загального цілого. 

Оскільки політична культура – складова частина системи 
загальнолюдської культури, то її розгляд не може бути продуктивним поза 
межами історичного розвитку. Тим більше, що вона включає зафіксований 
у законах, звичаях, класовій свідомості історичний досвід, означає певний 
спосіб діяльності людей у сфері соціально-політичних відносин, рівень 
засвоєння людиною суспільно-політичних поглядів, знань, переконань..., 
вміння застосовувати їх у суспільно-політичній діяльності. 

У діалектиці функціонування структури політичної культури 
найважливішою ланкою є перехід до політичної діяльності. Дослідники 
відзначають, що людина володіє політичною свідомістю (знання, 
переконання, професійна компетенція тощо), що може бути реалізована у 
політичній діяльності, і навпаки, коли відсутній перший компонент, то це 
не значить, що буде відсутня й політична діяльність. Тут можна дати 
узагальнене пояснення, що знання, політична інформованість складають 
політичну культуру не самі по собі, а в діалектичній єдності з політичною 
практикою. Перша компонента тут визначає якісну сторону другої. Однак 
виникає проблемне питання, що таке діалектична єдність, через який 
елемент вона реалізується: стихійно чи свідомо? У яких зв’язках 
знаходиться система внутрішніх детермінант політичної культури 
(потреби, мотиви, інтереси, цілі тощо)? 

Чи можна цим процесом управляти? Як відомо, практика політичного 
управління базується на засадах свідомого управління у напрямку 
реалізації одноосібно чи колективно виробленої ідеї. Зрозуміло, що коли 
мова йде про невелику соціальну групу, то управління забезпечує 
оптимальне її функціонування, а хибні управлінські рішення тією чи іншою 
мірою можна виправити або звести до мінімуму їх негативний наслідок. 
Коли ж мова йде про цілі суспільні формації, то трапляється нове явище, 
при якому процес управління має трансформуватися у процес наукового 
виділення із суми явищ, тенденцій і наступній державно-політичній їх 
підтримці. Політична діяльність країн сучасної демократії показує, що 
усталені їх форми правління склалися не вольовим чином, а шляхом 
політичних еволюційних трансформацій. Кожна з цих країн має свою, 
властиву їй форму політичного устрою, у якій відображені етнічні 
особливості цього соціального утворення. 

Політична діяльність реалізується в конкретній системі дій. Якщо 
останню не сприймати спрощено як технологію, а як певну сутнісну рису 
людини, то такий підхід (у філософії отримав назву діяльнісний) є досить 
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продуктивний. У діяльності виділяються свої специфічні сфери: 
матеріальна, соціально-політична і духовна. Соціально-політична 
аналізується в контексті людини, де виділяється її першооснова – праця, 
останнє веде до того, що політична культура як складова культури 
загальнолюдської розглядається відособлено як сама по собі. 

Єдиною ознакою, що дає можливість робити висновок про реальні 
помисли й почуття реальних особистостей, є їхні суспільні дії, зазначали 
дослідники матеріалістичного напряму в філософії. Лише за діями ми 
можемо розкрити складний внутрішній світ індивідів. Однак якщо останній 
алгоритм сприйняти буквально, то висновки будуть невірними. Наприклад, 
людина пішла в кіно або на мітинг. Із суспільної точки зору, вона це 
зробила, щоб підвищити свій культурний рівень у першому випадку і 
політичний – у другому. 

Однак конкретна людина, коли йде в кіно або на мітинг, ніколи не йде з 
означеною вище метою. З’являється внутрішня потреба, яка відображає 
сутнісну рису людського буття, а в політичній культурі – етнічну 
характеристику. Реальна політична поведінка індивідів – це не просте 
дзеркальне відображення дійсності. На перший погляд, свідомість людини 
не тільки відображає реальний політичний світ, а й творить його, у той же 
час політична діяльність рефлективно виконує роль лінії зворотного зв’язку 
і виступає як всезагальна, безпосередня діяльність. Свідомість не тільки 
діалектично відображає політичну культуру і творить її (у цій парі 
первинне і вторинне діють одночасно). У цьому випадку політична 
культура й її складова – політична діяльність – розглядаються з точки зору 
безпосередньої дійсності, теперішності, впливу на свідомість мас, а не з 
точки зору перспективи культури взагалі. Практично в усіх теоретичних 
роботах учених, які розглядають людину з жорстких матеріалістичних 
позицій, родовий елемент у політиці відсутній. Однак останній починає 
відігравати домінуючу роль в усталених формах політичної організації 
суспільств. І якщо останні не відображають сутнісних рис даного етносу, то 
така політична система входить у суперечності з історичним розумінням 
етносом свого місця в політичній культурі. Тому застосування конкретних 
методик односторонньо щодо матеріалістичного розуміння людини 
можливе, але лише як один із методів, а не як конкретний механізм, що 
претендує на всезагальність. 

Якщо розглядати політичну культуру як певну реальність, сутнісну рису 
людського буття, то традиційне її співставлення з культурним суспільним 
процесом буде носити метафізичний характер. У відношенні до політичної 
культури культура людської спільноти не співпадає з матеріальним станом 
речей. Культура в цьому сенсі є те, що знаходиться за дзеркалом – 
здатність застосувати бачене у власних діях. У цьому контексті не може 
бути теорія політичної культури на зразок квантової теорії поля чи теорії 
відносності. 

Традиційне уявлення про культуру взагалі і дослідження її складової 
політичної культури забезпечує не стільки філософсько-методологічний 
аналіз, скільки прагматично-пошуковий. Саме розуміння культурного 
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розвитку світової спільноти є не просто полівимірним, а методологічно 
інваріантним. 

Отже, проблема політичної культури – це насамперед проблема її 
реальності. Вона не співпадає із сумою своїх складових, оскільки не 
співпадає матеріальна культура (в розумінні культура) із сумою 
матеріальних об’єктів. Культуру людства взагалі неможливо описати 
матеріальними фактами, так і сумою знань, набутих людством і окремою 
людиною, зокрема в процесі свого історичного розвитку. Культура людства 
не співпадає ні з об’єктивною реальністю, ні з дійсністю. Така діалектика 
не дає змоги нам зробити висновки про те, що політично є культурним, а 
що – ні. Іншими словами, культурним у політиці може бути її духовний 
зміст. Політична культура існує в енергетичному полі загальної культури, у 
певному культурному світі. Вона не існує серед речей, машин, механізмів, 
вона поза ними, а отже, зміни в суспільстві, що відбуваються поза 
матеріальними об’єктами, найбільше детермінують політичну культуру. 
Якщо подивитися на політичні процеси ХХІ ст. саме з таких 
методологічних позицій, то багато явищ (глобалізм, інтеграція, 
екологічність) стануть більш прозорими і зрозумілими. 

Визначення культури у різноманітних словниках, працях учених істотно 
розходяться. Це наслідок того, що культура – надзвичайно багаторівневе 
явище й охоплює всі сфери буття. Відповідь на питання: що таке політична 
культура, є коректним, коли передбачає відповідь на питання родового 
характеру, що таке культура, чому існують розбіжності у відношенні і 
вивченні культури. Як відомо, сам термін „культура” походить від 
латинського cultura „оброблення, виховання, утворення, розвиток, 
шанування” і вказує на те, що спочатку під культурою розуміли 
цілеспрямований вплив на природу, пізніше – на людину. В античну та 
середньовічну епохи поняття культури асоціюється з міським укладом 
життя. Епоха Відродження бачила в культурі ознаку індивідуальної 
досконалості. Пізніше культура ототожнюється з такими сферами духовної 
діяльності, як наука, мораль, мистецтво, філософія, релігія. Тільки 
філософи Просвітництва почали розглядати культуру як специфічну 
автономну й самоцінну сферу людської діяльності. Найважливіша світова 
культура того часу – споруда „храм Розуму”. Вони вважали, що розум 
може поставити перед людством універсальнозначимі цілі й 
підпорядкувати собі соціальні зміни. Просвітництво виробило систему 
критеріїв, за якими можна було поділити людську діяльність на культурну 
й некультурну. Культурна діяльність мала бути інтелектуальною, творчою, 
продуктивною, новаторською, постійно розширювати сферу людських 
можливостей. І. Кант першим із учених виділив культуру дисципліни. 
Знання дають спроможність реалізувати цілі, а дисципліна – здатність 
ставити реальні цілі. Реальні суспільно-значимі цілі і технологія їх 
досягнення виробляються в системі політичної культури. 

Культура суспільства – це не література, живопис чи архітектура, освіта 
чи наука. Культурними з точки зору ХХІ ст. можуть бути й неосвічені 
соціуми, і антигуманними ті, що досягли вершин наукового прогресу. 
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Загальнолюдська культура – це певний культурний світ, який у культурі 
зібраний у певну єдність. Кожна складова цього культурного світу створює 
свій світ, як наприклад, молодіжна культура, культура еліти, контркультура 
тощо. Так само і політична культура – це певний духовно-енергетичний 
світ у єдності. Отже, виникає закономірне філософське питання: яка 
природа цієї єдності, адже завжди єдність багатолика. Наприклад, 
особистість – це єдність у полівимірності, багатовизначеності, 
багатоскладовості тощо. Загальнолюдська культура в єдності – це єдність 
матеріального й духовного, тоді політична культура – це єдність 
внутрішнього й зовнішнього в поведінці індивідів чи цілих соціальних 
груп. 

Потрібно зазначити, що сьогодні в багатьох індивідів формується хибне 
уявлення про культуру як оволодіння кращими культурними надбаннями 
людства з кожної культури зокрема. Індивіди в політичній культурі такого 
суспільства ніби розчинені в такому собі соціальному розчині. Культура – 
це те, що залишається поза набутим, а отже, найкращі загальнолюдські 
надбання політичної культури не можуть бути прийнятими багатьма 
соціумами, індивід не тварина і живе не тільки для того, щоб їсти. Отже, 
політична культура не може бути зведена до діяльності політичних 
інститутів, партій, науково-дослідних установ чи певних суспільно-
політичних рухів. Якщо в культурі виникає налаштованість людини на 
певні стандарти, то в політичній культурі налаштованість на співжиття у 
владному соціально-енергетичному полі, що постійно видозмінюється під 
дією зовнішніх і внутрішніх енергетичних векторів. 

«Несомненно, человечество на протяжении истории группируется в 
более и более крупные политические тела. Достигнутое тем или иным 
способом объединение мелких групп в крупные большею частью 
сохраняется и продолжается далее»1. Політична культура цих великих груп 
повторюється тисячі разів, копіюється як певна матриця, на якій записаний 
код, спосіб бачення себе та інших. Сьогодні ніхто не буде заперечувати той 
факт, що американці свято переконані й вірять у те, що всі інші народи 
мають жити за їх зразком або те, що значна частина росіян вважають 
Україну складовою Росії тощо. 

Філософський аналіз культури, коли її політична складова виділяється із 
загальної єдності, доволі фундаментально обґрунтований у дослідженнях 
останніх десятиріч ХХ ст. Однак її синтез виявляється недослідженим, коли 
різні політичні культури починають складатись у певну єдність. Адже „не 
можна заперечувати того, що є різниця між світоглядом клясичної Європи і 
України” – зазначав ректор Українського вільного університету в Мюнхені 
В. Янів2.  

Однак не стільки через відсутність наукової цікавості, скільки через 
відсутність політичного замовлення на такі дослідження, перегляд як 
наукових, так і мас-медіа публікацій свідчить про те, що політична еліта 

                                           
1 Мачинский В. О человеческой культуре. Эскиз социологии. – СПб., 1909. – С. 45. 
2 Janiw W. Grundrisse zur Geschichte der ukrainischen Ethnopsychologic. – München, 1993. – 

С. 137. 
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Європи не ставить питання „філософських” наслідків сучасного 
об’єднання, а США – запровадження політичної культури сучасних 
демократій на теренах Ірану, Афганістану та ряду африканських країн. 

У системі сучасної культури політична культура – це насамперед 
індивідуальне неповторне явище, яке має загальноцивілізаційні спільні і 
власні особливі риси, що корелюють з історією розвитку, регіоном, 
системою духовних внутрішніх факторів певних груп людей. Політична 
культура існує в світі культури як синтетичне явище, як єдність, яка в 
умовах полівимірного світу починає випадати із єдності. 

Політична культура в світі загальної культури – це проблема, яка включає 
велику палітру невивчених, а часом і незрозумілих явищ буття. Насамперед 
питання ролі політичної культури в культурі історично конкретного 
суспільства, узгодження інтересів індивідів із конкретним типом політичної 
культури, місце індивіда й суспільства як суб’єктів культурного тощо. 

Античність, Середні віки, Відродження, Реформація, Просвітництво, 
ХІХ-ХХ ст. – етапи політичної культури. Зрозуміло, що кожна культурно-
історична епоха по-своєму розглядала політичну культуру, окресливши її 
термінологічно лише у ХХ ст. Космополітичний світогляд античності 
(людина уявлялася частиною космосу, елементом світової гармонії) 
започаткував науково-пошуковий інтерес до влади і насамперед до її 
обґрунтування зрозумілим для всіх громадян міст-полісів термінами та 
поняттями. Теоцентричний світогляд Середньовіччя (в центрі світу і над 
світом знаходиться Бог (теос), а людина – раб Божий) започаткував 
божественне розуміння влади і повне підкорення їй (власний погляд 
заперечувався і жорстоко переслідувався). Гуманізм відродження в центр 
світу поставив особистість, а політична культура цього періоду вперше 
набуває особистісних рис, полівимірного розуміння соціальної організації 
людських спільнот. В епоху Просвітництва Гердер, Кант, Гегель приходять 
до висновку, що людина як суб’єкт культури реалізовує в ній свою 
сутність. Політична культура цього періоду – широка участь у творенні (як 
процесі) великих груп людей. У цей період формується уявлення про те, що 
владні відносини в соціальних групах і між ними обумовлені всім 
історичним розвитком цих спільнот і підкоряються певним 
етнокультурним стереотипам (автостереотипи, гетеростереотипи). 
„Англійська манірність”, „французька галантність”, „німецький 
педантизм”, „російське „пронесе”, „африканський темперамент”, 
„українська гостинність”, „китайська церемоніальність” – невід’ємні 
особливості політичної культури цих народів. Історія таких стереотипів 
сягає зародження перших людських спільнот. Як зазначає професор 
С. Павлюк, „родові і племінні ознаки рудиментуватимуть у повніших 
формах соціальних спільнот, таких, як народ і нація, як доказ 
однолінійності утворень за генетичними принципами, як узгоджено 
прийнято їх називати етнічними націями. На цьому принципі виникла 
найбільша кількість сучасних націй1. Політична культура не зводить буття 

                                           
1 Павлюк С. Етногенеза українців: спроба теоретичної конструкції. – Львів: Ін-т 

народознавства НАН України, 2006. – С. 5. 
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до таких стереотипів, до однорідної єдності певних соціальних спільнот, 
однак вона зберігає історичну особливість людей як певного цілого, що на 
певних етапах їх розвитку може викликати неусвідомлену спільну 
поведінку як реакцію на процеси, що зачіпають виживання соціумів. У 
такому розумінні політична культура містить подвійне значення. 
Насамперед вона завжди символічна як явно (герб, прапор, гімн, політичні 
інститути тощо), так і уявно. Кожна дія в ній, крім прямого призначення і 
значення, містить неусвідомлений зміст. Саме його існування забезпечує 
прогресивний розвиток соціальних спільнот. Відсутність цього елемента 
призводить до виродження змісту в діях індивідів, зникає символічна 
функція на те буття, у якому ці символи з’явилися. Але якщо в політичній 
культурі певного соціуму зникає притаманний лише йому символ 
діяльності, перетворення, то зникає і стимул до такого перетворення. 
Індивід виконує програми, які йому невластиві, що в підсумку призводить 
до політичного роздвоєння особистості і соціальних колізій. Аналіз 
миротворчих місій США в Іраці переконує, що в діях американських 
солдат відсутній дух самої демократичної ідеї, яка не може бути сумісною з 
антисоціальною поведінкою американського контингенту щодо місцевого 
населення. 

Слід зазначити, що буття людини в політичній культурі не задається 
нею самою, воно проявляється в діяльності. Належність людини до певних 
дій у межах політичної культури логічно не доведена, не розкладається на 
логічні структури, а існує у вигляді діяльної участі в житті соціумів. Слід 
звернути увагу, що великі маси людей під час мітингів не сприймають 
наукових переконань і аргументів, а часто сприймають досить примітивні 
лозунги. З точки зору політичної культури як явища, суть якого 
знаходиться по інший бік сприйняття, дивні прості лозунги не що інше, як 
родові стереотипи періоду формування тих чи інших соціальних спільнот, 
які ми не усвідомлюємо, але за ними, як певними матрицями, діємо. 

У контексті культури взагалі політична культура завжди існує в трьох 
вимірах одночасно: минулому, сучасному і майбутньому. Як тільки індивід 
попадає в простір політичної культури, всі ці три складові починають діяти 
одночасно, формують свій культурно-історичний час, певний вектор сили, 
що діє протягом тривалого часу і не губиться в десятках нових поколінь 
(наприклад, боротьба за незалежність, прагнення відновити історичні 
традиції предків, прагнення зберегти культурні надбання в діаспорі тощо). 
Іншими словами, політична культура завжди знаходиться між необхідним і 
можливим на цей час, вона – умова можливості застосування сутнісних сил 
людини і суспільства в кожному конкретному випадку буття. Вона не 
співпадає із жодною сферою людської діяльності, вона забезпечує 
прогресивний чи регресивний розвиток цих сфер. 
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ДОГМАТИЧНО-КАНОНІЧНЕ  
ОБГРУНТУВАННЯ УНІЇ РУСЬКОЇ  

ТА ЗАХІДНОЇ ЦЕРКОВ У РЕЧІ ПОСПОЛИТІЙ  
У «ГАРМОНІЇ» (1608) ІПАТІЯ ПОТІЯ 

 
У статті аналізується полемічний твір «Гаръмонія, альбо согласіє 

вери, сакраментовъ и церемоней...» (1610) уніатського проповідника 
Іпатія Потія в контексті догматично-канонічного обгрунтування унії 
Руської церкви з Католицькою на основі спільності у вірі, у Святих 
Таїнствах та церковних обрядах.  

 
Звернення до матеріалів релігійної полеміки кінця XVI – початку 

XVII ст., що була актуалізована наслідками Берестейської унії 1596 р., 
залишається й надалі актуальним у суспільно-релігійному дискурсі 
сучасної України, що представлена розділеними церквами зі своєю 
самобутністю та переплетенням різних культур. Одним із творців проекту 
унії – поєднання Руської церкви з Католицькою на території держави Речі 
Посполитої, у якій православна та католицька конфесії співіснували, був 
Іпатій Потій (1541-1613), що завжди оцінювався в історіографії з 
емоційним акцентом1. Але це, безумовно, визначний діяч унійного руху. 
Ось яку біографічну довідку про І. Потія подає Мелетій Соловій: «Адам 
Потій походив із старовинного шляхетського роду з Холмщини. Його 
батько був королівським дворянином, а пізніше писарем короля у Кракові. 
Саме у Кракові пройшли дитячі роки Адама. Після смерті батька хлопчик 

                                           
1 Бережна Л. Шукаючи «третій шлях»: есхатологія і спасіння у творах Іпатія Потія та 

Мелетія Смотрицького // Київська академія. – 2008. – Вип. 6 / Матеріали Міжнародної 
наукової конференції «Етика отців у київській богословській думці епохи Реформації (кінець 
XVI – початок XVIІІ ст.) (м. Київ, 20-23 вересня 2007 р.). – К.: Вид. дім «Києво-Могилянська 
академія», 2008. – С. 19.  
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знаходився під опікою короля і, припускають, що навчався у Краківській 
академії. Якийсь час він був на службі у князя Радзивила і там захопився 
ідеями кальвінізму. Адам Потій користувався довірою короля Жигимонта ІІ 
Августа, у якого він працював приватним писарем аж до його смерті. 
Будучи при дворі, відрікся від кальвінізму і повернувся до віри батьків під 
впливом папського нунція у Польщі. Потій одружився з Анною, дочкою 
волинського православного князя Теодора Головні-Острожецького, яка 
померла та залишила йому дітей. Під її впливом, ймовірно, Потій перейшов 
у православну віру, а не в католицизм латинського обряду. Адам Потій був 
земським суддею (каштеляном) у Бересті, а пізніше і сенатором. Коли 
повдовів, погодився на прохання князя Острозького стати єпископом у 
Володимирі і Бересті, хоч і від цього втратив у економічно-матеріальному 
плані. Відтоді став прихильний до унії Руської церкви з Римом, брав 
активну участь у її приготуваннях, був послом Київської митрополії до 
Риму, головним діячем Берестейського синоду. Після смерті М. Рогози в 
1599 році став його наступником на митрополії (1600-1613) і до смерті був 
оборонцем Берестейської унії»1.   

Діяльність Іпатія Потія з реалізації унійного проекту ставала предметом 
дослідження російських істориків М. Дмитрієва2, Б. Флорі3, які 
аналізували концепції унії в церковних та державних колах Речі 
Посполитої кінця XVI ст., та об’єктом їх студій не були твори полемічного 
письменства XVIІ, автором яких був І. Потій.  

У нашій статті ми наведемо догматично-канонічне обґрунтування 
проекту унії Східної та Західної церков Іпатієм Потієм у його творі 
«Гаръмонія, альбо согласіє вери, сакраментовъ и церемоней…»4 Назва 
полемічного трактату говорить про його основну ідею – показати, що 
«існує гармонія у вірі, в адміністрації Святих Тайн та в інших церемоніях 
між Східною церквою та Римським костелом». Цією думкою починається 
передмова до читача – русина чи римлянина. Потій вважає, що багато 
людей від незнання стороняться унії, говорять, що протестанти ближчі до 
Східної церкви, ніж римляни. Свою мету унійний проповідник бачить у 
тому, щоб навести найважливіші артикули для того, щоб показати, що між 
обома церквами панує згода і вони в тому, в чому згоджуються, є 
правдивими церквами та частинами правдивої церкви5. 

                                           
1 Соловій Мелетій М. Мелетій Смотрицький як письменник // Записки ЧСВВ. Серія II, 

секція I: Праці; т. XXXVI. – Рим; Торонто, 1977. – Ч. І. – 224 с. 
2 Дмитрієв М. Концепції унії в церковних і державних колах Речі Посполитої кінця  

XVI ст. // Історичний контекст укладення Берестейської унії і перше поунійне покоління: 
Матеріали Перших Берестейських читань (Львів, Івано-Франківськ, Київ. 1–6 жовтня 1994 р.) / 
Ред. Б. Гудзяк. – Львів: Ін-т історії церкви Львівської богословської академії, 1995. – С. 39-73. 

3 Флоря Б.Н. Внутренний кризис в православном обществе и проекты уний с Римом       
90-х гг. // Дмитриев М.В., Заборовский Л.В., Турилов А.А., Флоря Б. Н. Брестская уния 1596 г. 
и общественно-политическая борьба на Украине и в Белоруссии в конце XVI – первой 
половине XVII в. / Б.Н. Флоря (отв. ред.). – М.: Индрик, 1996. – С. 136-137. 

4 Гармонія Восточной Церкви съ Костеломъ Римскимъ 1608 года // Памятники 
полемической литературы въ Западной Руси. Кн. 2 / Русская историческая библиотека 
издаваемая археографической комиссией. Т. VIII. – Петербургъ, 1882. – С. 169-222. 

5 Там само. – С. 169-173. 
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Відповідно до назви, І. Потій поділив книгу на 3 частини. У першій 
говорить про віру, у другій – про Святі Тайни, а в третій – про церковні 
обряди. 

У першій частині стверджує Потій, що Східна і Західна церкви 
визнають Бога в Трійці Святій Одного, Отця, Сина і Святого Духа, отже, 
три Особи, але тільки одне Божество неподільне. Як Східна, так і Західна 
Церква дотримуються символів віри: Нікейського, Царгородського, св. 
Атанасія, а протестанти деякі вже навіть відкинули віру в Св.Трійцю і саму 
назву Трійці викинули, бо такої назви, на їх думку, немає у Святому 
Письмі. 

У цьому контексті Потій подає трактат про походження Святого Духа, 
зазначаючи, що майже всі Східні Отці вірили, що Святий Дух походить як 
від Отця, так і від Сина, а коли деякі з них вірили, що Святий Дух походить 
від Отця через Сина, то це, на його думку, те саме. Такими Отцями він 
називає: Атанасія, Василя Великого, Івана Золотоустого, Кирила 
Олександрійського та багатьох інших. Більше зупиняється полеміст на 
свідченнях, що стали джерелом відмінної інтерпретації питання 
походження Святого Духа між богословами Східної та Західної церкви. 

Потій відкидає позицію Теофілакта, на яку посилалися тоді грецькі 
богослови, щоб довести походження Святого Духа від одного тільки Отця, 
тому, що Теофілакт жив уже в часи схизми (тобто розділення церков). 
Заперечує думку Теофілакта про те, що латинники приймають два початки 
Святого Духа. Вважає, що це не є правда (наслідує думку видатного 
богослова того часу Белярміна). Звертаючись до православних, які 
посилалися на слова Євангелія від Івана про те, що «Дух істинний від Отця 
походить» (Ів. 15: 26), наголошує, що вони мають пам’ятати, що той самий 
Іван каже також про Ісуса Сина Божого: «Все, що має Отець, є моїм, тому й 
сказав я вам, що Він (Святий Дух) від мене прийме і вам возвістить» (Ів. 16: 
15). Наводить Потій приклад св. Кирила Олександрійського, який 
посилався на ці євангельські слова, і писав: якби Дух Святий не походив 
від Сина, то як би Син міг його «посилати»? Отця не посилає ані Син, ані 
Святий Дух не з причини старшинства, бо всі Божі Особи є рівні, але тому, 
що Отець не походить ні від Сина, ні від Святого Духа. Отець посилає 
Сина і Духа, бо вони від Нього походять: Син через народження, а Святий 
Дух через походження. Тому посилає Святого Духа і Син, бо він від Нього 
походить, як і від Отця. Але це походження треба розуміти «по Божому», 
тобто вічне воно! Коли ж де є згадка, що Святий Дух «посилає Сина між 
народами», то це треба розуміти «по-людському», щоб просвітити народи1. 

У кінці розділу про Святий Дух Потій згадує Отців Флорентійського 
Собору 1439 року, на якому, як греки, так і римляни погодилися на 
догматичну формулу, що Святий Дух походить від Отця або від Отця через 
Сина (не прийняв її тільки Марко з Ефесу). Дивним вважає те, що Русь 
називає цей Собор «листрикійським» (розбійничим)2. 

                                           
1 Там само. – С. 176-186. 
2 Там само. – С. 186. 
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Спільним між Східною і Західною церквами, каже унійний 
проповідник, є вчення про Христа – Спасителя і Посередника. Критикує 
«нового теолога і старого баламута» Стефана Зизанія, який «договорився в 
своїм блуді до того, що немовби то Христос після свого вознесіння на небо 
перестав бути нашим посередником». Вказує, що це не відповідає 
Євангелії. 

Посилаючись на Стефана Зизанія, Потій показує поширене у 
православних розуміння посмертної долі людини: праведні, які зійшли з 
цього світу без гріха, не є ще на небі, а лише після Страшного Суду разом з 
тілом будуть втішатися небесною нагородою; так само і грішники теж 
чекають Страшного Суду. Уніатський проповідник вказує, що греки і  Русь 
визнають митарства та відкидають чистительний вогонь, що суперечить їх 
власним практикам, молитвам за померлих, тропарям, кондакам. Бо якщо 
немає чистилища, то зайва молитва за померлих, бо за тих, що є в небі не 
потрібно молитися, а засудженим і молитва не допоможе! – переконаний 
унійний проповідник1. 

Першу частину «Гаръмонії…» закінчує розділ про Церкву. У ньому 
І.Потій стверджує, що «Грецьку Церкву переміг Магомет, від якого вона 
залежна і падає перед ними на коліна. Зате Західна Церква під 
керівництвом Римських Архиєреїв непорушно проголошує Божу науку; до 
неї звертають свої очі земні царі, її месіонери проповідують навіть серед 
поган»2. 

У другій частині «Гаръмонії...», доводить Потій, що між обома 
церквами існує узгодження щодо Святих Таїнств: їх сім і мають вони ту 
саму силу. У Таїнстві Хрещення існують тільки обрядові відмінності: у 
Грецькій церкві дитину занурюють тричі у воду, а в Латинській зливають її 
водою. В одній і другій є «заборони і заперечення», помазання оливою 
оглашенних і подібні молитви. Грецька церква має свої обряди, наприклад, 
ходження навколо хрестильниці з дитиною, постригання волосся чи 
давання Пресвятої Євхаристії в уста новоохрещеному, а римляни кладуть 
дітям сіль і мажуть її слиною. Тайну Миропомазання мають греки зразу 
після Хрещення, а римляни дають її вже дорослим дітям і то тільки руками 
єпископів. Греки бувають недбайливі до свого мира, бо вживають старого, і 
навіть не мають формули освячення мира. Руські попи помазують миром 
оглашенних, а деякі мастять дитину салом, маслом або кров’ю3. 

Звинувачує Потій греків і русинів, що деякі з них перехрещують 
латинян проти виразної правди віри, що каже: «вірую… в єдине хрещення» 
(про перехрещення говорили требники Г. Балабана, Д. Наливайка). Так 

                                           
1 Соловій Мелетій М. Мелетій Смотрицький як письменник // Записки ЧСВВ. Серія II, 

секція I: Праці; т. XXXVI. – Рим; Торонто, 1977. – Ч. І. – С. 19. 
2 Гармонія Восточной Церкви съ Костеломъ Римскимъ 1608 года // Памятники 

полемической литературы въ Западной Руси. Кн. 2 / Русская историческая библиотека, 
издаваемая археографической комиссией. Т. VIII. – Петербургъ, 1882. – С. 186-192. 

3 Соловій Мелетій М. Мелетій Смотрицький як письменник // Записки ЧСВВ. Серія II, 
секція I: Праці; т. XXXVI. – Рим; Торонто, 1977. – Ч. І. – С. 19-20. 
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русини відновлюють давню єресь, що вже була засуджена самими греками, 
– підкреслює прихильник унії. 

У тайні Святої Євхаристії дві церкви спільні у вірі, що під час Служби 
Божої відбувається переміна хліба і вина в тіло і Кров Христову, і що 
служба Божа є жертвою за живих і померлих. А те, що дві церкви 
відрізняються вживанням квасного чи прісного хліба – це тільки обрядова 
різниця, бо греки вживають квасний хліб на знак того, що Христос прийняв 
на себе всю людину – з тілом і душею, а римляни вживають прісний хліб на 
знак того, що тіло Христове є чисте і без квасу гріха. Тут Потій наслідує 
вчення Геннадія Схолярія та св. Григорія Двоєслова. Обрядовою 
відмінністю є те, що греки причащають людей двома видами, а римляни 
тільки одним. Зрештою, хворих греки також причащають під одним видом, 
– нагадує пропагандист унії1.  

Тайна священства й покаяння, оливопомазання в обох церквах майже 
однакові. Дві Церкви дещо відмінні у священничому стані: греки мають 
протопопів, архімандритів, архієпископів, митрополитів і чотирьох 
патріархів, а римляни мають офіціялів, опатів, архієпископів, митрополитів 
і папу, що як Христовий намісник має владу над усіма єпископами. Всі 
нищі свячення здійснює єпископ, але єпископа святять три владики. У 
православній церкві один владика висвячував іншого владику, «там попи 
попів та дияконів ставлять», – іронічно зауважує щодо практики Східної 
церкви І. Потій2. 

Унійний проповідник звертається і до таїнства подружжя. Згадує, що 
грецьким та руським священикам дозволено одружуватися перед 
свяченням, але є й такі, що одружуються після висвячення, трапляються 
випадки двоєженства і троєженства, навіть ченці одружуються, наслідуючи 
Лютера, який, будучи монахом, взяв за жінку монахиню, частими серед 
священиків є й розлучення. Хвалить римлян, що вони зробили мудріше, 
коли не дозволили священикам женитися. Говорить Потій, що діти попів 
горнуться до священства не так з любові до Христового служіння, як задля 
церковних маєтків, часто не бажають вчитися. Тому унійний проповідник 
виступає за целібат кліру, вважає, що священик без родини успішніше 
може працювати для добра своєї церкви3. 

У третій частині «Гаръмонії» полеміст трактує відмінності в обрядах, 
постах, різних літургійних практиках. Нагадує, що греки й римляни постять 
щосереди і щоп’ятниці, а римляни – в суботу, є різниця між ними щодо 
постів перед Великоднем та Різдвом, але дві церкви зберігають свої 
традиції і не повинні засуджувати відмінні практики4. Протиставляє 
католиків та православних «євангеликам, які засуджують будь-які обряди 

                                           
1 Там само. – С. 20-21. 
2 Гармонія Восточной Церкви съ Костеломъ Римскимъ 1608 года // Памятники 

полемической литературы въ Западной Руси. Кн. 2. / Русская историческая библиотека, 
издаваемая археографической комиссией. Т. VIII. – Петербургъ, 1882. – С. 210-212. 

3 Там само. – С. 212-213. 
4 Там само. – С. 216-217. 
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як людські вигадки». Робить висновок про те, що як греки, так і римляни, 
на відміну від протестантів, шанують знак хреста.  

Отже, бачення І. Потієм унії між Руською та Католицькою церквами на 
території Речі Посполитої ґрунтується на єднанні двох церков на основі 
патристичної культури та соборної свідомості часів християнської єдності. 
На думку проповідника, введення унії не суперечить вірі й церкві, адже 
православна традиція залишається недоторканною (під православною 
традицію розуміється у першу чергу православний обряд). Джерелами 
«Гармонії» І. Потія були твори Беларміна, Геннадія Схолярія, Петра 
Скарги, Петра Аркудія, використання яких засвідчує богословську 
обізнаність та ерудицію автора полемічного трактату. 

 
 

 
Мищак І.М. (Київ) 

 
РЕЛІГІЙНЕ ЖИТТЯ  

НА ЗАХІДНІЙ УКРАЇНІ У ПОВОЄННИЙ 
ПЕРІОД: ІСТОРІОГРАФІЯ 

 
У статті проаналізовано висвітлення істориками політики радянської 

влади по відношенню до церкви загалом, особливості ставлення держави 
до УГКЦ та УАПЦ, духовенство та віруючі яких у своїй більшості були 
прихильниками української незалежності та активними учасниками 
національно-визвольного руху. 

 
Звільнення західноукраїнських земель від гітлерівських загарбників і 

приєднання Закарпаття до Радянської України завершили процес 
об’єднання українських земель. Водночас влада розпочала інтенсивну 
радянізацію краю та суспільні перетворення, які значною мірою змінили 
традиційний спосіб життя місцевого населення. Значні випробування 
випали на долю церкви, яка була одним з найбільш шанованих інститутів 
на Західній Україні. Ліквідація Української греко-католицької церкви 
(УГКЦ), Української автокефальної православної церкви (УАПЦ), 
переслідування й арешти незгодних з політикою держави священиків, 
втручання в діяльність інших конфесій, закриття храмів стали 
повсякденною картиною радянської дійсності. Відповідно навіть праці з 
історії церкви стали для радянської історіографії практично винятковим 
явищем. Певну увагу радянські історики приділяли лише УГКЦ та дещо 
менше УАПЦ, тавруючи їх як зрадників українського народу та 
прислужників нацистів. Показовими в цьому плані стали статті й брошури 
офіцера КДБ К. Гальського, опубліковані під псевдонімом Клим Дмитрук1. 

                                           
1 Дмитрук К. Під штандартами реакції і фашизму. Крах антинародної діяльності 

уніатської та автокефальної церков. – К., 1976; Дмитрук К. Безбатченки. – К., 1980; 
Дмитрук К. Приречені. – Львів, 1981; Дмитрук К. В одній імперіалістичній упряжці. – К., 
1982; Дмитрук К. Униатские крестоносцы: вчера и сегодня. – М., 1988 та ін. 
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Головною тезою його “праць” стало шельмування ОУН, УГКЦ та УАПЦ як 
прислужників нацистів і винуватців у численних злочинах проти мирного 
населення. В основу його звинувачень, як і багатьох радянських авторів, 
лягли тези публіцистичних праць Я. Галана та матеріали офіційної 
пропаганди. Варто відзначити, що в радянській Україні перші дисертаційні 
дослідження, які торкалися проблеми діяльності УГКЦ, були захищені 
лише в 70-х роках минулого століття, проте вже самі назви свідчили про їх 
ідеологічне спрямування1. Помітні зрушення в дослідженні проблеми 
сталися лише наприкінці 80-х років минулого століття, особливо після 
здобуття Україною незалежності, коли свобода совісті стала реальністю, а 
дослідники отримали можливість працювати з архівними документами, які 
десятиліттями перебували на таємному зберіганні.  

На сьогодні ряд інституцій фахово досліджує церковну проблематику. 
Серед них варто відзначити наукові здобутки Відділення релігієзнавства 
Інституту філософії НАН України в м. Києві, Львівського музею історії 
релігії, дослідження викладачів та аспірантів духовних навчальних 
закладів, історичних та філософських спеціальностей багатьох ВНЗ країни 
тощо. Їх зусиллями проводяться щорічні наукові конференції, семінари та 
круглі столи, які заповнюють невідомі раніше сторінки історії церкви. 
Тріумфальне відродження впливу УГЦК у сучасній Україні та її трагічна 
історія радянського періоду привертають увагу багатьох сучасних 
дослідників. Зокрема, історіографія історії Української греко-католицької 
церкви в роки Другої світової війни й повоєнний період, а також політика 
радянської влади щодо УГКЦ знайшла своє відображення в дисертаціях, 
монографіях та окремих статтях таких дослідників, як Я. Білас2, Б. Вол3, 
О. Волинець4, М. Гайковський5, С. Гнот6, В. Марчук7, О. Сурмач8 та ін. 

                                           
1 Меньковецкий Д.Й. Антинародная деятельность униатской церкви в годы войны: 

Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – Львов, 1974; Маянська Л.П. Критика ідейних основ союзу 
українського буржуазного націоналізму і української церкви: Автореф. дис. … канд. іст. наук. 
– Львів, 1975. 

2 Білас Я.І. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху 
українців: Дис. ... канд. іст. наук: 09.00.11 / Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди НАН України 
(Відділення релігієзнавства). – К., 2003. 

3 Вол Б., Сурмач О. Українська історіографія діяльності УГКЦ у роки німецької окупації 
(1941 – 1944) // Українська історична наука на порозі ХХІ століття: Доповіді та повідомлення 
Міжнародного наукового конгресу (м. Чернівці, 16-18 травня 2000 р.) / Відп. ред.: Л. Винар, 
Ю. Макар. – Чернівці: Рута, 2001. – Т. 2. – С. 139-144. 

4 Волинець О.О. Функціонування Української Греко-Католицької Церкви в контексті 
державно-церковних відносин: Дис. ... канд. філос. наук / Ін-т філософії імені Г.С. Сковороди 
НАН України. – К., 2003. 

5 Гайковський М. Митрополит Андрей Шептицький у радянській післявоєнній 
історіографії // Богословія. – 1991. – Т. 55. – С. 144-156. 

6 Гнот С.І. Доброчинна діяльність Греко-католицької церкви у 1921-1939 рр. (за 
матеріалами Галицької митрополії): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львів. нац. ун-т ім. Івана 
Франка. – Львів, 2003. 

7 Марчук В.В. Українська Греко-Католицька Церква. Історичний нарис. – Івано-
Франківськ, 2001. 

8 Сурмач О.І. Греко-Католицька Церква в період німецького окупаційного режиму в 
Україні (1941 – 1944 рр.): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Львів. нац. ун-т ім. Івана Франка. – 
Львів, 2001. 



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 428

Значний вклад у висвітлення проблеми внесли В. Войналович1, 
О. Лисенко2, В. Пащенко3 та інші історики, які досліджують релігійне 
життя даного періоду в Україні загалом. Висвітленню “білих плям” з історії 
церкви сприяють ряд збірників документів про відносини влади і церкви4. 
Чимало праць з історії церкви в Україні вийшли також з-під пера 
дослідників діаспори5. Проте незважаючи на значне зацікавлення 
релігійною історією в Україні протягом останніх 20-ти років, становище 
церков і релігійна ситуація загалом на завершальному етапі Другої світової 
війни та в перші повоєнні роки досліджені недостатньо.  

Метою цієї статті є аналіз висвітлення істориками політики радянської 
влади по відношенню до церкви загалом, роль Ради у справах Російської 
православної церкви в реалізації цієї політики, особливості ставлення 
держави до УГКЦ та УАПЦ, духовенство та віруючі яких у своїй більшості 
були прихильниками української незалежності та активними учасниками 
національно-визвольного руху тощо. 

Більшість дослідників історії церкви воєнні роки називають поворотним 
моментом у відносинах влади і церкви. За їхніми словами, складне 
становище, в якому опинився Радянський Союз, змусило керівництво 
мобілізувати на відсіч ворогу всі наявні сили, у тому числі й церкву, яка, 
незважаючи на два десятиліття переслідувань, залишалася беззаперечним 
авторитетом для багатьох громадян. Російська дослідниця О. Зубкова 
справедливо називає таке зближення обопільним, оскільки церква всіляко 
намагалася підтримати патріотичні почуття населення й активно 
долучилася до акцій допомоги Червоній армії як духовно, так і 
матеріально. Разом з тим, наголошує автор, лібералізація жодним чином не 
означала послаблення контролю держави за церковною діяльністю, який 
безпосередньо здійснювала Рада у справах Російської православної церкви 
(РСРПЦ)6. При цьому Т. Марусик слушно зауважує, що повернення 
радянської влади на території Литви, Латвії, Естонії, Білорусії й України, 
де етноконфесійна ситуація відзначалася строкатістю, змусило владні 
структури шукати нові форми контролю за представниками різних 

                                           
1 Войналович В. Партійно-державна політика щодо релігії та релігійних інституцій в 

Україні 1940–1960-х років: політологічний дискурс. – К.: Світогляд, 2005. – 741 с.  
2 Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943 – 1946 рр. – К.: Ін-т історії України НАН 

України, 1998. – 404 с. 
3 Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х 

років. – Полтава: АСМІ, 2005. 
4 Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за 

віру і державу. – К.: Дніпро, 2001; Сергійчук В.І. У боротьбі за рідну віру римо-католики 
України завжди були несхитні. – К.: Дніпро, 2001. 

5 Боцюрків Б. Українська Греко-Католицька Церква і Радянська держава (1939 – 1950) / 
Перекл. з англ. Н. Кочан, за ред. О. Турія. – Львів: Вид-во Українського католицького 
університету, 2005; Науковий конгрес у 1000-ліття хрещення Руси-України у співпраці з 
Українським вільним університетом. Збірник праць Ювілейного конгресу / Ред. В. Янів. – 
Мюнхен, 1988 – 1989. – 1002 с.; Мартирологів українських церков у чотирьох томах. – 
Торонто; Балтимор: Смолоскип, 1985. – Т. 2: Українська католицька церква. Документи, 
матеріали, християнський самвидав України / Упоряд. і ред. О. Зінкевич і Т.Р. Лончина та ін. 

6 Зубкова Е.Ю. Послевоенное советское общество: политика и повседневность. 1945 –
 1953. – М.: Российская политическая энциклопедия (РОССПЭН), 2000. – С. 102. 
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віросповідань, що проживали в межах СРСР. Таким органом стала Рада у 
справах релігійних культів (РСРК). Однак той факт, що апарат обох Рад 
очолювали досвідчені співробітники НКДБ, дає можливість, на думку 
дослідниці, чітко усвідомити характер, методи і спрямування їхньої 
діяльності1.  

Характерно, що серед істориків досі точиться дискусія щодо того, яке 
місце і роль відводилися державою Раді у справах Російської православної 
церкви. Більшість із них схильні вважати, що Рада не мала жодної 
самостійності і проводила свою діяльність відповідно до чітких директив, 
які розроблялися в Кремлі. Зокрема, В. Пащенко відводить їй роль 
слухняного виконавця і провідника державної політики2. Ще більш 
категоричний у своїх висновках М. Шкаровський, який вбачає в Раді 
інструмент “тотального ідеологічного контролю” держави за церквою3. 

Дещо поміркованішої точки зору дотримується О. Васильєва, яка 
акцентує увагу на нечіткості положень статуту і повноважень Ради, що 
відповідно негативно позначалося на її роботі4. У свою чергу, 
Т. Чумаченко, яка значне місце у своєму дослідженні присвятила 
безпосередньо діяльності Ради, вказує на залежність останньої від частої 
зміни державної політики по відношенню до церкви5.  

Н. Шліхта вважає, що Рада займала “посередницьку” роль у відносинах 
між державою і церквою, хоча й визнає повну залежність РПЦ від Ради у 
вирішенні практично всіх питань. Разом з тим вона не розглядає таку 
залежність як результат чи доказ “добровільного підкорення” РПЦ 
державному керівництву, тим більше її “колаборації” з атеїстичним 
режимом. Залежність, на переконання дослідниці, визначається логічним 
наслідком здійснення основної мети держави – ізоляції та інституційного 
руйнування церкви через “посередницьку” роль Ради6. 

Відродження церкви, яке мало місце в роки війни, торкнулося не лише 
православної церкви, а й інших конфесій, у тому числі протестантських. 
П. Панченко, зокрема, відзначає зміцнення становища союзів баптистів та 
євангельських християн, які наприкінці війни об’єдналися в “Союз 
євангельських християн-баптистів”. Згодом до цього союзу увійшли ще й 
християни віри євангельської, що, на переконання автора, ще більше 

                                           
1 Марусик Т.В. Західноукраїнська гуманітарна інтелігенція: реалії життя та діяльності   
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років. – Полтава: АСМІ, 2005. 
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 1964 годах: От “перемирия” к новой войне. – СПб.; М., 1995. – С. 14. 
4 Васильева О.Ю. Русская православная церковь в политике Советского государства в 

1943 – 1948 гг. – М., 2001. – С. 117-118. 
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1999. – С. 229-230. 
6 Шліхта Н.В. “Посередницька” роль Ради у справах Російської православної церкви (на 

матеріалах Української РСР, 1943 – 1965 рр.) // Наукові записки національного університету 
“Києво-Могилянська академія”. Історичні науки. – К., 2008. – Т. 78. – С. 44. 
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зміцнило становище цієї конфесії в Україні1. На думку ряду істориків, таке 
посилення позицій протестантських релігійних течій викликало 
занепокоєння влади. Показовим, на думку В. Войналовича2, є те, що попри 
завдання ліквідації УГКЦ та протидії Ватикану, які надзвичайно гостро 
стояли перед відповідними службами, в інформаційному звіті 
уповноваженого Ради в справах релігійних культів при Раді Міністрів 
УРСР за IV квартал 1947 р. з-поміж десяти “найбільш серйозних державних 
завдань у роботі з культами” п’ять безпосередньо присвячені протестантам. 
Назагал, відзначає автор, у політиці влади щодо протестантів можна 
виокремити три головних лінії. Перша з них спрямовувалася на цілковиту 
ліквідацію окремих релігійних напрямів, найбільш численними з-поміж 
яких були адвентисти та свідки Єгови. Друга – це політика централізації 
управління протестантськими спільнотами, яка мала на меті об’єднання 
євангельських християн з баптистами та асиміляцію п’ятидесятництва в 
новоствореному союзі. І третя – це придушення будь-яких виявів 
дисидентства на релігійному ґрунті3. 

Сучасна історіографія вказує на чітку позицію кремлівського 
керівництва після завершення Другої світової війни, спрямовану на 
нищення національної української церкви та посилення контролю за 
релігійними громадами загалом. Як слушно зауважив О. Ленартович, 
Й. Сталін фактично закріпив за Російською православною церквою статус 
національно-державної. Всі інші конфесії мали зникнути або зайняти 
другорядне становище4. За словами авторів “Політичної історії України”, 
влада вважала одним зі своїх головних завдань у першому повоєнному 
десятилітті скорочення мережі релігійних громад, особливо тих, які не 
підпорядковувалися РПЦ. Завдяки таким рішучим заходам уже на 1946 р. в 
Україні не залишилося жодної громади мусульман, лютеранів, у процесі 
боротьби з “космополітизмом” оголошувалися “гніздами єврейського 
націоналізму” синагоги  і також закривалися5. Масового характеру набуло 
нищення молитовних будинків інших громад.  

При цьому Т. Марусик вказує на заборону релігійного навчання й 
виховання через систему освіти. Разом з тим вона доводить, що держава не 
обмежилася лише виключенням релігії з навчальних і виховних планів та 
програм. Церква також позбавлялася можливості створювати культурні і 
просвітницькі організації та права на благочинну діяльність6. Отже, 
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переконані сучасні дослідники історії церкви, радянська влада намагалася 
звести до мінімуму будь-які контакти церкви з широкими верствами 
суспільства та особливо обмежити її вплив на підростаюче покоління. 

Особливо прискіпливу увагу радянські спецслужби приділяли тим 
церковним організаціям, які мали яскраво виражений український 
національний характер. На боротьбу з ними були залучені зусилля не лише 
МВС та органів державної безпеки, а й численний пропагандистський 
апарат та науковці. Зокрема, радянська історіографія трактувала УГКЦ та 
УАПЦ як “прислужників фашистів”, заперечуючи їх самостійницьке 
спрямування. Так, автори фундаментального академічного видання “Історія 
Української РСР” наголошували, що “своєю войовничою антинародною 
діяльністю, тісним зв’язком з нацистськими окупантами й українськими 
буржуазними націоналістами уніатське духовенство цілком 
скомпрометувало себе в очах широких мас трудящих”1. Незважаючи на 
численні документальні спростування подібних звинувачень, оприлюднені 
протягом останніх двадцяти років, і сьогодні окремі дослідники 
залишаються прихильниками подібних тез. Так, Ю. Катунін пише, що на 
окупованих землях діяла категорія ієрархів та священиків, для яких ідея 
служіння Богу була другорядною, а в основі їхньої діяльності були ідеї 
націоналізму і фашизму. В Україні ці ідеї пропагували представники 
автокефальної православної церкви, які, за словами автора, активно 
співпрацювали не тільки з українськими націоналістами, а й з нацистським 
окупаційним режимом2. Однак ряд дослідників проблеми на основі 
архівних документів спростовує подібні закиди. Не заперечуючи 
добровільної чи з примусу співпраці з окупантами частини духовенства 
УАПЦ, В. Пащенко наголошує, що опосередкованим свідченням 
непричетності УАПЦ загалом до злочинів нацистів є, крім іншого, партійні 
документи, матеріали Московської патріархії та мемуарна література. За 
його словами, в інформації, яка надходила з районів до ЦК КП(б)У, нічого 
не говорилося про ворожу діяльність автокефалістів. Так само не 
згадується про неї в численних спогадах керівників партизанського руху, 
де значна увага приділена критиці українських націоналістів. Дослідник 
висловлює переконання, що якби злочинна співпраця церкви з окупантами 
мала місце, то радянським авторам обов’язково була б поставлена вимога 
глибше її розкрити3. 

Як зазначив В. Борщевич, одразу ж після звільнення на Волині почалися 
гоніння та арешти священиків УАПЦ, яких звинувачували у співпраці з 
українським національно-визвольним рухом та нацистами. Через 
посилений тиск з боку влади частина священиків, щоб врятувати себе і свої 

                                           
1 История Украинской ССР. В десяти томах. – К.: Наукова думка, 1985. – Том девятый: 

Украинская ССР в период построения развитого социалистического общества (1945 – начало 
60-х годов). – С. 108. 

2 Катунин Ю.А. Русская православная церковь в годы Второй мировой войны (1939 –
 1945 гг.). – Пирамида Крым, 2000. – С. 115. 

3 Пащенко В. Православна церква в тоталітарній державі. Україна 1940 – початку 1990-х 
років. – Полтава: АСМІ, 2005. – С. 40-41. 
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сім’ї, перейшли до РПЦ1. Факти вбивств священнослужителів, які 
відродили діяльність УАПЦ під час німецької окупації й не встигли втікти 
на Захід, наводить у своєму дослідженні й Г. Костюк2.  

Проте нищення УАПЦ, наголошує В. Борщевич, проводилося не лише 
через репресії проти духовенства, а й активними адміністративними 
методами: замінялася українська мова на церковнослов’янську в 
богослужіннях, вилучено українську церковну літературу, знищувалися 
кращі зразки українського сакрального мистецтва, заборонялися місцеві 
церковні традиції3. Подібним чином, зазначають історики, хоча й менш 
репресивними засобами, влада незабаром знищила й автономну церкву, 
приєднавши її єпархії до РПЦ. Однак, стверджує В. Борщевич, влада так і 
не пробачила ієрархам автономної церкви “самочинного” екзархату, який ті 
проголосили в роки війни. Жоден з колишніх автономних єпископів не був 
залишений у Західній Україні – церковне служіння їм дозволили лише в 
Росії4. 

Одним з головних приводів для звинувачення УГКЦ радянськими 
органами в співпраці з нацистами стала широко цитована істориками та 
публіцистами як за кордоном5, так і в Україні6 фраза А. Шептицького в 
розмові з головою Українського Центрального Комітету В. Кубійовичем 
про те, що „немає майже ціни, яку не треба б дати за створення української 
армії” (про доцільність створення дивізії „Галичина”). Тож для влади 
греко-католицька церква з її вболіванням за долю української державності 
стала ворогом номер один. Проте колосальна підтримка церкви з боку 
місцевого населення змусила кремлівське керівництво діяти до певної міри 
винятково обережно. 

Початок цілеспрямованого наступу на УГКЦ сучасні українські 
дослідники пов’язують з появою 8 квітня 1945 р. у газеті „Вільна Україна” 
статті „З хрестом чи ножем” під псевдонімом В. Росович, у якій УГКЦ 
звинувачували у співпраці з нацистами. Справжнім автором статті 
більшість істориків називають Я. Галана. Проте І. Андрухів наводить дані 
інформаційної довідки для ЦК КП(б)У від 26 квітня 1945 р. про те, що 
духовенство вважало автором статті Г. Костельника і робить припущення, 
що цей матеріал вони підготували разом7. Стаття була передрукована в 

                                           
1 Борщевич В. Доля священиків УАПЦ Волині у 1944 – 1950 рр. – Луцьк, 1997. – С. 10-11. 
2 Костюк Г.О. Сталінізм в Україні (Генеза і наслідки): Дослідження і спостереження 

сучасника. – К.: Смолоскип, 1995. – С. 416. 
3 Борщевич В.Т. Українське церковне відродження на Волині (20–40-ві рр. ХХ ст.). – 

Луцьк: Вежа, 2000. – С. 201-202. 
4 Борщевич В. Автономна православна церква на Волині. – Луцьк, 1998. – С. 57. 
5 Колісник Р. Військова управа та українська дивізія „Галичина”. Накладом Братства 

колишніх вояків 1-ої Української Дивізії УНА. – Торонто, 1990. – С. 11; Кубійович В. Початки 
Української дивізії „Галичина” // Українська дивізія „Галичина”. Історико-публіцистичний 
збірник / Ред. упоряд.: М. Слабошпицький, В. Стеценко. – К.; Торонто, 1994. – 176 с.  

6 Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943 – 1946 рр. – К., 1998. – С. 18. 
7 Андрухів І.О. Діяльність “ініціативного комітету” на Станіславщині з підготовки 

Львівського собору (липень 1945 – лютий 1946 рр.) // Сторінки воєнної історії України: 
Збірник наукових статей. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2003. – Вип. 7. – Ч. 2. – 
С. 138-149. 
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інших виданнях Західної України та поширювалася окремою брошурою. А 
вже 11 квітня у соборі Святого Юра у Львовi НКВС заарештувало 
митрополита Й. Сліпого, інших керівників церкви та священиків. Численні 
праці сучасних дослідників проливають світло на детально розроблений і 
юридично оформлений за посередництвом Львівського собору план 
ліквідації радянською владою греко-католицької церкви, яка не лише не 
бажала перебувати у фактичній залежності від державних органів, як це 
сталося з Російською православною церквою, а й перебувала під 
юрисдикцією Ватикану, який засуджував комуністичну ідеологію та 
державну політику СРСР.  

У контексті підготовки до Львівського собору значне зацікавлення 
істориків та релігієзнавців викликає діяльність т.зв. ініціативної групи по 
підготовці собору на чолі з священиками УГКЦ Г. Костельником, 
М. Мельником та А. Пельвецьким. Діючи умовляннями та погрозами, які 
часто завершувалися арештом незгодних1, ініціативній групі вдалося 
залучити на свій бік невелику кількість священиків і мирян, які погодилися 
на перехід під юрисдикцію Російської православної церкви та ліквідацію 
УГКЦ. Історики наводять різні причини, що спонукали Г. Костельника до 
злиття з РПЦ. Так, В. Сергійчук, І. Білас, М. Прокоп та ряд інших схильні 
вважати, що в Костельника просто не було виходу, оскільки йому 
загрожувало покарання за антирадянську пропаганду та підтримку Акта 30 
червня 1941 у Львові2. Є свідчення й про те, що НКВС ще в 1941 р. 
намагалося залучити Г. Костельника до розриву унії з Ватиканом, а коли 
він відмовився, заарештували й закатували його сина3. У свою чергу, 
О. Лисенко, не відкидаючи версії “безвихідності”, припускає, що 
Г. Костельником рухало прагнення до самореалізації, до “виходу з тіні” 
таких визнаних лідерів церкви, як А. Шептицький, Й. Сліпий, Г. Хомишин, 
М. Будка, М. Чарнецький4. Він також вважає, що Г. Костельник не мав 
наміру зробити греко-католиків просто частиною РПЦ, а вбачав у 
приєднанні певну місіонерську роль, здатність оновити церкву й залучити 
до неї більше людей.  

Дослідники звертають увагу на те, що під час візиту делегації 
священиків УГКЦ до Києва напередодні Львівського собору екзархом 
України Іоанном отці М. Мельник та А. Пельвецький були висвячені на 
православних єпископів5. Так, на момент проведення Львівського собору 

                                           
1 Без зерна неправди. Спомини отця-декана Володимира Лиска. – Львів, 1999. – С. 70-73.  
2 Сергійчук В. Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за 

віру і державу. – К.: Дніпро, 2001. – С. 22; Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 
1917 – 1954. – К., 1994. – Т. 1. – С. 308.  

3 Мартирологів українських церков у чотирьох томах. – Торонто; Балтимор: Смолоскип. – 
1985. – Т. 2: Українська католицька церква. Документи, матеріали, християнський самвидав 
України. – С. 64. 

4 Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943 – 1946 рр. – К., 1998. – С. 282. 
5 Білас І. Репресивно-каральна система в Україні. 1917-1954. – К., 1994. – Т. 1. – С. 330; 

Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943-1946 рр. – К., 1998. – С. 309; Сергійчук В. 
Нескорена церква. Подвижництво греко-католиків України в боротьбі за віру і державу. – К.: 
Дніпро, 2001. – С. 30-31; Андрухів І.О. Діяльність “ініціативного комітету” на Станіславщині з 
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вони вже були православними владиками і ніякого відношення до УГКЦ не 
мали. Своєрідним „психологічним ударом” по тих священиках, які ще 
сумнівалися в доцільності „возз’єднання”, за визначенням І. Андрухіва, 
стала публікація в пресі напередодні проведення собору заяви про 
завершення слідства над Й. Сліпим та єпископами УГКЦ і направлення 
справи на розгляд військового трибуналу1. Практично безперервно тривали 
арешти непокірних священиків і мирян. У таких умовах на Львівському 
церковному соборі 8-10 березня 1946 р. 216 делегатів від духовенства і 19 
від мирян прийняли рішення про ліквідацію УГКЦ та приєднання до РПЦ. 
За схожим сценарієм у 1949 р. було проголошено ліквідацію Ужгородської 
унії та приєднання до РПЦ греко-католицької церкви Закарпаття. На думку 
В. Войналовича, проблема з ліквідацією греко-католицької церкви на 
Закарпатті була викликана активною громадською позицією й авторитетом 
серед мирян ієрархів церкви на чолі з єпископом Т. Ромжею, яким влада не 
могла інкримінувати співпрацю з нацистським режимом та 
націоналістичним підпіллям, як це сталося в Галичині та на Волині. 
Брутальне знищення єпископа викликало, за словами автора, рішучий 
спротив вірних і навіть православних єпископів Західної України, які 
звернулися з безпрецедентним для того часу колективним листом протесту 
на ім’я М. Хрущова2. Разом з тим історики відзначають, що влада на той 
час уже не потребувала підтримки церкви і проігнорувала будь-які акції 
непокори та громадського осуду. 

Сучасні дослідники доводять, що після Львівського собору осередком 
опору радянській ідеології та твердими прихильниками греко-католицької 
віри залишалися монастирі. Лише у Станіславській області на початку 
1945 р. налічувалося 11 чернечих осередків, з яких особливе занепокоєння 
влади викликав Гошівський монастир отців-василіян на Ясній горі, монахи 
якого підтримували зв’язки з українським підпіллям. Незважаючи на 
численні спроби ліквідації монастирів та переселення монахів протягом 
чотирьох років після проведення Львівського собору, станом на 1 березня 
1950 р. у Львівській, Станіславській та Закарпатській областях діяло 8 
греко-католицьких монастирів, які не лише проводили богослужіння та 
відправляли священиків для обслуговування духовних потреб греко-
католиків довколишніх сіл, а й перетворилися, згідно з приведеним у праці 
В. Сергійчука донесенням уповноваженого Ради у справах релігійних 
культів по Українській РСР П. Вільхового, “на центри зібрання ворожо 
налаштованих до радянської влади елементів”3.  

                                                                                               
підготовки Львівського собору (липень 1945 – лютий 1946 рр.) // Сторінки воєнної історії 
України: Збірник наукових статей. – К., 2003. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 146 та ін. 

1 Андрухів І.О. Діяльність “ініціативного комітету” на Станіславщині з підготовки 
Львівського собору (липень 1945 – лютий 1946 рр.) // Сторінки воєнної історії України: 
Збірник наукових статей. – К., 2003. – Вип. 7. – Ч. 2. – С. 147. 
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Це був своєрідний виклик владі, тому для „наведення порядку” органам 
державної безпеки довелося остаточно „зняти маску” демократичності й 
законності. Численні звернення монахів до органів влади з посиланням на 
нормативні акти були знехтувані. Як влучно зазначає І. Андрухів, монахам 
„не довелося потішитися свободою сталінської Конституції”, оскільки вже 
в кінці березня 1950 р. мешканці головного осередку греко-католицького 
чернецтва – чоловічого й жіночого Гошівських монастирів Івано-
Франківської області були заарештовані1. За відпрацьованою схемою було 
припинено діяльність інших монастирів, а священики та монахи, які 
залишилися на волі, продовжили свою діяльність підпільно. 

У свою чергу, В. Сергійчук відзначив, що посилений тиск на римо-
католицьку церкву в західних областях України розпочався одночасно з 
домовленістю між польським та українським урядом про взаємні 
переселення польського та українського населення. Оскільки католицьке 
духовенство виступало проти переселення, радянські каральні органи 
вдалися до масових арештів та закриття костьолів. Спроби представників 
польських переселенських комісій врятувати духовенство від арештів не 
увінчалися успіхом, оскільки офіційно ті не були зареєстровані як 
переселенці. При цьому історик звертає увагу на цинізм представників 
влади, який проявлявся в масових рішеннях облвиконкомів про 
переобладнання належних раніше полякам культових споруд у клуби та 
інші приміщення “на прохання місцевих органів у зв’язку з виїздом поляків 
на історичну батьківщину”2.  

Історики звертають увагу на цілеспрямований процес 
перепідпорядкування православних церков Західної України Російській 
православній церкві. Так, Ю. Данилець вважає, що на Закарпатті вихід із 
канонічної юрисдикції сербської православної церкви та перехід під владу 
РПЦ був ініційований частиною православного духовенства за 
безпосередньої допомоги радянської військової влади. Автор припускає, 
що окремі керівники Мукачівсько-Пряшівської православної єпархії хотіли 
таким чином отримати дивіденди від нової влади та здобути підтримку в 
боротьбі з греко-католиками. Однак дослідник визнає, що політика 
центральної та місцевої влади була спрямована на підпорядкування 
релігійних інституцій державі, що й засвідчив подальший розвиток 
антирелігійної кампанії проти представників усіх релігійних спільнот3. 

Подібні процеси простежуються й на Буковині. За словами істориків 
церкви, у Чернівецькій області питання перепідпорядкування церкви було 
вирішене під час переговорів між представниками Московського та 
Румунського Патріархатів. При цьому, зауважує С. Яремчук, відкритих 

                                           
1 Андрухів І.О. Ліквідація греко-католицьких монастирів на Станіславщині у другій 

половині 40-х – на початку 50-х рр. ХХ ст. // Галичина: науковий і культурно-просвітній 
краєзнавчий часопис. – Івано-Франківськ. – 2004. – № 10. – С. 157. 

2 Сергійчук В.І. У боротьбі за рідну віру римо-католики України завжди були несхитні. – 
К.: Дніпро, 2001. – С. 29-30. 

3 Данилець Ю.В. Православна церква на Закарпатті у першій половині ХХ ст.: Автореф. 
дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ужгород. нац. ун-т. – Ужгород, 2007. 
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проявів невдоволення цим переходом не спостерігалося, оскільки більшість 
людей розуміли політичні мотиви цього рішення і відсутність альтернативи 
в даному питанні. Буковина, як у політичному, так і в церковному 
відношенні, стала поєднаною з іншими українськими землями. Крім цього, 
означений перехід поклав край румунізації і дав можливість перейти на 
юліанський календар у святкуванні церковних свят1. Тому подібні церковні 
трансформації пройшли більш “гладко”. Разом з тим сучасна історіографія 
відзначає систематичні утиски церкви з боку владних органів. Зокрема, 
частими були випадки, коли голови сільських рад за вказівкою вищих 
державних органів у категоричній формі “пропонували” священикам 
скорочувати “регламент молебнів” тощо2. Подібний тиск, наголошують 
історики, породжував в окремих місцях серйозні конфлікти. 

Загалом дослідники історії церкви неоднозначно розцінюють роль РПЦ 
у тогочасному суспільстві та її відносини з владою й іншими релігійними 
конфесіями. Проте вони визнають, що, окрім імперських амбіцій та 
намагання уникати конкуренції шляхом ліквідації самих конкурентів, 
православна церква часто не мала вибору, виконуючи соціальне 
замовлення владних структур3. Так, на думку В. Бондаренка, Російська 
православна церква приєднувала інші конфесії, оскільки не мала 
альтернативних варіантів діяльності на той час. Біда РПЦ, переконаний 
автор, полягає в тому, що вона історично виявилася більш здатною до 
компромісів зі світською владою і була використана в тодішній політичній 
кон’юнктурі4.  

Кінець 1940-х років історики характеризують як час чергового наступу 
влади на церкву, обмеження діяльності духовенства тощо, що мало помітні 
негативні наслідки, у тому числі в Західній Україні. Такими заходами, за 
словами В. Барана, стали: припинення богослужінь за межами храмів; 
відміна хресних ходів, крім пасхальних; заборона обслуговування одним 
священиком кількох парафій; зняття з реєстрації храмів, у яких через 
відсутність священика богослужіння не проводилися протягом 6-12 
місяців; вилучення в релігійних общин колишніх громадських будівель та 
ін.5 Як вірно зауважили автори “Історії релігії в Україні”, заходи влади 
проти церкви змінювалися, але не відзначалися оригінальністю – 
здебільшого не доводили переваги над релігійною ідеологією, а боролися з 
носіями цієї ідеології, примушуючи останніх залишати культові споруди, 
обкладаючи непомірними державними податками, обмежуючи 

                                           
1 Яремчук С. Православна церква на Буковині у радянську добу: Державно-церковні 

взаємини. – Чернівці: Рута, 2004. – С. 39. 
2 Історія релігії в Україні: У 10 т. / А. Колодний, В. Климов (ред.) – К.: Український центр 

духовної культури, 1999. – Т. 3: Православ’я в Україні. – С. 441. 
3 Там само. – С. 536. 
4 Бондаренко В. Міжконфесійний конфлікт на Україні: витоки, стан і шлях подолання // 

Людина і світ. – 1991. – № 3. – С. 3. 
5 Баран В.К. Україна: новітня історія: 1945 – 1991 рр. – Львів: Ін-т українознавства 

ім. І. Крип’якевича НАН України, 2003. – С. 73. 
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громадянські права віруючих, практикуючи адміністративне втручання в 
діяльність релігійних об’єднань тощо1. 

Як відзначив О. Лисенко, складається враження, що діяли два 
паралельні курси з реалізації державної політики щодо церкви: по лінії 
РСРПЦ і РСРК робилося все, аби декларувати і пропагувати толерантність 
суспільства щодо релігії, сприяти відродженню релігійного життя і 
дотриманню законодавства про церкву. З іншого боку, по лінії органів 
влади здійснювалося гальмування цих процесів, ставилися численні 
перешкоди на шляху суверенізації релігійних громад, зростання впливу 
релігії на молодь і юнацтво2. Загалом, на думку сучасних дослідників 
політичної історії України, гоніння на церкву, скорочення її організаційних 
можливостей було проявом добре скоординованої державної політики з 
денаціоналізації українського народу й посилення за допомогою РПЦ 
русифікації в республіці3. 

Отже, сучасна історіографія відзначає період Другої світової війни як 
поворотний момент у відносинах влади і церкви, що сприяв певному 
відродженню релігійного життя загалом. Разом з тим наголошується, що 
кремлівське керівництво усвідомлювало всю небезпеку для влади 
посилення впливу церкви на суспільство й намагалося звести цей вплив до 
мінімуму, поставивши церковні організації під контроль Ради у справах 
Російської православної церкви та інших державних органів. Крім того, 
історики вказують на цілеспрямований процес централізації релігійного 
життя, що проявилося в ліквідації церковних організацій, не 
підпорядкованих РПЦ. Сучасні дослідження також дають можливість 
простежити весь трагізм ситуації довкола ліквідації УГКЦ та УАПЦ, які за 
підтримку українського національно-визвольного руху були звинувачені в 
пособництві нацистам і десятиліттями тавровані владою та радянською 
історичною наукою як злочинці. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 Історія релігії в Україні: У 10 т. / А. Колодний, В. Климов (ред.) – К.: Український центр 

духовної культури, 1999. – Т. 3: Православ’я в Україні. – С. 446-447. 
2 Лисенко О.Є. Церковне життя в Україні. 1943 – 1946 рр. – К., 1998. – С. 119. 
3 Політична історія України. ХХ століття: У 6 т. / Редкол.: І.Ф. Курас (голова) та ін. – К.: 

Генеза, 2003. – Т. 6: Від тоталітаризму до демократії (1945 – 2002) / О.М. Майборода, 
Ю.І. Шаповал, О.В. Гарань та ін. – С. 53. 
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ДОСВІД ПІДГОТОВКИ  

МИРОТВОРЧИХ КОНТИНГЕНТІВ  
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ  

ДО УЧАСТІ У МІЖНАРОДНИХ  
МИРОТВОРЧИХ ОПЕРАЦІЯХ  

НАПРИКІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст. 
 

У статті розглядаються деякі питання та узагальнюється досвід 
підготовки миротворчих контингентів Збройних Сил України щодо участі 
в міжнародних миротворчих операціях на сучасному етапі розвитку. 

 
Участь України у миротворчій діяльності є однією з найважливіших 

складових її зовнішньої політики та забезпечення національної безпеки. 
Миротворча діяльність відповідає національним інтересам України і в 
сучасних умовах є необхідною частиною для їх досягнення1. Збройні Сили 
України у визначеному законодавством порядку беруть участь у 
міжнародних миротворчих операціях (ММО). 

Україна з самого початку свого незалежного існування активно виконує 
рішення Ради Безпеки ООН щодо надання збройних контингентів, 
озброєння і відповідних засобів її обслуговування, необхідних для 
підтримання чи відновлення міжнародного миру і безпеки. Згідно з 
Постановами Верховної Ради України, керуючись ст. 2 Закону “Про 
Збройні Сили України”, формування ЗС України з 1992 р. постійно беруть 
участь у міжнародних миротворчих операціях у багатьох регіонах світу2. 
Тому підготовка миротворчих контингентів до участі у ММО та її 
                                           

1 Конституція (Основний Закон) України: прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради 
України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с. 

2 Про участь батальйонів Збройних Сил України в Миротворчих Силах Організації 
Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на території колишньої Югославії / Постанова 
Верховної Радою України за №2538-ХII від 3 липня 1992 р. // http://www.nau.kyiv.ua. 
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вдосконалення є важливою проблемою функціонування Збройних Сил 
України. 

Аналіз законодавчих актів показує, що підготовка миротворчих 
контингентів і миротворчого персоналу ЗС України здійснюється на 
підставі міжнародних договорів, згода на обов’язковість яких надана 
Конституцією України, Верховною Радою України, Законами України “Про 
оборону України (ст. 2)”, “Про Збройні Сили України” (ст. 1), “Про порядок 
направлення підрозділів Збройних Сил України до інших держав”, 
“Про участь України в міжнародних миротворчих операціях” та 
розроблених на їх підставі інших нормативно-правових документів1. 

Порядок підготовки миротворчих контингентів і миротворчого 
персоналу Збройних Сил України для участі в міжнародних миротворчих 
операціях визначається наказом Міністра оборони України № 110 від 
26.03.2002 р. “Про затвердження тимчасової інструкції про підготовку 
миротворчих контингентів і миротворчого персоналу Збройних Сил 
України для участі в міжнародних миротворчих операціях”2. Крім того, на 
цей час для безпосередньої підготовки, проведення ротації кожного 
миротворчого підрозділу відпрацьовуються відповідні директиви Міністра 
оборони України, наприклад: 

від 11.02.2003 №Д-5 “Про організацію та проведення ротації особового 
складу миротворчих контингентів Збройних Сил України у 2003 році”; 

від 10.11.2003 №Д-12 “Про організацію та проведення ротації особового 
складу 20 окремого вертолітного загону миротворчого контингенту Місії 
ООН у Сьєрра-Леоне”; 

від 13.11.2003 р. №Д-13 “Про організацію та проведення ротації 
миротворчого контингенту Збройних Сил України для участі у 
міжнародній миротворчій операції у Республіці Ірак у лютому 2004 року”; 

від 17.12.2003 р. №Д-16 “Про формування та підготовку до виконання 
завдань у складі миротворчого контингенту Місії ООН у Ліберії 
56 окремого вертолітного загону”. 

На сучасному етапі розвитку Збройних Сил України підготовка 
миротворчих контингентів та миротворчого персоналу має здійснюватись 
так, щоб забезпечити спроможність частин, підрозділів та миротворчого 
персоналу виконувати широкий спектр миротворчих завдань. Крім того, 
миротворчий контингент ЗС України має готуватися до дій у тимчасово 
сформованих формуваннях з гнучкою організаційною структурою у тісній 
взаємодії з миротворчими підрозділами інших країн, внаслідок чого 
виникають питання взаємосумісності в галузі штабних процедур, 

                                           
1 Конституція (Основний Закон) України: прийнята на П’ятій сесії Верховної Ради 

України 28 червня 1996 р. – К.: Преса України, 1997. – 80 с.; Про участь батальйонів Збройних 
Сил України в Миротворчих Силах Організації Об’єднаних Націй у зонах конфліктів на 
території колишньої Югославії / Постанова Верховної Радою України за №2538-ХII від 3 
липня 1992 р. // http://www.nau.kyiv.ua; Закон України “Про оборону України” // 
http://www.nau.kyiv.ua; Закон України “Про участь України в міжнародних миротворчих 
операціях” //  http://www.nau.kyiv.ua. 

2 Закон України “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших 
держав” // http://www.nau.kyiv.ua. 
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управління, зв’язку, розвідки, тилового забезпечення тощо. Вирішення цих 
питань потребує ретельного вивчення досвіду підготовки й участі ЗС 
України у миротворчих операціях, визначення загальних положень та 
висвітлення особливостей цього досвіду. Крім того, сучасні умови 
вимагають, щоб особовий склад додатково до вмінь та навичок, необхідних 
для досягнення мети миротворчої операції, отримував також спеціальну 
підготовку для дій в операціях з підтримки миру. Всі військові мають бути 
ознайомлені із загальними положеннями Гаазької та Женевської конвенцій, 
додаткових протоколів та Кодексом поведінки ОБСЄ. 

Мета статті полягає у розгляді деяких питань підготовки миротворчих 
контингентів у сучасних умовах та їх узагальнення. 

Підготовка миротворчих контингентів і миротворчого персоналу 
проводиться для забезпечення своєчасного та якісного виконання 
миротворчих завдань у ході ММО та створення резерву високопрофесійних 
військовослужбовців і працівників Збройних Сил України, готових до 
виконання миротворчих завдань. 

Підготовка миротворчих контингентів і миротворчого персоналу 
ґрунтується на таких принципах: комплектування особового складу 
проводять виключно на добровільній основі; комплексний підхід – 
багатоступінчастість навчання і спеціальна підготовка; відповідність 
підготовки світовим стандартам. 

Напрямами підготовки миротворчих контингентів і миротворчого 
персоналу є: підготовка їх до направлення для участі у визначеній 
міжнародній миротворчій операції; підготовка підрозділів і персоналу, 
визначені для участі у Процесі планування та оцінки сил у рамках 
програми “Партнерство заради миру”. 

Підготовка миротворчого контингенту і персоналу для участі в 
міжнародних миротворчих діях – це безперервний процес, що складається з 
сукупності узгоджених і взаємопов’язаних за метою, завданнями й місцем 
організаційних і практичних заходів, необхідних для успішного виконання 
законодавчо прийнятих рішень щодо направлення миротворчих 
підрозділів, частин і з’єднань та персоналу Збройних Сил України для 
участі в міжнародних миротворчих діях. 

Згідно з наказом Міністра оборони України №110 від 26.03.2002 р. “Про 
затвердження тимчасової інструкції про підготовку миротворчих 
контингентів і миротворчого персоналу Збройних Сил України для участі в 
міжнародних миротворчих операціях”1, загальне керівництво підготовкою 
та участю миротворчих контингентів і миротворчого персоналу здійснює 
начальник Генерального штабу Збройних Сил України через Центр 
військового співробітництва і верифікації Генерального штабу Збройних 
Сил України. Безпосередній керівник призначається наказом начальника 
Генерального штабу Збройних Сил України. 

Планування підготовки частин, підрозділів, призначених до дій у складі 

                                           
1 Закон України “Про порядок направлення підрозділів Збройних Сил України до інших 

держав” // http://www.nau.kyiv.ua. 
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миротворчого контингенту, здійснюється безпосереднім керівником із 
залученням представників управлінь центрального апарату Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України. 

Безпосередній контроль за ходом підготовки та готовністю 
миротворчих контингентів до виконання завдань здійснюється 
командувачем Сухопутних військ Збройних Сил України та 
представниками Генерального штабу Збройних Сил України. 

Підготовка частин та підрозділів, призначених до дій у складі 
миротворчого контингенту, здійснюється за етапами та поділяється на 
загальну, попередню, безпосередню підготовку та підготовку в районі 
проведення міжнародної миротворчої операції. 

Загальна підготовка частин та підрозділів, призначених до 
миротворчого контингенту, здійснюється у місцях постійної дислокації і 
передбачає: надання базових знань з миротворчої тематики особовому 
складу; забезпечення досягнення сумісності з підрозділами збройних сил 
інших держав під час виконання миротворчих завдань підрозділами і 
персоналом, визначеними для участі у плануванні та оцінці сил у рамках 
програми “Партнерство заради миру”; надання особовому складу 
з’єднання, частини і персоналу поглиблених знань з миротворчої тематики; 
формування резерву миротворчого персоналу, проведення обліку й 
навчання особового складу, включеного до цього резерву. 

Попередня підготовка починається з розроблення проекту наказу 
Міністра оборони України (начальника Генерального штабу Збройних Сил 
України) про організацію попередньої підготовки миротворчих контингентів 
чи миротворчого персоналу, уточнення організаційно-штатної структури 
миротворчого контингенту й полягає у такому: 

відпрацювання плану підготовки миротворчого контингенту; 
відбір, атестація кандидатів до складу миротворчого контингенту; 
уточнення (відпрацювання) програми підготовки (навчання) миротворчого 

контингенту з метою забезпечення виконання завдань у визначеній міжнародній 
миротворчій операції; 

навчання та спеціальна підготовка особового складу; 
проведення заходів щодо організації всебічного забезпечення підготовки 

миротворчого контингенту; 
участь в організації взаємодії між головними командуваннями видів 

Збройних Сил України, управліннями центрального апарату Міністерства 
оборони України та Генерального штабу Збройних Сил України з метою 
забезпечення своєчасної та якісної підготовки миротворчого контингенту; 

організація управління;  
проведення інших підготовчих заходів для забезпечення своєчасної та 

якісної підготовки миротворчого контингенту. 
Безпосередня підготовка починається після видання відповідного наказу 

(директиви) Міністра оборони України (начальника Генерального штабу 
Збройних Сил України) про формування та організацію підготовки 
миротворчого контингенту, виданого після прийняття Президентом України 
відповідного рішення про направлення миротворчого контингенту Збройних Сил 
України до іншої держави для участі в ММО та затвердження штатів визначених 
підрозділів і розроблення розрахунку фінансових витрат. 
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Безпосередня підготовка частини, підрозділу, призначених до 
миротворчого контингенту, включає: 

формування миротворчого контингенту; 
проведення поглибленого медичного обстеження особового складу та 

відповідних профілактичних щеплень; 
навчання особового складу та підготовка підрозділів до участі в 

міжнародній миротворчій операції в пунктах постійної дислокації і навчальних 
центрах; 

завершення підготовки особового складу до дій в умовах місцевості, 
близьких до району проведення міжнародної миротворчої операції (у разі 
можливості створення таких умов); 

створення необхідних запасів матеріально-технічних засобів та визначення 
порядку їх поповнення; 

підготовку озброєння та військової техніки до застосування у відповідних умовах; 
оформлення виїзних справ на офіцерів і прапорщиків (мічманів) підрозділу, 

оформлення службових паспортів для особового складу; 
підготовку проекту наказу по особовому складу; 
відправку та розміщення миротворчого контингенту; 
передачу миротворчого контингенту під оперативне підпорядкування 

керівництву міжнародної миротворчої операції; 
організацію взаємодії з органами влади держави перебування та 

міжнародними організаціями; 
організацію матеріально-технічного, фінансового забезпечення в місці 

виконання завдань; 
організацію переміщення миротворчого контингенту до районів виконання 

завдань за призначенням, у т.ч. вирішення питань щодо пересування через 
території інших держав; 

практичну роботу в підрозділах з метою контролю і надання допомоги в 
підготовці миротворчого контингенту. 

Безпосередня підготовка частини, підрозділу, призначених до миротворчого 
контингенту, проводиться як у місці постійної дислокації, так і у відповідних 
навчальних центрах і завершується з прибуттям миротворчого контингенту до 
району проведення міжнародної миротворчої операції та прийняттям зон 
відповідальності. 

Загальна, попередня, безпосередня підготовка миротворчих контингентів 
ЗС України проводиться згідно з Програмою підготовки та бойового 
злагодження підрозділів, призначених для виконання завдань у складі 
миротворчих контингентів1. 

Підготовка миротворчого персоналу здійснюється у Центрі підготовки 
офіцерів багатонаціональних штабів у Національній академії оборони України і 
на базі 7-го об’єднаного навчального центру Партнерство заради миру 
(м. Яворів). На кафедрах Оперативного мистецтва та Сухопутних військ 
Національної академії оборони України проводяться заняття для слухачів 

                                           
1 Наказ Міністра оборони України 26.03.2002 № 110 “Про затвердження Тимчасової 

інструкції про підготовку миротворчих контингентів і миротворчого персоналу Збройних Сил 
України для участі в міжнародних миротворчих операціях”; Програма підготовки та бойового 
злагодження підрозділів, які призначені для виконання завдань у складі миротворчих 
контингентів. 
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стратегічного, оперативно-тактичного й тактичного рівнів з питань 
миротворчої діяльності ЗС України. 

Створення 2-го Центру миротворчого персоналу та офіцерів 
міжнародних штабних елементів (центрів) (директива Міністра оборони 
України від 07.11.2002 р. №Д-115/1/7473) значною мірою впорядковує 
процес планування та використання кадрів, а також суттєво полегшує 
вирішення питань грошового та інших видів забезпечення офіцерів, які 
проходять службу на посадах миротворчого персоналу. 

Підготовка миротворчих контингентів Збройних Сил України в районі 
міжнародних миротворчих операцій здійснюється командирами з’єднання, 
частини, підрозділів з метою підтримання високого рівня професійної 
підготовки особового складу та готовності до виконання отриманих 
конкретних завдань. Програми підготовки (розклади занять) складаються 
відповідно до характеру завдань, що виконуються миротворчим 
контингентом залежно від умов, на підготовку особового складу 
миротворчого контингенту виділяється до 4–5 діб на місяць. 

Порядок роботи командира та штабу миротворчого контингенту щодо 
прийняття рішення на зайняття зони відповідальності та виконання 
миротворчих завдань в основному не відрізняється від послідовності 
роботи командира з’єднання з організації бою, але має свої особливості, що 
залежать від конкретної обстановки та отриманого завдання. 

Отже, підготовка з’єднання, частини до участі у міжнародній 
миротворчій операції є однією з найбільш складних форм діяльності 
командувачів (командирів), штабів та військ під час підготовки та в ході 
проведення міжнародної миротворчої операції. 

Проведений стислий аналіз процесу підготовки миротворчих 
контингентів показав, що на даний момент Україна входить у десятку 
найбільших світових контрибуторів з миротворчої діяльності, яка є однією 
з найважливіших складових її зовнішньої політики, забезпечення престижу 
країни, перспективи просування національних інтересів держави на 
міжнародній арені, досягнення взаємосумісності з військовими 
підрозділами інших країн, а через це – набуття досвіду для реформування 
власних Збройних Сил. 

Отже, зважаючи на загальноєвропейські тенденції щодо підвищення 
ролі суто європейських структур у забезпеченні безпеки та стабільності на 
теренах Європи, можна зробити висновок про перспективність розвитку 
цього напряму миротворчої діяльності.  

Подальшими напрямами розвитку процесу підготовки миротворчих 
контингентів, на наш погляд, є такі: удосконалення навчальної 
матеріально-технічної бази з підготовки миротворчих підрозділів, навчання 
штабів і підрозділів у єдиних навчальних центрах, сприяння розвитку 
різноманітних навчальних курсів з миротворчої тематики, відповідних 
зборів, поширення стажування офіцерів ЗС України у штабах та військових 
формуваннях збройних сил інших країн та їх участі у військових 
багатонаціональних навчаннях як на території, так і поза межами України, 
врахування позитивного досвіду інших країн світу під час підготовки 
миротворчого персоналу. 
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Баранівський В.Ф. (Київ) 

 
ПРОФЕСІОНАЛІЗАЦІЯ ВІЙСЬКОВОЇ  

СЛУЖБИ ЯК СОЦІАЛЬНО- 
ФІЛОСОФСЬКА ПРОБЛЕМА 

 
У статті подано філософсько-соціологічний, політологічний та 

економічний аналіз сучасного стану професійної військової служби 
України. 

 
Соціально-філософський підхід до аналізу сучасного стану та 

перспектив відносин держав у світі переконливо підтверджує необхідність 
для Української держави мати свої Збройні сили, які здатні захистити 
країну від агресії. 

Воєнна доктрина України вимагає створення і підтримки воєнного 
потенціалу держави на рівні, достатньому для відбиття збройного нападу 
та підтримання бойової готовності Збройних сил, яка забезпечить відсіч 
можливої агресії з боку будь-якої держави (коаліції держав) з повітряно-
космічного простору, суші або моря. 

Виходячи з вимог оборонної достатності, враховуючи свої соціально-
політичні та економічні можливості та потреби, держава має забезпечити 
стан Збройних сил, який має бути адекватним умовам ведення сучасних та 
майбутніх війн (т.зв. «війн шостого покоління»), яким притаманне 
використання високотехнічної зброї та проведення принципово нових 
форм бойових дій без воєнних армій. Такого рівня та якості збройні сили в 
сучасному світі вже створені та вдосконалюються в багатьох країнах світу 
(США, Японія, Німеччина тощо). По шляху створення таких армій іде 
більшість країн світу. 

Характерною ознакою армій найбільш розвинених країн світу є й та, що 
вони створені на професійній основі, тобто всі військовослужбовці є 
професіоналами, і проходять службу на контрактній основі. Досвід 
бойових дій таких армій вже достатньо переконливо засвідчує переваги 
професійної армії над військовими формуваннями, створеними на основі 
інших засад. 

Українська держава, враховуючи світовий досвід, свої потреби та 
можливості також стала на шлях створення професійної армії. Але 
остаточне вирішення цієї проблеми, шляхи та темпи професіоналізації 
армії мають отримати певне філософсько-політичне, морально-етичне, 
правове та економічне обґрунтування. 

Філософсько-політичний доказ необхідності професійної армії 
забезпечується наступними аргументами: 

1) необхідністю захисту Української держави, її національних інтересів. 
Україна є суверенною державою і має право на захист свого суверенітету й 
цілісності; 

2) впровадження новітніх технологій виробництва надає можливості для 
створення мобільних, боєздатних збройних сил, здатних більш ефективно 
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виконувати завдання по захисту суверенітету держави. Світовий досвід 
свідчить, що новітні технології завжди перш за все використовувалися в 
інтересах оборони (захисту) держави; 

3) впровадження новітніх досягнень науки та техніки вимагає військових 
професіоналів, здатних ефективно використовувати можливості сучасної 
техніки. Аналіз із позицій об’єктивної діалектики показує, що настає час, коли 
внаслідок якісних змін у технологіях збройної боротьби масове використання 
всього населення для ведення бойових дій є нераціональним, неефективним. 

Разом із тим у плануванні становлення професіоналізації армії 
необхідно враховувати й те, що Україна є державою соціально-перехідного 
типу від тоталітарної системи до демократичної системи відносин, має свої 
певні національні морально-етичні традиції, певний стан економічного 
розвитку та фінансових можливостей. 

Необхідно враховувати й те, що Україна – молода держава, котра має в 
забезпеченні суверенітету проблеми ідеологічного, політичного, 
національно-етнічного, економічного характеру. Ці проблеми мають також 
враховуватися в політиці відносно створення професійних збройних сил. 

Перш за все, плануючи заходи щодо реорганізації збройних сил, щодо 
забезпечення захисту України необхідно, на наш погляд, виходити з того, 
що систему призову за принципом загального військового обов’язку у 
зв’язку з професіоналізацією армії не потрібно скасовувати з наступних 
причин: 

1. Український народ здавна традиційно з повагою відноситься до своїх 
збройних захисників, у народі склалася традиція обов’язкового проходження 
служби в армії, тих, хто не служив у армії – зневажали. 

2. Збройні сили, у т.ч. за радянських часів, були серйозною школою 
навчання та виховання. Ці функції армії в сучасних умовах, коли йде 
становлення незалежної держави, отримують ще більше значення. Система 
виховної роботи в Збройних силах, служба в спільних військових підрозділах 
виховує в молоді державний світогляд, патріотизм, відповідальність за 
державні інтереси, розуміння та відчуття єдності різних націй, народностей, 
регіонів, соціальних слоїв та груп. Важливою є функція фізичного та трудового 
виховання військовослужбовців. 

3. Особовий склад строкової служби необхідно більшою мірою 
зорієнтувати на виконання завдань по забезпеченню діяльності професіоналів, 
а також різноманітних господарських робіт, як це, зокрема, практикується з 
юнаками, які з релігійних мотивів призиваються на альтернативну службу. 

По-перше, такий підхід забезпечує більш повну реалізацію принципу 
соціальної справедливості (всі проходять службу), надає державі певні 
матеріальні здобутки (переваги) залежно від використання праці 
військовослужбовців строкової служби. 

По-друге, конкретні етапи професіоналізації армії мають бути 
визначені з урахуванням першочергових потреб бойового забезпечення 
оборони та фінансових можливостей держави. 

Обґрунтовано, що, особливо на першому етапі професіоналізації, 
фінансові витрати держави зростуть (витрати на підготовку, забезпечення 
житлом та ін.). Це підтверджується висновками фінансово-економічного 
відділу Міністерства оборони України. 
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Достатньо високий рівень матеріального, правового, морального 
стимулювання та захисту військових професіоналів підніме авторитет 
Збройних сил, забезпечить належний підбір та ступінь їх 
укомплектованості. 

Разом із тим підготовка воїнів-спеціалістів строкової служби потребує 
не менших затрат, вимагаючи їх частої зміни (звільнення в запас), при 
цьому значно знижується рівень бойової готовності, зменшується час 
експлуатації бойової техніки та зброї. Співвідношення фінансових затрат 
на професіоналів та воїнів строкової служби на різних етапах, з 
урахуванням їх зміни (ротації) – потребує додаткових розрахунків. 

По-третє, професіоналізація армії має ще одну суттєву перевагу. В 
умовах плюралізації суспільних відносин держава має більш гнучко 
захищати свої інтереси. В Збройні сили (особливо в бойові, професійні 
частини) не можуть допускатися особи, які за своїми політичними та 
морально-психологічними якостями не відповідають основному 
призначенню Збройних сил. 

Набір професіоналів може здійснюватися з урахуванням відповідності 
їх певним критеріям, зокрема з урахуванням їх лояльності до існуючого 
державно-політичного устрою, бажання свідомо захищати Україну. Досвід 
такого підбору накопичений у низці країн світу (зокрема, США тощо). 
Такий досвід є і в Україні, у випадку, коли проходять атестування та 
переатестування офіцери й прапорщики Збройних сил (аналіз показує, що 
в забезпеченні цього підходу на сьогодні є значні недоліки). 

По-четверте, в умовах лібералізації суспільних відносин, а також під 
впливом різноманітних зовнішніх чинників у державі може створюватися 
ситуація, коли певні сили можуть виступити з антиконституційними 
вимогами, робити спробу фізичного впливу на державу з метою зміни 
системи влади чи її деформації: в цьому випадку держава може 
застосовувати Збройні сили. Звичайно, що професійна армія з такими 
завданнями впорається більш надійно та результативно. 

Філософсько-соціологічний, політологічний та економічний аналіз 
проблеми показує також, що найкращим союзником України на сучасному 
етапі її розвитку мають бути насамперед європейські держави, США, у 
яких більш розвинена система демократії, правові гарантії захисту 
суверенітету інших суверенних держав, а також саме ці держави мають 
найбільш сучасні збройні сили та демократичний принцип їх застосування. 

Таким чином, Українській державі необхідно продовжити створення 
сучасних ефективних, мобільних Збройних сил на професійних засадах. 
Водночас необхідно зберегти принцип комплектування Збройних сил за 
загальним призовом, що має велике соціально-політичне, фінансово-
економічне та виховне значення для держави. Україна не в змозі на 
достатньо високому рівні самостійно вирішити проблему захисту 
національного суверенітету. З урахуванням сучасних геополітичних 
обставин найкращою альтернативою для вирішення цієї проблеми є 
приєднання України, її Збройних сил до Північно-алтантичного союзу 
(НАТО). 
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УКРАЇНА – МЕНТАЛЬНІСТЬ, ДОЛЯ, 
ІСТОРИЧНА МІСІЯ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Скрипка В.І. (Чернігів) 
 

УКРАЇНСЬКА ДУХОВНІСТЬ – 
 ВИЗНАЧАЛЬНИЙ ЧИННИК  

БУТТЯ УКРАЇНЦЯ 
 

У статті розкрито сутність української духовності як визначального 
чинника способу життя українського народу. 

 
Лонгітюдні дослідження, системний аналіз соціальних процесів дають 

можливість виділити, на наш погляд, основне питання життя людини і дати 
відповідь на нього. Це питання можна сформулювати так: Що головне у 
бутті людини (соціального суб’єкта)? Що може спасти людину, націю, 
державу? Дослідження історичного розвитку, суспільної практики 
розкриває і відповідь на нього. Це їх дух, духовність.  

Вивчення української духовності як визначального чинника способу 
життя має особливу актуальність. В усі часи етногенезу українського 
народу питання духовності мали провідне значення. Саме духовність 
плекала та забезпечувала виживання, становлення та розвиток українського 
народу й нашої країни. Сучасні умови цивілізаційного процесу спонукають 
український народ і кожну людину України до системного переосмислення 
минулого, визначення їх місця й ролі у творенні нової якості буття, 
здорового способу життя. 

Духовність відноситься до таких чинників, без яких народ не може мати 
власної ментальності і самобутності, творити власну культуру, не може 
просуватися до вершин людського прогресу. Духовність особистості 
зумовлює її самотворення, самореалізацію власної сутності, обумовлює 
спосіб життя. Проблеми духовності стосуються кожної людини. Їх 
розв’язання надзвичайно важливе для українського суспільства, для нашого 
очищення та власного переображення. Гостро постають питання щодо 
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виховання духовно багатих молодих людей, їхнього здорового способу 
життя. 

Вивчення проблеми духовності розпочинається в історичному плані з 
часів становлення людських знань і культури. У розкритті таємниці даного 
феномену завжди була зацікавлена людина. Розглядаючи стан 
розробленості проблеми філософією, психологією та іншими галузями 
науки, варто звернути увагу на неоднозначність суджень та висновків. 
Питання духовності суспільства й індивіда у даний час досліджуються в 
роботах вітчизняних і зарубіжних учених. Вагомий внесок у дослідження й 
розв’язання цих проблем зроблений АПН України, Науково-дослідним 
інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України. 
Загальним результатом цих досліджень є обгрунтування важливості й 
необхідності духовного очищення суспільства, підвищення рівня 
духовності людей, впровадження людиноцентристського підходу, 
психологізації практики, удосконалення суспільно-економічних відносин і, 
зокрема, освітнього процесу як основного механізму духовної орієнтації 
учнівської молоді.  

Проте вказана проблема потребує подальшого дослідження й 
узагальнення як на рівні сучасних уявлень сутності української духовності, 
що має бути методологічною основою людського буття, здорового способу 
життя, так і конкретних технологій подальшого поліпшення практики, 
удосконалення виховання підростаючих поколінь. 

Метою дослідження є спроба в сучасних умовах переосмислення 
сутності української духовності та осягнення її як визначального чинника 
способу життя українського народу. 

На наш погляд, у виховній практиці є проблеми, які виникли на основі 
методології лінійного осягнення дійсності й породили просвітницькі 
концепції освіти і людини. В основі таких підходів лежать думки про 
існування загальних законів буття, процесів дійсності. Знання законів і 
складає світогляд, який є основою духовності особистості. Здається, що все 
дуже просто. Насправді все далеко не так. 

Звичайно, існує зв’язок і знання, і світогляду з духовністю людини. Але 
це аж ніяк не означає їх ототожнення, про яке інколи йде мова в окремих 
публікаціях та роздумах певної частини людей. Таке тлумачення 
механістичне, схоластичне. Подібні судження інколи поширюються як 
аксіома, що можна за допомогою знань виховувати людину. Звичайно, 
знання завжди потрібні. Але в усьому має бути знайдена міра сущого. 
Потрібно вчитися давати відповіді на такі питання. Кому, які, скільки, для 
чого потрібні ті чи інші знання? 

Такі уявлення сприяють утвердженню діалектики суб’єктивно-
об’єктивних взаємовідносин як у шкільно-педагогічній практиці між 
учасниками педагогічного процесу, так і в суспільному житті між людьми. 
Поширені при цьому ідеї про те, якщо “не бажаєш – примусимо”, 
“примусимо любити свободу”… Або ж властиві підходи, що керівник, 
педагог завжди має рацію, він вважає за необхідне бути “зверху” у 
судженнях і висновках, що він все знає (я керівник (педагог), а хто ти?…). 
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Хочеш збагнути істину, то читай матеріал у підручнику або ж запитай у 
вчителя.  

Вони (подібні підходи) виплекали авторитарну педагогіку з 
імперативними принципами і методами виховання, породили 
репродуктивну систему освіти. Все це негативно впливає на виховний 
процес, сприяє становленню або ж зазомбованих біологічних роботів, або ж 
людей, травмованих і духовно, і психічно, і фізично. А це – людське горе, 
наші суспільні проблеми й біди, наша бездуховність. 

Дозвольте поставити наступні запитання. Де ж людина, де ж “самість”? 
Як же можна при таких підходах розв’язувати суперечності розвитку 
творчих здібностей кожної молодої людини, творчості власного буття? Як 
сприяти самореалізації власної сутності, духовному збагаченню учнівської 
молоді?  

Вважаємо, що перед освітянською практикою актуалізувалося триєдине 
завдання: систематично й цілеспрямовано прищеплювати підростаючим 
поколінням українську духовність; сприяти вихованню в них здорового 
способу життя; удосконалювати особистісно орієнтовану систему освіти 
для поліпшення соціалізації учнівської молоді через допрофільну і 
профільну підготовку. Мету навчально-виховного процесу можна 
сфрмулювати так: сприяння становленню вільної, національно-свідомої, 
конкурентоспроможної, самодостатньої особистості. І тут важливою є 
необхідність усвідомлення сутності української духовності. 

Без перебільшення варто наголосити, що у Всесвіті немає більш нічого 
загадковішого за духовність людини, людський розум, свідомість, 
світогляд. Протягом свого існування людина намагалася знайти відповіді 
на питання щодо сутності цих феноменів. В історичному плані дані 
проблеми набували різноманітних тлумачень їх сутності і важливості. 

На наш погляд, у сучасних умовах необхідно системно підійти до 
визначення феномена українська духовність, осмислення його з точки зору 
реалій дійсності, діалектики Л ↔ С (людина ↔ світ), життя людини, 
принципу історизму, з урахуванням надбань зарубіжної і вітчизняної 
філософської думки, нелінійного осягнення і багатовимірності буття.  

Нині у нашій країні проходять процеси переосмислення власного буття, 
духовного очищення, відродження та зміцнення української духовності. 
Йде пошук шляхів удосконалення української державності, розвитку 
національної культури, демократизації суспільного життя, зміцнення 
ринкових відносин. Це закономірні тенденції суспільного зростання. Вони 
пов’язані із складними і суперечливими проблемами. 

Виявилося, якщо сказати відверто, Україна вражена досить важкою 
хворобою: бездуховністю, що неминуче породжує явища тоталітаризму, 
деморалізації, дегуманізації, втрати волі і віри, зневір’я до самодостатнього 
життя, самореалізації власної сутності й долі. З боку частини народу 
проявляє себе українофобія, дискредитація національного як 
недосконалого, недооцінка рідної мови, культури, духовності українського 
народу. Ігноруються уроки історії, недооцінюються роль і значення 
національних інтересів, цінностей, ідеалів. Інколи наукові дослідження 
реальних суспільних процесів підміняються ідеологією, а тому 
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викривляється і наше минуле, і наше майбутнє, створюються неправдиві 
уявлення про Україну й українство. 

На жаль, недооцінюються роль і значення національної ідеї в суспільно-
практичній діяльності. А “національна ідея – це універсальний феномен, 
зумовлюваний, з одного боку, природно-космічними чинниками 
(захованими в глибинах етнобуття та свідомості, навіть інстинкту), а з 
другого – усіма чинниками й формами історичного Буття нації: сімейними, 
родовими, племінними, етно-державними, соціально-економічними, 
політичними, духовно-культурними (освіта, наука, право, філософія, 
релігія), міжнародними”1. 

Хвороба дана досить небезпечна. Її лікування дасть можливість розв’язати 
наступні питання, що поставила історія. Яке майбутнє українського народу? 
Яке майбутнє України? Бути чи не бути Україні? 

З нашої точки зору, зміцнення духовності українського народу, очищення й 
змінення кожної людини може проходити через розуміння й самоусвідомлення 
методологічних основ даного процесу, образно, його глибинного коріння, 
наявного фундаменту. 

Феномен українська духовність розкриває здатність українського народу, 
кожної людини нашої країни до українотворення, до збереження і творення 
української культури та власного самотворення як українців. Даний феномен 
акумулює й знання про Україну й українство та відношення до них соціального 
суб’єкта.  

Дана дефініція відображає пізнавальну, творчу, діяльнісну, морально-
аксіологічну активність і сутність українського народу, українця. Стержнем 
духовності кожної людини (соціального суб’єкта) є мораль, моральне 
спрямування буття. Моральність дій визначає не страх, не різноманітні 
міркування щодо ефективності, а совість, “серце”. Так історично склалося на 
нашому терені. Кордоцентризм є однією з основних рис українського 
світоглядного менталітету. 

Є різні підходи щодо розуміння духовності. У різних філософських 
тлумаченнях на перший план виходить та чи інша сторона цього складного 
феномена. Інколи духовність ототожнюється із поняттям свідомість. З нашої 
точки зору, до деякої міри це можна порівнювати з дефініцією самосвідомість. 
Духовність, звичайно, охоплює все психічне життя людини. Проте поняття 
українська духовність ширше, ніж дефініція національна свідомість. Воно 
включає і свідомість, і культуру, й активність українського народу, його 
творчість, діяльність, моральність буття. Осягнення буття людини через 
духовність означає, що людина може і відображати, і пізнавати, й, що дуже 
важливо, творити світ, творити власне буття. 

Духовність є процес і результат діалектики цінностей. А цінності генетично 
акумулюють у собі загальну спрямованість потреб, інтересів та емоційних 
переживань. Кожна з даних складових виконує певні функції в регулюванні 
життєдіяльності людини, її способу життя. 

Цінності – це те, що людська душа (почуття) бажає визнати пріоритетним, 
що звеличується над усім, до чого прагне, відноситься з великою повагою, що 
вибирає. Процес вибору на основі цінності є оцінкою. Для суб’єкта результат 

                                           
1 Кононенко П.П. “Свою Україну любіть”… – К.: Твім інтер, 1996. – С. 25-26. 
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вибору постає як благо. Спрямованість суб’єкта і його діяльності на певну 
цінність є ціннісною орієнтацією.  

Цінності можуть трансформуватися через різні стани духу, що доводять 
цінності до реалізації. Ідеал вбирає в себе цінності і виконує роль стратегічного 
орієнтиру на шляху руху від сущого до належного. Суб’єкт має бути 
підготовлений до реалізації цінності як на ціннісно-інформаційному 
(мотиваційно-когнітивному), так і на вольовому рівні. Це забезпечує готовність 
суб’єкта до певної діяльності, творчості в певних умовах. Тобто має бути у 
суб’єкта такий стан психіки як настанова (на рівні свідомого й підсвідомого). 

Різним особистостям, соціальним групам, епохам властиві свої цінності. 
Проте вони є невід’ємними атрибутами ставлення людини до навколишнього 
світу. 

У всіх проявах взаємодії зі світом людина орієнтується на підсумкову 
характеристику своїх прагнень, підсумкову цінність – благо, яке досягається 
через гармонію взаємовідношень. При цьому вона виражає себе, свою 
неповторність. Устремління до самоусвідомлення, самовдосконалення, 
самореалізації, до самовираження власної сутності є закономірностями 
розвитку людини (соціального суб’єкта взагалі). 

Одночасно людина (соціальний суб’єкт) по-своєму усвідомлює цінність 
світу, а себе – частиною цього загального, яким би воно не усвідомлювалося 
(Бог, природа, людство, нація, держава і т.д.). Ставлення до загального 
пов’язане з такою цінністю, як співпричетність. Свобода і співпричетність – 
фундаментальні цінності буття, вони пронизують усі інші цінності. Тут 
потрібно знаходити міру сущого, намагатися завжди відходити від 
абсолютизації сторін.  

Буття українського народу завжди перебувало у межевому стані, на межі 
скінченного і нескінченного як у просторі, так і в часі. А життєдіяльність його 
може бути забезпечена системним підходом. Тобто його взаємозв’язки, 
спілкування, діяльність, творчість мають об’єднуватися цілісним осягненням 
світу. Це досягається мудрістю, властивою українському народу. Ця цінність 
має зв’язок з нескінченністю через душевні переживання, які пов’язані з 
такими цінностями як краса і святе. Мудрість українського народу 
сконцентрована в українській філософії, що акумулювала в собі досягнення 
зарубіжної філософської думки. А буття кожного українця обумовлюється 
Вірою, Надією, Любов’ю, Добром, Красою і Свободою. Це ті доброчинності 
(цінності), які склалися в процесі етногенезу українського народу. 

Осмислення буття українця з точки зору діалектики Л ↔ С дає можливість 
підійти до визначення сутності людини як єдності духу, душі і тіла. Тобто 
людина є єдністю духовного, душевного й тілесного начал. Природа духу 
розкривається як потенціал активності, творчості, діяльності, пориву до 
свободи й самоутвердження в тих постійних переходах від стану речей до 
стану ідей і навпаки, який відбувається при взаємодії з дійсністю. 

Дух виступає у двох формах – суб’єктивній і об’єктивній, тобто це є єдність 
процесів опредметнення і розпредметнення. Він виражає здатність до 
відтворення себе у предметному світі, до розпредметнення цього світу. 
Суб’єктивний дух є результатом перенесення зовнішнього світу у внутрішній 
світ.  

Об’єктивний дух пов’язаний з прагненням до самореалізації власної 
сутності, опредметненням внутрішніх станів, виходом у предметне буття за 
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межі ідеального. Об’єктивний дух виступає у вигляді колективного досвіду, 
усіх різновидностей суб’єктивно-об’єктивної взаємодії, яка властива процесу 
олюдненого буття. Саме таке олюднене буття має здатність до інтеріоризації у 
внутрішній світ, у внутрішнє буття суб’єкта. Дух об’єднує і вольові процеси.  

Душа виражає індивідуальну специфічність внутрішнього світу людини, 
сприйняття нею реальності, здатність до переживання або ж відчуження. Душа 
є джерелом моральних і комунікативних можливостей. Вона відображає 
емоційно-оцінююче відношення як до іманентного, так і до всієї реальності. 

Феномени дух, душа, духовність є реальністю і варто відкинути 
безпредметні діалоги з питання: Чи існують дух, душа, духовність? Такий спір 
породжений окремими філософськими течіями, схильними до лінійного 
осягнення дійсності, до абсолютизації окремих її сторін. Він негативно впливає 
на дослідження цих проблем, відродження духовності українського народу, 
виховання учнівської молоді, організацію здорового способу життя людей. 

Дані феномени тісно пов’язані з соціальними суб’єктами. Живе нація, живе 
й її національний дух, національна душа, національна духовність. Є 
український дух, українська душа, українська духовність. 

Усе це продукти історичного розвитку. Пізнати ці явища, дослідити їх 
становлення і розвиток можна лише на основі принципу історизму. 
Дослідження даних явищ важливе для самопізнання українського народу. Адже 
уявлення про можливості організації буття українців, їхнього здорового 
способу життя можуть скластися на грунті життєдіяльності в минулому. 
Розгляд феномена українська духовність в історичному плані, а також аналіз 
підходів до проблем дає змогу збагнути її як процес, осягнути системно у 
даний час і можливості та преспективи українського народу в майбутньому. 

Сучасні проблеми в нашому житті пов’язані не тільки, а, можливо, і не 
стільки із сьогоденням. Якщо просто розглядати нинішні проблеми буття без 
осягнення історичного процесу, то ми не зможемо їх збагнути і знайти 
оптимальні шляхи їх розв’язання. 

Проблеми буття людини, категорії дух, душа, духовність знаходяться в 
центрі уваги і зарубіжної філософської думки. Платон (давньогрецька 
філософія) розгорнув їх у системній формі. Визначальним для нього при 
пізнанні дійсності стало питання: “Що насправді є?” Він зробив висновок, що 
існує світ ідей (ейдосів) і світ речей. Найвищим ейдосом є ідея Добра, яка є 
джерелом істини, краси і гармонії. Все розмаїття речей дійсності є лише 
відображення ідей. 

Матерія сама не є буттям, що стоїть поряд з ідеями, а тим, у чому виникає 
світ ейдосів. 

Дух, Божествений розум створює світ речей, виходячи з ейдосів як зразків. 
Дух же – це світова душа, яка дотична до ейдосів і об’єднує душі й тіла. 
Творцем людини є теж Бог. Він створив її душу й тіло, він є творцем космосу 
(природи) і його душі. Тіло смертне, душа безсмертна. Після смерті тіла душа 
переходить в інші тіла. 

Арістотель (давньогрецька філософія) намагався розібратися в існуючому, 
знайти в ньому головне. Він розрізняв першу й другу філософії. Предметом 
першої філософії було вчення про Бога (теологія), другої – фізика. Бог виступає 
в нього одним із начал. Все, що існує в природі, складається з матерії і форми. 
Матерія є пасивне начало. Він називає формою сутність буття кожної речі і 
першу сутність. Форма робить матерію дійсністю, втіленням у конкретну річ. 
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Форма й матерія існують самі по собі. Форм стільки, скільки існує речей, а 
внесені в матерію, вони творять речі. В матерію їх вносить Бог. 

Арістотель говорив про душу як форму тіла. Душу мають, за ним, усі живі 
істоти. Із закінченням життя зникає і його душа. Він дійшов висновку, що 
світовий процес проходить внаслідок існування форми всіх форм (Першого 
Двигуна, Божественного Розуму, Бога). Як вчений і дослідник він керується 
довірою до чуттєвого досвіду, визнає вічність руху в природі, створив науку 
про закони мислення – логіку. 

В епоху Середньовіччя була поширена думка про творення людини Богом і 
про залежність подальшої її долі від Нього. Піко делла Мірандола (епоха 
Відродження) стверджував, що Бог створив людину і зробив її центром світу. 
Він дав людині свободу волі й вона сама має вирішувати свою долю, має бути 
творцем самої себе, власного буття та волі. Виник гуманістичний напрям 
філософії, який утверджував нову систему цінностей, пов’язаних з особистими 
достоїнствами, гідністю людини, її культурою. 

І. Кант (німецька класична філософія) зосередив увагу на постановку і 
розв’язання таких чотирьох проблем. Що я можу знати? Що я маю робити? На 
що можу сподіватися? Що таке людина? Він вважав, що на перше питання дає 
відповідь метафізика, на друге – мораль, на третє – релігія, на четверте – 
антропологія. І. Кант визнавав наявність речей “самих по собі” (об’єктивної 
реальності), але вважав, що їх пізнати неможливо (“речами в собі”). Він 
висунув положення про антиномії (суперечності), у які впадає розум людини 
при намаганні пізнавати світ і не може їх розв’язати. Він визнавав існування 
світу “речей у собі” і наявність у ньому таких “речей у собі” як свобода волі, 
безсмертя душі і Бог. 

Пізнавальні можливості людини обмежуються світом явищ. Людину І. Кант 
розглядає і як явище, і як “річ у собі”. Сутність же людини в її душі. Саме в 
душі закладена система здібностей. Знання підпорядковане вищим цілям буття 
людини. Він обмежує знання, щоб дати місце вірі. За ним саме в сфері моралі і 
віри зосереджується кінцева ціль життя. 

Глибоке й багатостороннє пояснення світу, буття людини знаходиться в 
творчості Г. Гегеля (німецька класична філософія). Він стверджує, що 
абсолютна ідея існує вічно і містить у собі всі можливі явища природи й 
суспільства. Вона є їх джерелом і рушійною силою. Весь різноманітний світ є 
продуктом саморозвитку абсолютної ідеї. 

Спочатку вона розвивається сама в собі, потім проявляється у формі 
природи (неорганічного, органічного світу і людини), далі – у формі держави, 
мистецтва, релігії, філософії. Тобто абсолютна ідея здійснює перехід у 
природу, а далі – від природи у сферу духу. Дух є теж абсолютна ідея, 
збагачена у процесі свого розвитку. Його філософська система розкриває 
діалектику суб’єктивного, об’єктивного й абсолютного духу. 

Людина знаходиться і в центрі досліджень Л. Фейєрбаха (німецька класична 
філософія). Він намагався розв’язати такі важливі питання. Що таке життя, 
щастя, любов, надія, смерть? Він вбачав шлях емансипації людини в 
гуманістичному оновленні умов життя через використання науки і культури, 
які б зробили людину господарем як природи, так і власної долі. Л. Фейєрбах 
став творцем нової релігії, що обожнює людину, і заснована на ідеї загальної 
любові. 
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Різні підходи щодо виокремлення головного в бутті людини (соціального 
суб’єкта), розв’язанні питань духовності, віри трапляються у філософії ХІХ – 
ХХ століть, сучасних школах. Вони, як правило, стали філософським 
вираженням глибоких потрясінь, які спіткали цивілізацію в останньому столітті 
і в даний час. Провідною стала філософія екзистенціалізму. Його джерела у 
вченні С. К’єркегора, який вперше ввів поняття “екзистенція”. Значний вплив 
на ці думки зроблений філософією життя Е. Гуссерля.  

Глибинним знанням про природу людини філософія визнає 
самоусвідомленість власної недосконалості і смертності. В центрі уваги – буття 
людини, гуманізм, свобода. Ж.-П. Сартр вважав, що це єдине вчення, яке надає 
людині гідності, яке не робить з неї об’єкта. А. Камю вбачав своє гуманістичне 
завдання в тому, щоб допомогти людині зберегти життя, якщо людина 
знаходиться у відчаї. 

Персоналізм визнає особистість та її духовні цінності вищим смислом 
духовної цивілізації. За американським персоналізмом “персона” є особливим 
світом у собі, замкнутим для інших особистостей і відкритим лише для Творця. 
В історичному розвитку людина досягає найвищого блаженства в єднанні з 
Богом. 

У неотомізмі та інших філософсько-релігійних течіях в основі онтології 
лежить вчення про Бога, а для їх гносеології характерне роздвоєння об’єктів на 
природні й надприродні. В ідеалі частина з них вважає досягнення гармонії 
релігії й культури. Набули також поширення постпозитивізм, постмодернізм, 
постструктуралізм та інші філософські школи. У християнстві духовність є 
вираженням найвищої моральності, святості, спрямуванням буття людини до 
найвищої досконалості – Бога. 

У філософії марксизму проблеми людини займають центральне місце. 
Вказується в ній на її подвійну природу (біологічну і соціальну), але сутність 
людини зводиться до соціальних характеристик і зроблено висновок, що вона 
(людина) є сукупність суспільних відносин. Людина є конкретно-історичний 
суб’єкт, носій соціальної активності, творець матеріальних і духовних благ. 

Проблема людини у філософії тісно переплітається із осмисленням 
відчуження. Причина відчуження – експлуатація людини людиною, в основі 
якої лежить приватна власність на засоби виробництва. Запропоновано і шлях 
емансипації людини – ліквідація приватної власності. Питання віри пов’язані з 
надією на власні можливості, побудовою світлого майбутнього (суспільства 
соціальної справедливості). Релігія проголошена опіумом народу. 

У колишньому Радянському Союзі відбулася догматизація й канонізація 
положень марксистсько-ленінської філософії. Справжня філософська творчість 
щодо проблем сутності людини, її емансипації, віри була неможлива. 

Аналіз в історичному плані вітчизняної філософської думки свідчить, що 
розв’язання цих питань тісно пов’язане з релігією, з християнством. Візьмемо 
вітчизняну класику. За Г. Сковородою, все існуюче єдине і в той же час 
поділяється на три світи – макрокосмос (великий світ), мікрокосмос (людина), 
світ символів – Біблія. З концепцією про три світи тісно пов’язане вчення про 
дві натури: видиму й невидиму, зовнішню й внутрішню. Найважливішою є 
проблема людського щастя. Шлях до пізнання невидимої натури (Бога) лежить 
через самопізнання. Самопізнання є Богопізнанням. Розв’язання проблеми 
щастя він вбачає через нове народження людини, через її змінення, виявлення 
закладеного в неї Богом таланту, що забезпечує їй працю за покликанням. 
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Г. Сковорода вважав, що духовне відродження людей (внутрішня зміна), 
здійснення ними спорідненої праці призведе до гармонії людського буття. 

Людина стає справді людиною, збагнувши духовне, власну невидиму 
натуру. Невидима натура є основою тотожності людини й Бога. Пізнавати світ 
– це значить навчитися бачити невидиме, божественне. Внутрішнє духовне є 
дійсним Богом. 

Життя – це процес безперервного духовного зростання через самопізнання. 
Спочатку людина звернена своїм єством назовні. Не знаючи істинних 
цінностей, вона ганяється за плинними радощами світу, за привидами, які 
наповнюють її силами руйнування. Людина відчуває при цьому муки Тантала. 

Другий етап настає, коли людина збагне про абсурдність власного 
існування, що властиву людині жадобу душевної радості не можуть 
задовольнити її плоть, “тінь”. Він стверджував, що справжнє щастя всередині 
нас. 

Використовуючи яскраві образи Г. Сковорода доводив необхідність 
зазирнути всередину себе у пошуках вищих божественних цінностей. І третій 
етап духовного становлення є змінення. Це здійснюється шляхом спрямування 
психічної активності всередину себе з метою подолання своєї поглинутості 
зовнішнім світом, його примарами і спокусами та наведення порядку у власній 
свідомості, духовності. Зміст його висловлювання – пізнай самого себе – вбачає 
поділ світу й людини духовним мечем навпіл. Звідси й висновок він робить – 
розділи себе, щоб пізнати себе. 

Мають особливу актуальність для аналізу й удосконалення суспільної 
практики філософські ідеї І. Франка. Щоб краще збагнути соціальні процеси в 
Україні та як далі жити й працювати, читаймо творчість Івана Яковича. Його 
філософія – це раціоналізм1. Вона має свою самобутність та неповторну 
цінність, базується на знаннях природничих і суспільно-гуманітарних наук, 
логіці наукового аналізу розвитку природи, людини і суспільства. Що таке 
раціоналізм? І. Франко відповідав “се є змагання – кермуватися розумом, 
просвітою”2.  

І. Франко надавав особливого значення науці, вважаючи, що вона відкриває 
закономірності й рушійні сили розвитку людини, суспільства і природи 
загалом. 

За ним, світ є реальністю, яку може пізнати людина. Але самі по собі знання 
є безплідними. Вони корисні для людини лише тоді, коли навчають пізнавати 
закономірності розвитку дійсності і людина може їх використовувати. З його 
погляду, наука мусить поєднувати в собі знання і працю. Вони мають діяти 
спільно і лише тоді наука буде корисною працею для суспільства (людини), а 
праця буде виявом її розвинутої думки. Такі ідеї стверджують активну 
пізнавальну діяльність людини у створенні свого щастя. 

Він визначальною рушійною силою суспільного розвитку вважав культуру. 
Вирішальним критерієм у визначенні рівня цивілізації є емансипація людини, її 
тіла і духу, потреб, бажань, вірувань. Це – ядро (основа) усіх інших 
емансипацій. 

                                           
1 Скрипка В. Філософія раціоналізму І.Я. Франка // Збірник наукових праць Науково-

дослідного інституту українознавства. – К., 2007. – Т. ХVІІІ. – С. 418-428. 
2 Франко І.Я. Зібрання творів: У 50 т. – К.: Наукова думка, 1986. – Т. 45. – С. 274. 
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На початку ХХ ст. І. Франко зробив висновки про пріоритетність духу над 
матеріальним та про те, що цінності духу примножуються рухом до окресленої 
високої мети. Його герой Мойсей кличе насамперед український народ стати 
“кормильцем духа”, цим злитися з Богом та досягнути вічності як духовної 
реальності. Так має підходити до духовності і кожен народ. 

У роботі “Радикали і релігія” І. Франко роз’яснює, з точки зору філософії 
раціоналізму, розуміння сутності релігії та ставлення до неї. Він вважає, “що 
релігією називається не тільки віра в якісь надземні, вищі істоти, обдаровані 
вищою силою, ніж люди; не тільки віра в те, що і в людях є часть тої найвищої 
істоти (душа) і що люди повинні своїм життям і своїми учинками 
наближуватися до тої істоти. До релігії належить також чуття, любов до тої 
вищої істоти і до інших людей, любов до добра і справедливості, а вкінці також 
добра воля, постанова жити й самому так, щоб наближувати себе і інших до тої 
вищої істоти”1. “Ми, радикали, заявляємо явно і одверто: так, ми раціоналісти, 
ми хочемо у всіх справах, отже і в справах релігії, поступати розумно, як 
личить розумним і просвіченим людям … ми твердо переконані, що розум і 
просвіта не суперечні релігії і правдивій релігійності, але противно, мусять 
бути їх головною основою”2. 

І у поетичній творчості, і в особистому житті можна досить добре 
прослідкувати толерантне ставлення І. Франка до релігії, важливість для 
людини мати Бога в серці. 

Варто наголосити на тому, що І. Франко зробив вагомий внесок у 
філософію щодо розуміння сутності ідеалу як для розвитку індивіда, так і 
взагалі для суспільного розвитку. У роботі “Поза межами можливого”він 
узагальнив поняття ідеалу. Це є синтез бажань, потреб і змагань як близьких, 
так і далеких, таких, що на перший погляд лежать за межами можливого.  

Робиться узагальнення про те, що тільки там, де ті ідеали живі, конкурують 
і розвиваються, маємо і прогресивні результати. Ідеал як індивідуального, так і 
суспільного життя є головною рушійною силою. “…Ми мусимо серцем 
почувати свій ідеал, мусимо розумом уяснювати собі його, мусимо вживати 
всіх сил і засобів, щоб наближуватись до нього, інакше він не буде існувати і 
ніякий містичний фаталізм не сотворить його там, а розвій матеріальних 
відносин перший потопче і роздавить нас, як сліпа машина”3. 

У праці “Одвертий лист до галицької української молодежі” наголошується, 
що ми мусимо навчитися чути себе українцями. І це почуття не має бути голою 
фразою, а має вести за собою практичні консеквенції4. 

У сучасних умовах демократизації суспільної практики зростає значення 
віри, ідеалу, гармонії буття. Стає важливим збагнути значення духовності в 
житті людини і суспільства загалом, відродження української духовності. 
Орієнтуватися в цих питаннях допомагає вивчення сутності людини як 
біодуховнокосмосоціальної єдності. Всі ці першооснови взаємозв’язані, 
взаємообумовлені. Людина народжується вперше як біологічна істота.  

                                           
1 Там само. – С. 268. 
2 Там само. – С. 271. 
3 Там само. – С. 285. 
4 Там само. – С. 405. 
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Друге народження відбувається при соціалізації індивіда, коли людина 
входить у суспільне життя. А досягнення гармонії людського буття, щастя 
можливе лише через духовність.  

Народження власного внутрішнього духовного світу й є третім 
народженням людини. Аналіз філогенезу людини, історичного розвитку 
суспільства приводить до наступного висновку. Людина (соціальний суб’єкт) 
зможе виживати в даний час і в майбутньому тільки тоді, коли вона духовно 
збагачується. Українська нація зможе вижити, а Україна як держава 
зміцнюватися і розвиватися, якщо буде відбуватися процес активного 
духовного відродження, збагачення української духовності. 

Чому українська духовність є визначальним чинником буття українця? З 
нашої точки зору тому, що духовність – це найвища цінність і основа 
життєдіяльності українського народу. Вона (духовність) протягом усієї історії 
етногенезу акумулювала в собі потреби, інтереси, цінності, культуру, спосіб 
мислення народу. 

Духовність спрямовує мислення, розум і розсудок людей; обумовлює 
свободу вибору їхніх цінностей, поведінки й діяльності. Вона забезпечує 
стратегію, тактику суспільного розвитку і суспільного буття, способу життя 
людини, спрямування її життєдіяльності, розвиток економіки, політики і 
культури у нашій країні. 

Змінам у бутті людини, у розвитку суспільства, оновленні суспільних 
відносин передують зміни в духовності, тобто відбувається революція духу. 
Остання охоплює переоцінку і трансформацію цінностей. 

Варто наголосити, що проблеми української духовності й духу надзвичайно 
важливі при організації як власного буття кожної людини нашої країни, так і 
суспільної практики, українотворення. Дійсно, вони потребують системного 
дослідження й переосмислення в сучасних умовах для самоусвідомлення, 
власного очищення і змінення. 

Становлення й розвиток української духовності тісно пов’язані з 
етногенезом1. Дослідники встановили, що вже на початковому періоді історії 
людства на теренах України жила давня людина (понад мільйон років тому). 
Виявлені поселення в різних частинах України, вік яких 600 тис. і більше років. 
У пізньому палеоліті (35 – 10 тис. років тому) уся територія України була 
заселена людьми сучасного типу. На нашу думку, становлення української 
духовності бере свої витоки з прадавніх часів. Воно проходило у боротьбі і 
змаганні місцевого автохтонного населення за свободу й незалежність із 
завойовниками. Її зародження й розвиток обумовлені природними умовами і 
буттям. 

Ще в давньому світі філософи Платон, Арістотель, історики Візантії, Греції, 
Риму наголошували на відмінностях різних народів. Вони розкривали 
самодостатність етносів, роль племінних чинників у розвитку людини. Це дало 
їм можливість визначити риси та особливості як своїх, так і інших народів 
(племен). 

Перші письмові згадки про населення України та її територію відомі з часів 
ранньозалізної доби (приблизно з ІІ тис. до н.е.). Це твори античних авторів – 
Гомера, Гесіода, Гекатея, Есхіла, Піндара. Певні відомості подав 

                                           
1 Скрипка В. Українознавство – життєдайне джерело буття українця // Українознавство. – 

2009. – № 1. – С. 90-94. 
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давньогрецький історик Геродот (V ст. до н.е.). У його творах зазначаються 
назви племен і народів, що заселяли територію України в І тис. до н.е., 
подаються відомості про їхню історію, культуру, релігію й побут. 

Автор “Велесової книги” (пам’ятка V-ІХ ст.) майстерно розкрив 
самобутність буття наших предків. Автори “Літопису Аскольда”, “Київського 
літопису”, “Галицько-Волинського”, “Густинського”, козацьких літописів 
описали племена, що населяли територію сучасної України, висвітлили 
позитивні риси свого народу (предків українців), його місце в системі народів 
світу, дали характеристики своїх сусідів (зокрема, предків російського народу). 

У цих характеристиках чітко простежується значення історії появи, 
розселення і буття племен; землі свого народу, традицій, культури, мови; 
мудрості батьків. 

Дослідження різноманітних джерел – літописів, творів вітчизняних і 
зарубіжних авторів, дає підстави вважати, що назва “Русь” має місцеве 
походження. У терміни “Русь”, “Руська земля” давньоруські літописці 
вкладали неоднакові поняття в різних випадках. За ними, “Русь” у вузькому 
значенні охоплювала території Київщини, Чернігівщини, Переяславщини. 
Тобто землі полян, древлян і сіверян, які започаткували державне утворення – 
Русь. Саме тут утвердилася і назва “Україна”, яка пізніше була поширена на 
всю територію поселення українського народу. Вперше ця назва у писемних 
джерелах трапляється у “Київському літописі” (за 1187 р.), можливо, у значенні 
“край”, “країна”. У цьому ж літописі (за 1189 р.) Україною називається й 
Галицька земля. 

Ми схильні до думки, що етнічна історія українців у свій час була тісно 
пов’язана з територіями Київського, Переяславського, Чернігово-Сіверського, 
Волинського та Галицького князівств. Ці землі стали свого роду генетичною 
базою формування українського народу. 

Дослідження різноманітних джерел дає можливість підтвердити наступне. 
Населення колишніх південно-західних племінних союзів, розселених на 
території орієнтовно сучасної України, – полян, древлян, сіверян, тиверців, 
уличів, волинян, дулібів, білих хорватів – стало основою, на якій формувалася 
українська народність. Північно-східні слов’янські племена, асимілюючи угро-
фінські племена (чудь, меря, муром та ін.), стали ядром формування російської 
народності, а східнослов’янські племена західної групи – булоруської. 

Українська духовність із прадавніх часів стає носієм багатих традицій 
буття, пов’язаних із принципами безмежної любові до рідної землі й рідного 
краю, демократії, народовладдя, свободи, справедливості, емансипації людини, 
з гуманістичною мораллю, працелюбністю, з доброчинниками. Саме про це йде 
мова у “Велесовій книзі”, вищеназваних літописах, “Слові о полку Ігоревім”, 
“Слові про закон, благодать, істину” Іларіона, “Поученні дітям” Володимира 
Мономаха, “Ізборнику” Святослава, творах К. Туровського. 

Вагомий внесок у розкриття української духовності зроблений творчістю 
І. Котляревського, М. Старицького, І. Нечуя-Левицького, П. Мирного, 
І. Карпенка-Карого, Т. Шевченка, М. Костомарова, В. Антоновича, 
М. Драгоманова, В. Винниченка, М. Коцюбинського, І. Франка, Лесі Українки, 
Б. Грінченка, М. Грушевського, О. Довженка та ін. Ідеал Генія й Пророка 
українського народу Т. Шевченка – соціальна, національна, духовна свобода, а 
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шлях його досягнення – відродження власної держави та її зміцнення й 
розвиток1.  

Ще у Велесовій книзі йдеться про основні світоглядні ідеї, культуру, 
традиції, звичаї предків українського народу та важливість їх дотримання у 
бутті. 

Триглав – суть Сварог і Перун й Світовид, – 
і на них споконвіку тримається світ, 
що являє нам Яву і Наву і Праву2.  
…А дарма забуваємо давні добрі часи 
та ідемо куди – невідомо… 
Чень поглянем назад – голоси, голоси –  
звідтіля, з праотецького дому. 
Та стидаємось Яву, Наву й Праву ми знать: 
ну, а що то вкруг тирла земного?… 
. . . 
Душі пращурів нам в світ надій і тривог 
днесь од Ірію зорями світять…3 

Ява, Нава, Права – це три основні складові протофілософських уявлень 
праукраїнців: реальний світ, світ померлих і закони, порядки, за якими живе 
світ (вони у Бога і від Бога). 

Діалектика характерних для українського терену природно-космічних 
чинників та способу буття предків в історичному розвитку (філогенезі) 
обумовила й етногенез, і становлення духовності українського народу. З 
прадавніх часів ці процеси сприяли певному структуруванню у Всесвіті 
(Космосі), фіксувалися в утворюваних структурах і стали джерелом космічних 
сил, духовного інформаційно-енергетичного потенціалу українців. З іншого 
боку, ці процеси сприяли теж певному структуруванню на рівні індивідів і 
фіксувалися в пам’яті на клітинному рівні, на рівні інших структур, а також у їх 
підсвідомості.  

Лонгітюдні дослідження даних процесів дають можливість підтвердити 
наступні думки. Забезпечує одухотворення кожної людини, всього 
українського народу, зміцнює їх духовність і дух ВІРА. Саме Віра забезпечує 
також свободу вибору доброчинників і всіх духовних цінностей людиною, всім 
українським народом. 

Віра, доброчинники і всі духовні цінності передаються у спадок. Вони 
проявляються певними настановами, задатками, інстинктами. Українець, 
український народ може й має сприяти розвитку й утвердженню Віри, своєї 
духовності. Це його космічна місія і роль, що утверджує здоровий спосіб життя 
українця. На рівні свідомої діяльності людини можливі і протилежні дії, які 
ведуть до руйнування духовності, що вкрай негативно відбивається на способі 
життя. Внаслідок чого подібні дії можуть призвести до знищення української 
нації та держави України. В історії цивілізаційного процесу було немало 
прикладів з предками інших народностей, які припинили в минулому своє 
існування. 

                                           
1 Скрипка В. Філософія життя Т.Г. Шевченка // Українознавство. – 2007. – № 3. – С. 92-97. 
2 Карпенко М. Велесова книга: Переспіви. – К.: Український Центр духовної культури, 

1998. – С. 7. 
3 Там само. – С. 75. 
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Прихильники історичного матеріалізму теж зробили висновок, що нація є 
результатом довготривалого історичного розвитку. Але на основі цієї 
методології було абсолютизовано ряд прогностичних ідей про єдиний 
радянський народ, а цілеспрямована практична діяльність призвела до 
негативізму в свідомості, поведінці та діях людей, до духовного, психічного й 
фізичного каліцтва. 

Тобто з прадавніх часів утворилася протягом сотень тисяч років і 
функціонує характерна тільки для українця і всього українського народу 
система (свого роду живий організм) Л ↔ С. Функціонуючи, ця система і 
сприяє здоровому способу життя українця. Зв’язок із Космосом, механізми 
якого зовсім маловивчені, одухотворює українця.  

Українська мова, українська культура є носіями духовного інформаційно-
енергетичного потенціалу українського народу. Рідна мова, рідна культура теж 
є надзвичайно важливими чинниками здорового способу життя українця. І 
варто кожному збагнути наступне. Немає української мови, немає української 
культури, немає й українського народу, немає й України. 

Логічним наслідком цього процесу став і тип ідеалу українця як Володимир 
Великий, княгиня Ольга, Ярослав Мудрий, Володимир Мономах, митрополит 
Іларіон, Данило Галицький… Це багатогранні особистості, мисленники, 
трудівники, творці, воїни, прихильники демократичних норм буття. Це були 
патріоти, але вони прагматично ставилися і до надбань (досвіду) інших народів. 

На кожному етапі етногенезу, історичного розвитку українського 
суспільства були й зараз є в різних галузях економіки і культури тисячі 
самовідданих трудівників, які безмежно люблять свою Вітчизну, примножують 
її багатства і культуру. Саме їх практику і спосіб життя необхідно вивчати та 
пропагувати. Хіба на нинішньому етапі суспільного розвитку є тільки негатив і 
політикум? А де ж і як розкривається українотворення, українець як творець 
власного буття, як творець української матеріальної і духовної культури, 
держави Україна та її національного багатства? 

Відродження історичної пам’яті українського народу, самоусвідомлення 
власної космічної і національної самоідентичності та своєї ролі й місії веде до 
його духовного збагачення. Як ніколи актуальною є думка і практичні дії щодо 
необхідності поліпшення виховання духовно багатого підростаючого 
покоління. Для цього потрібно активно прищеплювати українську духовність у 
сім’ї, дошкіллі, школі, в усіх навчальних закладах, в усіх соціальних інститутах 
України, щоб з раннього віку молодь своїм розумом, власною душею і всім 
серцем сприймала українознавство (знання про Україну, українство), народні 
звичаї і традиції, святині свого народу, долучалася до українотворення. 

Управління, заклади освіти Чернігівської області цілеспрямовано й активно 
працюють щодо вдосконалення у такому напрямі навчання і виховання 
учнівської молоді. Удосконалюється зміст, форми і методи роботи в освітніх 
закладах, діяльність відділень Малої академії наук, різних учнівських 
об’єднань. Значну роль відводимо створенню й організації роботи “українських 
світлиць” у навчальних закладах. Розроблені рекомендації щодо їх 
оформлення, змісту роботи та використання. Вони відкриваються в 
освітянських закладах і стають центрами поглибленого вивчення української 
духовності й культури, проведення краєзнавчої, пошукової, дослідницької 
роботи. 
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На наш погляд, в освітянській практиці актуальні такі шляхи підвищення її 
ефективності: перехід на нову вітчизняну філософію освіти, що є 
природовідповідно. Українська філософія акумулювала в собі надбання 
світової культури (так історично склалося). Вона виходить з нелінійного 
осягнення дійсності, багатовимірності буття, людиноцентризму. 

Навчальний і виховний процес загалом має бути пронизаний 
українознавством, базуватися на українській філософії як методології і сприяти 
вихованню української духовності у молодих людей. І українська філософія, й 
українська духовність є українознавство. При цьому необхідно відійти від 
авторитарної педагогіки, репродуктивної системи освіти, яка склалася на 
методології діалектичного та історичного матеріалізму. Важливо 
впроваджувати в освітянську практику особистісно орієнтовану систему освіти, 
яка базується на однопорядкових С ↔ С відношеннях.  

Ми маємо виходити з дитиноцентризму, виховувати почуття високої 
власної гідності, любові й поваги до себе. У той же час паралельно 
розв’язувати проблеми виховання почуття толерантності в кожної людини. 
Адже найвищою цінністю є людина, а найбільшим багатством українця є 
українська духовність. Коли українець зможе збагнути такі істини та 
організувати, виходячи з цих принципів, власне життя, тільки в такому разі він 
зможе стати дійсно багатим, мати внутрішнє відчуття щастя й радості. 

Не менш важливо впроваджувати в освітянську практику діяльнісний 
підхід. Урок, позакласний і позашкільний захід мають стати дієвою 
лабораторією творчості. Кожна молода людина має навчитися творити власне 
життя, стати творцем суспільної практики на робочому місці. Вона має вчитися 
досліджувати процеси дійсності, моделювати їх, відкривати для себе Україну й 
українство, збагачуватися українською духовністю. І необхідно кожному 
знайти своє місце і роль в українотворенні, у примноженні матеріальної й 
духовної культури Вітчизни. 

У цьому відношенні особливо актуальними є проблеми організації 
особистісно орієнтованої освіти, вдосконалення соціалізації учнівської молоді 
через допрофільну і профільну її підготовку. 

На нашу думку, слід завжди пам’ятати, що небезпечною є організація 
виховного процесу в закладах освіти, всієї суспільної практики на методології 
українофобії, протиставлення національного загальнолюдському, глобальному. 
Так, дійсно, ряд рис цивілізаційного процесу в цей час є глобальними. Це 
закономірна тенденція розвитку людства. Але глобалізація можлива тільки при 
індивідуалізації. 

Пригадаємо у цьому плані висновки, які були зроблені в тоталітарному 
суспільстві колишнього Радянського Союзу на основі абсолютизації окремих 
ідей діалектичного та історичного матеріалізму. Це про повну й остаточну 
перемогу соціалізму, про єдиний радянський народ, про виховання 
інтернаціоналіста тощо. 

Практика підтвердила хибність таких підходів. Абсолютизація глобального 
означає загибель усього національного. Такий підхід веде до знищення 
української духовності, до гибелі українського народу. Дії на основі такої 
методології приводять до духовного, душевного, морального й фізичного 
каліцтва та виродження українців. Такі дії небезпечні у наш час і несуть 
загрозу національній безпеці України в майбутньому. 
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Отже, дефініція українська духовність акумулює знання про Україну й 
українство та відношення до них українця, українського народу. Українська 
духовність розкриває ставлення українського народу, кожної людини нашої 
країни до українознавства та здатність до українотворення, до збереження і 
творення української культури та власного самотворення як українців. Тобто 
вона відображає пізнавальну, творчу, діяльнісну, морально-аксіологічну 
активність і сутність українського народу, українця. 

Першочерговими проблемами вдосконалення виховного процесу в закладах 
освіти, організації української суспільної практики є відродження історичної 
пам’яті українського народу, самоусвідомлення ним власної космічної й 
національної самоідентичності та своєї ролі й місії, що веде до його духовного 
збагачення, успішного українотворення загалом. Як ніколи важливо в цей час 
прищеплювати українську духовність підростаючим поколінням у сім’ї, 
дошкіллі, школі, в усіх навчальних закладах, в усіх соціальних інститутах, щоб 
молодь з раннього віку сприймала її своїм розумом, власною душею й серцем, 
активно долучалася до українотворення. 

 
  
 

Сніжко В.В., Федоренко О.А. (Київ) 
 

ГЕОІСТОРИЧНІ УМОВИ Й ЕТАПИ  
СТАНОВЛЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ  

СВІДОМОСТІ В ЛЮДНОСТІ  
УКРАЇНСЬКОГО ТЕРЕНУ 

 
У статті накреслюються актуальні питання нового проблемного напряму 

геополітичних досліджень в українознавстві, метою розробки якого є 
виявлення передумов та визначення ідейних засад осмислення психоісторичного 
образу України як географічно-політичної реальності, а також наукове  
розуміння динаміки еволюції цього образу як географічно-культурного 
феномену в просторі й часі. Характеризується структура наукового 
українознавства, яка вбирає в себе загальну різноплановість концептуальних 
підходів учених до дослідження процесів впливу, різноманітних природних і 
суспільних чинників на становлення людності на території України, 
формування цією людністю соціальних і державницьких структур. 

 
На сьогодні наукове українознавство утверджує себе як найголовніший 

консолідуючий чинник становлення й функціонування модерного українського 
суспільства, проте воно має різні фундаментальні виміри розвитку.  

У структурі суспільства наукове українознавство виявляє себе унікальною 
філософією українського націєтворення та державотворення, а також як 
світоглядна основа національної освіти, патріотичного та громадянського 
виховання. В структурі української і світової науки українознавство – це наука 
про Україну як географічно-політичну реальність, тобто як галузь дослідної 
діяльності про окреслену природними кордонами частину планетарного 
простору Землі і складову частину світової цивілізації. 

Розкриття узагальненого образу України як географічно-політичної 
реальності із подальшим науковим аналізом динаміки еволюції цього образу як 
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географічно-культурного феномену у просторі й часі є одним із нових 
нагальних завдань наукового українознавства як комплексної й синтетичної 
науки. Теоретичне та практичне значення запропонованої розробки полягає у 
визначенні психоідеологічних засад формування в людності українського 
терену специфічного типу свідомості, як феномену оригінального механізму 
пристосування людини у первісні часи до природного довкілля, 
психоекологічного протиставлення людини природному довкіллю в 
доіндустріальному суспільстві, використання ресурсного потенціалу природи в 
індустріальному та інформаційному суспільствах. 

У такому контексті розгляду проблеми потрібно зазначити, що локальні 
географічні ландшафти здійснювали суттєвий вплив на всі форми життя 
людності конкретних регіонів протягом десятків тисяч років, формуючи тим 
само характерний для певного терену психоестетичний “пейзажний образ” 
території.  

Людські спільноти формувались у конкретних регіонах не лише психічно, а 
й значним чином фізіобіохімічно адаптувалися до існуючого комплексу умов 
природного довкілля.Перехід людства до відтворюючого господарства був 
обумовлений активним впливом на природне довкілля, яке в свою чергу, 
впливало на генезис людності певного регіону, сприяючи виокремленню 
певних екологічних, а також психоетнічних та етноестетичних засад. 

Геогідробіологічні та біологічні процеси формували унікальність регіону 
давньої України сотні мільйонів років у землі, воді й повітрі, а згодом уже 
рослинні фітоценози формувалися та переформовувалися, зумовивши тим 
самим сприятливе середовище для настання людності з оригінальною еколого-
етнічною психікою, найбільш адаптованою саме до цього унікального 
природного довкілля. Разом із надземними особливостями біоенергетичних та 
електромагнітних полів це довкілля сприяло утвердженню творчого 
землеробського психотипу, який є найвиразнішим виявленням одного з 
найдавніших архетипів людства – прадавнього автохтонного населення, 
нащадки якого є підсвідомими носіями унікального генетичного коду з 
візуальним виявленням його особливостей у етноестетиці. 

Окреслюючи на місцевості тереновий образ географічно-культурної 
свідомості української людності, потрібно зазначити, що давні культури – 
цивілізації Трипілля, Хараппа, Мохенджо-Даро, Яншао, Та-Кем, Шумер, 
Бабілон знаходилися під впливом конкретного географічно-психічного 
комплексу довкілля. Архетипальним центром формування свідомості людності 
на українському терені переважна більшість вітчизняних учених вважає 
поселення трипільської археологічної культури.  

Ці давні поселення надавали перевагу будівництву вшир і по колу, що було 
однією з найголовніших їхніх психоетнічних особливостей. Однак більшість 
міст Давнього Світу мали тенденцію до зростання вгору: храми, піраміди, 
палаци, житлові комплекси створювалися гігантських розмірів і тягнулися 
вгору. Засвідчували вони силу і велич володарів, що мали домінувати над 
свідомістю простих людей, щоб вони відчували свою мізерність і нікчемність у 
навколишньому світі. 

Агроміста трипільської культури можна визначити як типові міста-держави 
з різноманітним осідлим землеробським населенням. Знаходилися вони 
близько одне від одного, а також не мали спеціалізованих військових 
оборонних споруд, що свідчить про спільне господарське, суспільне, культурне 
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життя цих поселень, які розташовувалися так, щоб боронити своїх мешканців 
від великої кількості хижих звірів. 

Виробнича система неполивного землеробства поселень трипільської 
культури не потребувала пануючого адміністративно-господарського прошарку 
з його владою та власністю на землю, а тому не могло бути типових для інших 
регіонів у давній час владних структур. Аналогічний трипільському 
господарський устрій мали суспільства культур Халжілара, Сескло, Караново, 
Вінчі, Бояна, Гумельниці, Кукутені, які існували на теренах від Балкан до 
Нижнього та Середнього Подунав’я і Карпатського регіону, а також Дністро-
Дніпрового лісостепу. 

Незважаючи на унікальні особливості трипільської культури, потрібно 
зазначити, що результатом розвитку творчого образного мислення 
представників її людності виявився катастрофічний стан навколишнього 
природного довкілля, внаслідок надмірного споживацького використання 
ґрунтового простору.  

У часи розквіту трипільської археологічної культури український терен 
населяли племена з різним психоетнічним рівнем розвитку й екологічної 
адаптованості.Різними у них були рівні свідомості богорозуміння й засоби 
господарювання. Так спільноти середньостогівської й ямної культур із 
Придніпров’я і Причорномор’я були суспільствами із скотарським способом 
господарювання, які, на думку багатьох науковців, могли винайти колесо й 
доместикувати коня, проте їхній культурний рівень був значно нижчим, ніж у 
трипільців. 

На теренах нинішньої Одеської області (Усатівська археологічна культура) 
склалося суспільство, генетичною основою якого були трипільці, метисовані із 
прибульцями – носіями ямної культури. Це було унікальне на той час суспільне 
відгалуження пізньотрипільського періоду: поселення по берегах лиманів були 
обнесені оборонними ровами, поширені були кургани, які використовувалися 
іноді як могильники, на яких траплялися вертикальні плити із зображенням 
людей і тварин,  відчутним був культ Сонця.  

Формування цієї спільноти у пізньотрипільські часи було обумовлено 
змінами клімату, спричиненими суцільними довготривалими посухами, а також 
архаїчним характером тогочасного землеробського господарювання. 
Рухливість відгінного скотарства з дрібною худобою та конярством сприяли 
переорієнтації господарчої діяльності в Балкано-Дунайсько-Карпатському 
регіоні та лісостеповій зоні Правобережжя України. 

Внаслідок цих процесів відбулася метисація прибулих племен скотарів з 
автохтонним населенням та змінилася структура соціально-господарського 
устрою в регіоні трипільської культури. Після поєднання у ІІІ тисячолітті до 
н.е. людностей з рисами різного етноестетичного світосприйняття – 
землеробської і скотарської, на теренах  природного довкілля до якого 
повністю адаптована перша, утворився новий унікальний психотип людності з 
психічною самобутністю, яка виявлялася в емоційно-одухотвореному ставленні 
до природного довкілля, значним чином у його обожненні.   

Людність із землеробсько-скотарським господарчим устроєм і відповідним 
етноестетичним світобаченням, яка сформувалася у лісолуковому регіоні 
помірної кліматичної зони, почала на півночі від регіону трипільської культури 
перетворювати первісні ліси в лісолукове рідколісся, а на півдні активно 
освоювати ковилеві та полинові степи.   
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 Отже, від давніх часів на терені України формувалася унікальна соціально-
природна спільність людей з пріоритетністю протоєвропейського компонента в 
генетичних рисах. Сформовані в межах лісостепового біогеографічного 
територіального регіону, який включав оригінальний ландшафт та всі інші 
складові природного довкілля, спільноти, зокрема племена східних слов’ян, не 
диференціювалися в автономні етноси, а інтегрувалися в давньоукраїнському 
природно-кліматичному довкіллі в єдиний етнос. Творчий компонент 
землеробської свідомості, що сформувався на основі геофізичних та 
геохімічних особливостей українського чорнозему, виявився однією з 
найголовніших географічно-культурних передумов інтегруючого становлення 
людності унікального землеробського психотипу, з оригінальним 
світосприйняттям, а відповідно і своїм регіональним природним 
богорозумінням. Етнос, який почав складатися в межах території давньої 
України, набув протягом свого генезису певної психоетнічної сталості та 
еколого-господарської адаптованості з виразною суспільною психоідеологією.   

За умов соціально-політичного владного устрою, встановлюваного 
скандинавськими найманцями-варягами, литовцями, поляками, росіянами, 
автохтонний етнос не зник і не асимілював, а в середині ХVІІ ст. створив 
власну козацьку національну державу, провідником якої 8 листопада 1650 р. 
став Богдан Хмельницький1. 

Становлення власної держави в цей період обумовлювало трансформацію 
процесу етногенезу, тобто формування етносу з його оригінальною 
географічно-культурною свідомістю, у психоісторичний процес націєгенезу, 
зокрема формування нації з її оригінальною географічно-політичною 
свідомістю.   

Утвердження в цей період традиції національної державності сприяло 
подальшій консолідації різних геокультурних груп людності України в єдиний 
автохтонний етнос з його мовою, культурою і світоглядом, а також  
закладенню психоідейних основ геополітичної свідомості української нації 
щодо розуміння України як універсальної соціоприродної цілісності в усіх 
часопросторових вимірах її буття.  

 Комплекс проблем, пов’язаних з геокультурною оригінальністю свідомості 
українського етносу, як базисного підгрунтя специфічного розуміння його 
представниками психоісторичного образу України як соціоприродної цілісності 
та географічно-політичної реальності доцільно розглядати, виокремивши такі 
концептуальні та історіософські підходи відомих українських учених І пол. 
ХХ ст.: 

територіально-демографічний (концепція С. Рудницького);  
геокультурний (концепції Ю. Липи і Є. Маланюка);  
соціально-політичний (концепція “територіального патріотизму” 

В. Липинського).   
Найголовнішим результатом наукової роботи С. Рудницького є розробка 

методологічних засад „природничо-географічного” підходу до вивчення 
України як геополітичної реальності, чітко визначеної з погляду природного, 
культурного, етнічного та інших вимірів як у біосферному, так і 
цивілізаційному обширах. Суть запропонованої ним моделі інтеграції знань 

                                           
1 Вечерський В. Гетьманські столиці України. – К.: Наш час, 2008. – С. 20.   



 
Збірник наукових праць НДІУ, том ХХV 
 

 466

гуманітарних і природничих наук можна викласти у такій схемі взаємозв’язку 
основних категорійних понять: територія – нація – держава.  

Розглядаючи “національну територію” як головну основу становлення 
української нації С. Рудницький у праці “Огляд національної території 
України” зазначав, що саме територія є визначальним чинником формування 
історично-політичних традицій сприйняття представниками 
антропогеографічної спільноти, зокрема українцями, своєї країни як цілісної та 
конкретної природно-просторової реальності1. Підкреслюючи значення 
території як важливого географічно-політичного фактора формування й 
утвердження в українців орієнтирів національної та державницької свідомості, 
вчений проаналізував колонізаційні процеси діяльності державних структур 
Росії, Польщі, Румунії щодо відокремлення та інтеграції у власний 
територіальний простір давніх етнографічних теренів України та асиміляції їх  
населення.  

Загальновідома концепція Ю. Липи ґрунтувалася на функціональному 
зв’язку між геополітичним положенням української території і суспільними 
основами життя її людності, які визначалися орієнтацією на цінності античного 
світу, сформовану під впливом грецьких торговельних поселень, а згодом 
Боспорського царства.  

Функціональність зв’язку геополітичного положення території та інтересів 
людності полягала, на його думку, у її генетичних, психічних і торговельних 
зв’язках із спільнотами Південної Європи й Балканського півострова. Тому, з 
його погляду, геополітичне положення української території обумовлювало її 
становище, як провідного центра у протистоянні з колонізаторськими 
структурами північного, тобто московського просторового комплексу.  

Орієнтири майбутньої Української держави та особливості історичної місії 
українства окреслені Ю. Липою у статтях „Геополітичні ескізи нової України”, 
„Панування, труд і лад”. 

У статті „Панування, труд і лад” Ю. Липа, спираючись на фактичний 
матеріал, не обмежується описом історичних подій – він наголошує на 
унікальності зв’язку українців із своєю землею, генетичними й духовними 
предками, аналізує суспільно-правові й морально-етичні явища, які склалися на 
природному терені України протягом тисячоліть, проводить паралелі між 
державотворчою діяльністю українських правителів у минулому з реаліями 
сучасності.  

Ця наукова робота обумовлена думкою автора про зміст української 
державності як зміст геополітичний. В ній проаналізовано особливості 
становлення України як геополітичної реальності від часів трипільської 
археологічної культури на терені між Чорним морем, ріками Дунай, Дністер, 
Дніпро, Дон. Саме слово “Україна”, з погляду Ю. Липи, – це унікальний за 
своїм звучанням і значенням інформаційний код національної, економічної й 
територіальної єдності українців2.  

У статті „Геополітичні ескізи нової України”, яка є за змістом іншою 
науковою розвідкою, Ю. Липа надає перевагу аналізу проблем взаємозв’язку 
матеріальних і духовних особливостей українства у процесі відновлення 

                                           
1 Рудницький С.Л. Чому ми хочемо самостійної України? / Упор., передмова О.І. Шаблія. – 

Львів: Світ, 1994. – С. 210. 
2 Липа Ю. Панування, труд і лад. – К., 1999. – С. 12.  
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держави, впливу психічних і ментальних ознак українців у вирішенні 
внутрішніх і зовнішніх завдань нової модерної Української держави. Він 
акцентує увагу на тих обставинах, що виникають у зв’язку з  розвитком 
промисловості в Радянському Союзі, зокрема в межах України, закономірно 
передбачаючи, що нова Українська держава буде відновлена вже за активної 
участі широкого середовища українських робітників, а її подальший розвиток 
буде обумовлено можливостями використання в інтересах народу вугілля, 
залізної руди, нафти та інших природних ресурсів1.  

Концептуальна спрямованість історично-політичних досліджень 
Є. Маланюка певною мірою подібна до поглядів Ю. Липи, зокрема, в аналізі 
геополітичних аспектів творення української спільноти та її державності. 

Є. Маланюк аналізував географічні чинники, які впливали на формування 
психічних і ментальних орієнтацій українства. Він відзначав впливи таких 
природних структур як ліс, лісостеп, степ, гори, у формуванні спільного для 
українців історичного географічно-культурного комплексу, визначеного 
геополітичним розташуванням країни між східною частиною Європи й 
західною частиною Азії, а по шляху „із варяг у греки” між балтійсько-
скандинавською Північчю і чорноморсько-середземноморським Півднем.  

Вчений стверджував, що геополітичні обставини творення українського 
геокультурного простору обумовлювали протягом тисячоліть різноманітні 
культурні й соціально-психічні впливи на його населення. Тому він, виходячи 
із сучасного розуміння геополітичної проблематики, був прихильником 
багатовекторного й багатовимірного співробітництва української нації та 
держави з різними іноземними країнами.   

Застосовуючи історичний і культурний підходи у науковому дослідженні, 
Є. Маланюк у праці „Нариси з історії нашої культури” (1954 р.) проаналізував 
базові елементи понятійного змісту термінів „геокультура” й „геополітика”. З 
метою поглибленого визначення аспектів взаємозв’язку географічного 
середовища, культури людської спільноти і політики держави він окреслює такі 
змістовні рівні вивчення цієї проблематики:  

тотожність поняття культури й цивілізації; 
єдність культури й нації; 
взаємовплив культурних і політичних процесів. 
Об’єктом його дослідження є територія України, яка поєднує три 

геокультурні смуги (на півночі – ліс, у центрі – лісостеп, на півдні – степ, який 
тягнеться до Чорного моря), і один з найстаріших водних шляхів на  землі – 
Дніпро2.  

Предметом цього дослідження є динамічний процес розвитку української 
культури під впливом природних явищ і політичних процесів, від часів 
античних міст-держав і до кінця ХІХ ст. 

Є. Маланюк розглядав українство як історичний та культурний феномен, 
унікальність і своєрідність формування якого обумовлена різноманітними 
природно-просторовими і світоглядними впливами. 

Здійснюючи комплексний аналіз процесу становлення українського народу 
вчений визначав такі проблемні тенденції: 

                                           
1 Липа Ю. Геополітичні ескізи нової України. – К., 1999. – С. 6.  
2 Маланюк Є.  Нариси з історії нашої культури. – К.: АТ «Обереги», 1992. – С. 10.  
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відкритість степового простору території і «шлях із варяг» по Дніпру на 
терені давньоукраїнської держави, були на його думку, як негативними 
факторами (впливи кочових спільнот з Азії, поділ території на Київське і 
Чернігівське князівства по межі Дніпра, який послаблював просторову 
цілісність території), так і певною мірою позитивними, що обумовлювали 
схильність і належність спільноти нашої території до античної культури 
Еллади, культури римського світу, а згодом європейського; 

вплив геокультурних і геополітичних зв’язків з Візантією у культурному й 
політичному житті населення середньовічної Київської держави; 

формування історичної пам’яті українців на основі ідейної спадщини 
Київської держави і козацької державності; 

втілення аспектів взаємозв’язку природних явищ і суспільних процесів у 
„Історії Русів”, „Енеїді” І. Котляревського, „Кобзарі” Т. Шевченка. 

Є.Маланюк аналізував і відзначав роль цих проблемних тенденцій у 
формуванні геокультурної основи становлення України як просторового 
феномена1.  

Концептуальне положення про вплив природного простору на становлення 
української нації та її державницьких формацій було основою історіософських 
досліджень науковця й політичного діяча В’ячеслава Липинського. Він 
розглядав реалізацію історичної місії українства як виявлення споконвічного 
поєднання різних соціальних та культурних цінностей на українській території, 
насамперед поєднання автохтонних традицій із загальнолюдськими цінностями 
через сприйняття ідеї „територіального українського патріотизму”. 

В.Липинський основним елементом буття національної спільноти вважав 
територію („землю”), а головним будівником держави – приватних сільських 
господарів, тобто „хліборобську верству”, що має високий рівень національно-
державної свідомості та поєднує матеріальні ознаки території (географічне 
розташування, сировинні ресурси) з національною ідеєю. 

Обґрунтовуючи теоретичні питання державного устрою, В.Липинський 
ототожнює поняття нації та держави, вважаючи географічне положення і 
територіальну цілісність визначальними чинниками утворення держави взагалі. 
Дослідник вважав, що територія є основою творення конкретної нації , а згодом 
її “територіальної свідомості”, яка характеризувалася як усвідомлення людьми 
власної території і прагнення мати на ній власну державу, тобто як чинник, 
який спрямовує розвиток культури  автохтонного населення та його 
державницької традиції2.   

Сутність поняття території або територіальної ідеології як визначального  
елемента в побудові української державності він розкрив у статті „Хам і Яфет”.    

Здійснюючи аналітичну розробку проблеми впливу географічного 
середовища чи окремих його природних складових на процес становлення і 
розвитку Української держави, В. Липинський визначав, що творення людьми 
держави на підставі територіально-політичної єдності, основними складниками 
якої є „Влада, Територія, Громадянство”, обумовлює творення нації на засадах 
культурно-історичної єдності. Зокрема: звеличувалася роль провідних 
військово-політичних груп у творенні держави та формування територіальної 
свідомості її жителів на противагу племінно-культурній свідомості місцевих 

                                           
1 Маланюк Є. Книга спостережень (фрагменти). – К.: АТІКА, 1996. – С. 88.  
2 Липинський В. Хам і Яфет // Сучасність. – 1992. –№ 6. – С. 66.  
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спільнот (творення державної влади варягами в Київській державі, 
французькими норманами в Англії, германськими франками у Франції); 
підкреслювалася тотожність владної традиції (влада короля в країнах Європи і 
влада гетьмана в Україні) стосовно розуміння держави як цілісного явища, 
зокрема поняття «Україна» з категорійних параметрів територіального 
масштабу, географічного розташування, людського і ресурсного потенціалу; 
“Українська держава”, яку очолював у 1918 р. гетьман Павло Скоропадський, 
визначалася як ідеал відновлення державності на „українській землі” та 
творення внаслідок цього „української нації”1.  

Одним із відомих дослідників соціально-філософських аспектів 
становлення українського етносу як антропо-соціальної спільноти, котра є 
носієм смислових геокультурних ознак, його трансформації в націю як 
територіально-політичну спільноту, яка має специфічні аспекти предметно-
практичної і духовно-ідеальної реальності, є сучасний український філософ В. 
Крисаченко.  

У своїй ґрунтовній праці “Україна: природа і люди” він визначає два 
загальнопланетарні й одночасно характерні для українського терену етапи 
формування самосвідомості людності на певній території: субстратний і 
культурно-політичний.  

Виходячи із розуміння специфіки України в геокультурному смислі як 
культурно-цивілізаційної єдності людності і природного довкілля на певній 
території, В. Крисаченко розглядає Україну як геокультурну і геополітичну 
реальність у просторі і часі. Тобто з його погляду Україна є певним 
ландшафтно-антропогенним комплексом, у якому спільноти на різних етапах 
цивілізаційного розвитку, залежно від різних природних і суспільних чинників 
виробляють певні соціокультурні системи життєдіяльності2. 

Погоджуючись з висновками В. Крисаченка про роль територіальної, тобто 
геополітичної свідомості людності у творенні власної держави і розбудові її 
міждержавних відносин, зазначимо, що процес становлення людності на терені 
України супроводжувався формуванням психології її мисленнєвої діяльності 
під впливом різних специфічних елементів природного довкілля. Саме 
взаємодія цих багатьох елементів довкілля (характер рельєфу, поєднання лісу і 
степу, наявність чорноземних грунтів тощо) обумовлювала формування 
своєрідної теренової геопсихології мислення, найвиразнішим виявом якої є 
культура, як форма поєднання у системній цілісності мистецтва, господарських 
предметних традицій і явищ природного права.    

Ідейно-теоретичні розробки дослідників ХХ – поч. ХХІ ст. є фундаментом 
вітчизняної геополітики як системної наукової галузі знань з власною 
відпрацьованою методикою дослідження  природно-рельєфних умов території 
України, політичних традицій, соціальних та етнографічних особливостей її 
населення. Здобутки цих учених надзвичайно важливі для репрезентування 
духовних здобутків вітчизняного та світового українства в контексті наукового 
українознавства як інтегративної науки й навчальної дисципліни.   

Ці наукові розвідки в царині суспільних процесів відтворення та 
збереження ідейних і культурних цінностей української нації є теоретико-
методологічною основою становлення в нинішній час українознавства на 

                                           
1 Там само. – С. 71. 
2 Крисаченко В.С., Мостяєв О.І. Україна: природа і люди. – К.: НІСД, 2002. – С. 14. 
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державному рівні, зокрема утвердження Науково-дослідного інституту 
українознавства МОН України головним координуючим центром 
впровадження українознавства у сферах науки й освіти.  

Дослідження та аналіз процесів формування геокультурної свідомості 
етносу, становлення на цій основі геополітичної свідомості нації є необхідною 
та важливою передумовою виконання таких важливих завдань українознавчої 
науки:  

розробка цільових програм розвитку прикладних інноваційних досліджень з 
українознавства; 

розробка закону про українознавство як наукову основу розвитку 
суспільства та держави; 

розробка понятійно-термінологічних довідників та словників, навчальних і 
методичних посібників з українознавства й національної педагогіки.  
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Кравченко О.В. (Київ) 
 

ПІДРУЧНИКИ З УКРАЇНСЬКОЇ  
МОВИ ЯК ЕЛЕМЕНТ РІДНОМОВНОЇ  

ОСВІТИ ЗА КОРДОНОМ 
 

Стаття присвячена проблемам рідномовної освіти українців 
зарубіжжя, зокрема проаналізовано особливості підручників з рідної мови, 
які використовуються в українських школах західної діаспори. 

 
Українська мова об’єднує усіх осіб українського походження за 

кордоном і забезпечує їхнє самозбереження як окремої етнічної спільноти, 
тому вивчення рідної мови стало пріоритетним завданням української 
громади в галузі освіти. Для молодого покоління зарубіжних українців 
рідна мова виконує не лише навчальну, а, передусім, пізнавальну і виховну 
функції: стає засобом формування національної самосвідомості, плекання 
любові й поваги до історії, культури, звичаїв і традицій українців, їхнього 
духовного життя.  

З перших років існування українського шкільництва в діаспорі педагоги 
вели пошуки найефективніших форм, методів і засобів навчання дітей 
української мови, вважаючи її єдиним чинником захисту підростаючих 
поколінь від асиміляції в іншомовному середовищі. Спочатку надавали 
перевагу розвиткові усного мовлення учнів, збагаченню лексичного складу, 
виробленню навичок грамотного письма, однак уже з ІІ пол. ХХ ст. 
розпочалося й теоретичне вивчення української мови (засвоєння знань про 
фонетичну систему й орфоепію, лексику і фразеологію, граматичну будову, 
словотвір, стилістику). Такий підхід до навчання рідної мови потребував 
підготовки навчальних програм, підручників і дидактичного матеріалу. 
Використовувані до цього часу підручники з радянської України вже не 
могли задовольнити освітні й виховні запити українців за кордоном, що 
спонукало до створення власних навчальних книг. Вагомим здобутком 
українського підручникотворення стала поява підручників і посібників для 
рідномовного шкільництва в діаспорі, в яких на основі сучасної дидактики 
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й методики розкривалися основні засади, форми і методи навчання 
української мови як рідної (Кисілевський К. Українська мова. – Мюнхен, 
1948; Кисілевський К. Вивчаймо українську мову. Початковий підручник 
для пізнання правописних і мовних явищ / Український конгресовий 
комітет Америки. Шкільна рада. – Нью-Йорк, 1962; Кисілевський К. 
Вивчаймо українську мову. Підручник для розмов. – Нью-Йорк: Вид-во 
Шкільної ради, 1986; Кислиця Д. Граматика української мови. – Торонто: 
Вид-во «Нові дні», 1965; Бережний І. Початкова граматика. Ч 1. – Торонто, 
1974 та ін.). 

Укладаючи підручник з рідної мови, автори намагалися пристосувати 
його до потреб і реалій українських шкіл, однак подавали мінімум 
граматичного матеріалу і вправ, сподіваючись, що вчителі доповнять їх 
матеріалами з читанок і підручників з української літератури. Такий підхід 
був виправданий, оскільки в початкових класах учні вивчають рідну мову 
за читанками, які містять розділи «Мовні вправи», «Граматичні завдання», 
що свідчить про паралельне засвоєння рідної мови з оволодінням 
словниковим запасом усної словесності та навичками читання. У цьому 
контексті варто зазначити, що в школах з українською мовою навчання, 
зокрема в Польщі, не ведеться окремого вивчення мови та літератури, і 
відповідно автор підручників розподіляє матеріал так, щоб на уроках 
української мови учні вивчали і художні тексти: оповідання, уривки 
вибраної повісті, вірші; читали твори, які містять історичний матеріал 
тощо. Маючи значний досвід укладання підручників для українських шкіл 
у Польщі, Ярослав Грицковян стверджує, що головне завдання автора 
підручника – показати учням українську духовність на найвищому рівні, 
подбати про те, щоб учні читали й розуміли українську книжку, журнал чи 
газету, щоб володіли українською мовою усно й письмово, вільно 
розмовляли нею зі своїми ровесниками в Україні. Мовні знання стають 
глибокими і міцними тоді, коли вони виступають у свідомості учня й у 
свідомості гурту окресленої групи1.  

Одна з головних проблем, яка постала перед укладачами підручників у 
західній діаспорі, – доступність мови художніх творів та дидактичного 
апарату в умовах іншомовного середовища. У спілкуванні українська мова 
поступово змушена була пересуватися на друге за значенням місце і 
поступатися мовам країн проживання (в основному – англійській). 
Боротьба за адекватне сприймання дітьми написаного в книжках виявилася 
важливою методичною проблемою у підходах до принципів укладання 
підручників. 

У кінці ХХ ст. мовна політика країн поселення й активні асиміляційні 
процеси в середовищі української спільноти спонукали зарубіжних 
україністів удосконалити систему навчання рідної мови і знайти шляхи 
вивчення української як другої в системі рідномовного шкільництва, і як 
мови навчання та навчальної дисципліни. Провідні методисти дійшли 

                                           
1 Грицковян Я. З досвіду створення підручників української мови і літератури для шкіл з 

українською мовою навчання у Польщі // http://ruthenia.info/txt/zbirk/pidr-v1/09.html. 
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висновку, що двомовність переважної більшості українських дітей у 
діаспорі – незаперечний факт, відповідно діти краще розуміють англійську 
мову (чи іншу мову певної країни проживання), ніж свою рідну, оскільки 
вони вчаться англійською мовою у державних школах п’ять днів на 
тиждень, а в рідній суботній школі українською – лише один день. 
Нагально постала потреба переглянути методи викладання рідної мови й 
уживані у школі підручники. 

Критично переосмисливши попередній досвід навчання в рідних 
школах, а також переглянувши принципи укладання підручників для 
початкової і середньої школи на основі «методики цілих слів», педагоги 
обирають нові шляхи навчання грамоти українських дітей із застосуванням 
аналітико-синтетичного методу, який для опанування української мови 
природніший і легший. Зокрема, відомий український педагог і 
підручникотворець із Австралії Марія Дейко у своїй методиці використала 
досвід англійських філологів у навчанні дітей другої мови, де основною 
метою був розвиток навичок розмовної мови. Цей метод допомагає швидко 
виробляти належну техніку читання й писання, і не тільки на перших 
етапах вивчення мови і літератури, а й у середніх класах. «Ця метода, – 
писала М. Дейко, – вироблена англійцями, має за основу напівмеханічне, 
багаторазове усне хорове повторення однотипних мовних комбінацій, аж 
поки вони не стануть автоматичними. Шлях той довгий і тяжкий, але 
єдиний. Втіхою є те, що цей шлях природний, бо так навчається мови 
дитина від своєї матері: способом безконечних повторень тих самих 
мовних комбінацій»1. У підручниках простежується прямий зв’язок 
процесу читання художніх та публіцистичних текстів з граматичною 
частиною книжки, в якій до кожної навчальної теми додаються завдання не 
тільки до змісту прочитаного, а й до лексичного значення окремих слів та 
до системи інших запитань і завдань мовно-граматичного характеру. 
(Незважаючи на схвальну оцінку освітян як західної, так і східної діаспори, 
оновлених навчальних книг М. Дейко виходить обмаль, оскільки єдине 
видавництво таких підручників – видавництво «Рідна мова» нині потребує 
фінансової допомоги). 

Інший відомий педагог західної діаспори Леся Кисілевська-Ткач 
рекомендує під час укладання підручників і посібників з рідної мови на 
рівні міжпредметних зв’язків для граматичних вправ використовувати як 
допоміжні твори української літератури. Добирати матеріал варто зі зразків 
найновіших творів, адже їх словник наближений до наших днів. Лектуру 
поділяти на шкільну і для домашнього опрацювання. Шкільна лектура – 
твори, що їх часто учні читають вголос у класі, частково використовують 
як граматичні вправи до окремих розділів, а цілісний твір – як теми до 
дискусій. Домашню лектуру рекомендується прочитати вдома повністю або 
частинами і виконати відповідні домашні завдання до певних тем. 
Особливо важливим є добір лектур з літератури ХХ – поч. ХХІ ст., оскільки 

                                           
1 Дейко М. Рідне слово. Перша читанка після «Букваря» з мовними вправами та 

українсько-англійським словником. – Австралія; Англія, 1990. – С. 7. 
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сучасна тематика зрозуміла учням і спонукає до живої дискусії, викликає 
щире зацікавлення. Окрім актуальності лектури, потрібно враховувати і 
тематику творів, особливо добираючи домашні завдання. Головна мета під 
час вивчення мови – залучити учнів до усного та писемного вияву своїх 
думок і в такий спосіб збагачувати їхній словник та стиль мовлення1. У 
старших класах доречно використовувати тексти статей україномовних 
газет та часописів для вправ з редагування і складання рецензій. У деяких 
підручниках з рідної мови для старших класів запропоновано вірші 
сучасних авторів для вивчення напам’ять, що надає можливість, з одного 
боку, учителям працювати над точністю вимови учнів, а з другого – учням 
виявити свої здібності до публічних виступів. 

Використання художнього тексту невіддільне від українознавчого 
аспекту навчання рідної мови, адже вирішуючи мовні чи лінгвістичні 
завдання, читання україномовних текстів вводить учнів у світ української 
історії і культури, а описувані події й тематика мають культурно-історичне 
забарвлення.  

Отже, підручників з рідної мови, які б відповідали цим вимогам, у 
діаспорі не створено, тому велике навантаження у доборі текстів і 
дидактичного матеріалу покладено на самих учителів. 

Окремого аналізу потребують підручники з рідної мови, затверджені й 
видані Шкільною радою при Українському конгресовому комітеті 
Америки, оскільки українська мова – основний предмет навчання в школах 
українознавства: вона є осередком, у якому концентрується вивчення усіх 
інших предметів2. Укладання підручників з рідної мови для учнів 
українознавчих шкіл має свою специфіку.  

Учитель школи українознавства, створюючи підручник, змушений 
брати до уваги не тільки відмінність суспільних ідеалів і цінностей 
українського й американського суспільства, а й враховувати прагматичний 
характер педагогіки сучасної американської школи, де діти-українці 
навчаються впродовж тижня.  

Нині в школах українознавства використовуються такі підручники з 
рідної мови, видані Шкільною радою: Роменчук Б. Вправи з граматики для 
нижчих кляс. Ч. 1. – 2003; Роменчук Б. Вправи з граматики для середніх 
кляс. Ч. 2. – 1998; Кисілевський К. Вивчаймо українську мову. Підручник 
для розмов. Середні і вищі кляси. – Н.-Й., 1966; Кислиця Д. Граматика 
української мови. Ч. 1. Фонетика і морфологія. – Н.-Й., 2002; Кислиця Д. 
Граматика української мови. Ч. 2. Синтакса. – Н.-Й., 1997; Кулакова Н., 
Федоренко Є. Граматика української мови. Вправи до граматики 
Д. Кислиці. Ч. 1. – Н.-Й., 2000. 

                                           
1 Кисілевська-Ткач Л. Українська література у вищих клясах шкіл українознавства. – Нью-

Йорк: Вид-во Шкільної ради, 1983. – Ч. 1: Нарис методики навчання української літератури. – 
С. 63-64.  

2 Програма Школи українознавства США // Навчально-виховні програми з 
українознавства. – К.: Знання України, 2002. – С. 138. 
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Серед популярних підручників для шкіл українознавства варто виділити 
авторську книгу Софії Гаєвської «Слово рідне»1. Вона призначена для 
учнів з нульовим або початковим рівнем володіння українською мовою й 
укладена в такий спосіб, що може використовуватись і як самовчитель, 
тобто надає можливість не тільки дітям, а й дорослим самостійно вивчати 
українську мову. 

Підручник містить матеріали для україномовного читання, правопису 
(зразки для переписування надруковані курсивом), переклади, питальники, 
різноманітні вправи, розмовні теми. Складність граматичного матеріалу і 
розмовних тем поступово зростає від першої лекції (теми) і до останньої. У 
кінці книги подано українсько-англійський та англійсько-український 
словники. Вивчаючи кожну лекцію (тему), учні поступово починають 
розуміти українську мову, говорити, читати, писати по-українськи. У 
методичних нотатках авторка зазначає, що використання цього підручника 
в навчанні учнів, що народилися в Америці, вимагає особливої уваги і 
відповідної методичної підготовки вчителя. Книга містить багато вправ, 
складених за прикладом тих, що використовуються в американських 
школах (наприклад, такі як «Підберіть відповідь», «Так чи ні»). Ці вправи 
учні мають виконувати олівцем безпосередньо на сторінках підручника. 
Така методика поєднує специфіку вивчення мови в американській й 
українській школах. Невід’ємною частиною навчання рідної мови стали 
запропоновані письмові вправи, що вимагають осмислення змісту і 
формулювання власних думок (вправи під назвою «Переклад», «Відповідь 
на питання» тощо). Новий і складний елемент навчання для англомовних 
учнів – вивчення відмінювання іменників та дієслів. Для ефективного 
засвоєння таких тем автор пропонує завдання у формі діалогів між учнями. 
Як ілюстративний матеріал у підручнику розміщено карти України й 
Європи, світлини і герб Києва та інших міст Української держави, портрети 
відомих українських письменників тощо. Підручник не містить 
пропагандистських матеріалів чи прямих пояснень сучасного політичного 
стану як держави проживання, так і етнічної батьківщини. Натомість, 
розглядаючи такі теми як «Земля», «Україна», «Київ», «Село» тощо, 
учитель за допомогою вміло поставлених запитань може акцентувати увагу 
на тому, як живуть люди в сучасній Україні, чим відрізняється їхнє життя 
від життя осіб українського походження у США, Канаді тощо, тобто у 
змістовому аспекті ефективно поєднувати пізнавальну й виховну функції 
рідної мови. Наприклад, під час вивчення розмовної теми про державну 
символіку українців, учням пропонується така система запитань і 
відповідей: «– Ти знаєш як співати український гімн? – Так, я знаю як 
співати і український, і американський гімни. – Про що співаємо в 
українському гімні? – Ми співаємо, що ще не вмерла України і слава, і 
воля… – Що значить «душу й тіло ми положем за нашу свободу»? – Це 
значить, що ми працюватимемо, щоб Україна була вільна, щоб усі знали, 

                                           
1 Гаєвська С. Слово рідне / Ред. Є. Федоренко. – Нью-Йорк: Вид-во Шкільної ради, 1984. 
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що українці добрі люди, щоб увесь світ знав, що ми козацького роду, й 
покажемо всім, що ми хочемо волі й свободи для України».  

У середній і старшій школі та курсах українознавства Шкільна рада 
долучає до вжитку підручники Дмитра Кислиці «Граматика української 
мови». Структура підручника досить проста: до кожної граматичної теми 
(окремий параграф) наводиться правило з короткими коментарями і 1-2 
вправи (7-10 речень для аналізу). Дидактичний матеріал складають речення 
чи невеликі уривки з творів українських письменників як класиків 
української літератури ХІХ ст., так, що надзвичайно важливо, і діаспорних, 
маловідомих чи заборонених у радянській Україні митців слова ХХ ст., а 
також наводяться висловлювання відомих мовознавців. Серед цитованих 
авторів І. Багряний, Є. Маланюк, Ю. Клен, А. Любченко. Г. Барвінок, 
П. Білецький-Носенко, Г. Григоренко, М. Грушевський, С. Воробкевич, 
С. Єфремов, Ю. Липа, О. Кошиць, Д. Гуменна, М. Номис та ще більше 
п’ятдесяти імен. У текстах подано інформацію не лише про Україну, а й 
про особливості проживання осіб українського походження за кордоном, 
про історію української діаспори. (Наприклад, вправа на вивчення 
числівників (списуючи, числа записати словами і поставити у відповідній 
формі) містить такі речення: 1. За даними перепису населення 1951 року в 
Канаді було 395.043 українців. 2. Поселення українців у Канаді почалося в 
1891 році. Наплив їх до Канади і США спинений Першою світовою війною, 
що почалася 1914 року. 3. Так звана 2-га хвиля переселення українців до 
Канади і США тривала між 1920-им і 1939-им роками, цебто до початку 
Другої світової війни). 

Підручник з рідної мови виконує ще й додаткову функцію – підручника 
з історії й географії України та країн проживання етнічних українців.  

У підручниках Д. Кислиці використовується українська граматична 
термінологія, що вживалася у мовознавчих працях 20-х рр. ХХ ст. (напр.: 
О. Курило «Уваги до сучасної української літературної мови», 1923 р.), і 
яка відмінна від сучасної (напр.: частина основи, що стоїть після кореня, 
називається наростком замість суфіксом), а та частина основи, що стоїть 
перед коренем, називається приростком (замість префіксом). У парі слів 
одне слово залежить від другого, тому одне з них називається надрядним 
(замість головним), а друге – підрядним (замість залежним). Залежність 
підрядного слова від форми надрядного називається згодою (замість 
узгодженням) і т. ін.). Окрім того, автор у виданні використовує правопис, 
яким послуговується значна частина українців діаспори (Правопис 
Голоскевича), напр.: у чужих словах пишемо і вимовляємо ґ там, де воно 
відповідає чужому g (а не h): Ґете, Вашинґтон, алґебра, леґенда, ґума та ін; 
деякі з іменників чужомовного походження відмінюються: кіно, кіна, 
кіном, у кіні; депо, депа, в депі, тощо. 

Оскільки у підручниках Д. Кислиці подано недостатню кількість вправ і 
завдань для засвоєння та закріплення граматичного матеріалу і зовсім 
відсутні вправи на розвиток зв’язного мовлення, то під час вивчення рідної 
мови учителі додатково використовують посібники Богдана Роменчука 
«Українська мова. Граматичні і правописні вправи». – Нью-Йорк: Вид-во 
Шкільна рада, 1989 та Костянтина Кисілевського «Вивчаймо українську 
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мову. Підручник для розмов». – Нью-Йорк: Вид-во Шкільна рада, 1968. 
Проте й ці підручники, невеликі за обсягом, потребують оновлення й 
осучаснення. 

Незважаючи на забезпечення шкіл українознавства підручниками з 
рідної мови та навчальними книгами з інших українознавчих предметів, 
загалом видавнича справа за кордоном пов’язана з багатьма труднощами. 
Як констатує Є. Федоренко, голова Шкільної ради при УККА, «маємо 
постійно застосовувати підручники до вимог швидкоплинного життя, 
обставин сучасних і майбутніх, розраховуючи на учнів не лише 
сьогоднішніх, а й завтрашніх»1. У самій діаспорі дуже складно знайти 
таких авторів, адже вони повинні мати не тільки ґрунтовні знання 
навчального предмета, а й досвід роботи в галузі рідного шкільництва. 
Натомість у деяких педагогів існує упередження щодо використання 
підручників з України, оскільки вони розраховані не на суботні чи недільні 
школи, а на загальноосвітні, відповідно  програма в них ширша.  

Учителі шкіл українознавства нині не можуть повністю і без жодних 
застережень використовувати підручники з рідної (української) мови, 
підготовлені в Україні, з кількох причин: 

шкільна програма з української мови в Україні набагато ширша, 
складніша і розрахована на значно більшу кількість годин; 

у багатьох сучасних українських школах західної діаспори нове 
покоління українців вивчає рідну мову як другу іноземну, а в  Україні ще 
недостатньо досвіду праці з учнями, для яких українська мова є другою 
мовою, або ареал її вживання значно обмежений життям в іншомовному й 
іншоетнічному середовищі; 

в у деяких школах з українською мовою навчання не ведеться окремого 
вивчення мови та літератури, такі навчальні заклади потребують 
універсальних підручників зі словесності.  

Створені в діаспорі підручники з рідної мови теж мають низку 
недоліків: 

навчальні книги не оновлені, містять застарілу тематику і тексти; 
у підручниках наявні стилістичні і правописні помилки; 
відсутня належна кількість вправ і сучасних актуальних текстів, що не 

дає вчителям значної свободи у виборі навчального матеріалу; 
використання відмінної від загальноприйнятої в сучасній українській 

літературній мові термінології і правопису; 
немає поділу підручників на класи; 
неякісний друк, чорно-біле оформлення малюнків тощо. 
Отже, процес творення підручників з рідної мови для шкіл української 

діаспори має свою специфіку і вимагає ґрунтовної методичної підготовки 
їхніх авторів. Умови життя в іншоетнічному й іншомовному суспільстві, 
фактична периферійність українських духовних цінностей у житті 
українців діаспори, змушують педагогів шукати ефективні шляхи 

                                           
1 Федоренко Є. Шкільна Рада – Україна // П’ятдесятиріччя Шкільної Ради при 

Українському конгресовому комітеті. – Нью-Йорк, 2003. – С. 66. 
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збереження духовних надбань свого народу і передачі їх новим поколінням 
українських школярів, наповнюючи навчальні книги українознавчим 
змістом. І без активної співпраці з академічними освітніми установами, 
науковцями й педагогами в Україні, що мають значний досвід створення 
навчальної книги, тут не обійтися.  

Нині в країнах зарубіжжя існують україномовні освітні заклади кількох 
основних типів: загальноосвітні з українознавчими предметами 
викладання; школи українознавства; цілоденні (початкові й середні) 
українські школи, утримувані українськими греко-католицькими і 
православними церквами; недільні (суботні) школи, в яких українська мова 
вивчається як предмет; пункти української мови; спеціальні освітні курси; 
кафедри і факультативи в університетах. Забезпечення сучасними 
підручниками з рідної мови потребують усі із зазначених типів, проте 
методика створення має бути різною: необхідно враховувати й особливості 
освітньої системи країн проживання української спільноти, і тип школи.  

Зважаючи на вищезазначене, ННДІ українознавства звернувся до 
Міністерства освіти і науки України, Міністерства закордонних справ 
України з пропозицією створити авторські колективи, залучивши фахівців 
як з України, так і діаспори, для написання сучасних, оновлених 
підручників, які б були адаптовані до реалій української школи за 
кордоном і враховували б специфіку регіонів проживання та експертні 
оцінки.  
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Чолану Л.В. (Бельці, Молдова) 

 
ГАРМОНІЗАЦІЯ РОБОТИ  
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ  

І ГРОМАДСЬКИХ ОРГАНІЗАЦІЙ –  
ЗАСІБ АКТИВІЗАЦІЇ ВІДРОДЖЕННЯ  

УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ В МОЛДОВІ 
 

У статті вивчається історія роботи навчальних закладів і 
громадських організацій на ниві відродження української культури в 
Молдові.  

 
З кінця 1980-х рр. хвиля національного піднесення прокотилася по 

молдовському суспільству, розбудила національні почуття, породила надію 
на переміни. 

1 вересня 1989 р. вийшов «Закон про функціонування мов на території 
Республіки Молдова» (№ 3465-ХI). Він визначив статус молдовської 
(румунської) мови як державної, закріпив за мовами етносів республіки 
функції спілкування з органами державної влади, діловодства і заходів у 
місцевих органах влади, навчання та виховання. Вперше було офіційно 
визнано права не тільки російської, а й української, болгарської, гагаузької, 
польської, ромської мов, ідишу, івриту тощо. 

29 вересня 1989 р. було прийнято Постанову Уряду № 228 «Про 
затвердження Державної комплексної програми забезпечення 
функціонування мов на території Республіки Молдова». В ній 
передбачалася, зокрема, можливість навчання українською мовою і 
вивчення української мови в навчальних закладах, використання 
української мови на радіо і телебаченні, у пресі, культурному житті, у 
наукових дослідженнях. 

22 лютого 1991 р. було видано Указ Президента Молдови М. Снєгура 
«Про заходи щодо забезпечення розвитку української національної 
культури в республіці». В ньому Уряд брав на себе обов’язки щодо 
створення умов розвитку культури українців. 

25 квітня 1991 р. Постановою № 219 передбачено комплекс заходів, 
спрямованих на реалізацію вищеназваного Указу Президента. 

А 29 липня 1994 р. було прийнято Конституцію Республіки Молдова, у 
якій гарантовано право всіх громадян на збереження й розвиток етнічної, 
культурної, мовної та релігійної самобутності. 

У «Законі про освіту» (№ 547-ХIII) від 21 липня 1995 р. одним із 
завдань проголошено виховання поваги до мови й культурних цінностей 
свого народу, а також до національних цінностей країни проживання й 
культур інших народів. Держава брала на себе обов’язок забезпечити 
створення навчальних закладів, класів, груп для навчання рідною мовою, а 
також умов для їх функціонування. 

Так українське відродження отримало законодавче забезпечення. 
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Почали утворюватися товариства, започаткувалося вивчення 
української мови в місцях компактного мешкання українців, відкрилися 
три українські відділення в університетах, учителі поїхали в Україну на 
курси, з’явилася перша газета, перша радіо- і телепередача… 

То була доба щирого і високого ентузіазму. При повній відсутності 
програм, підручників, художньої літератури, без досвіду, без фінансування 
ми готові були «гнути дуби й розсувати гори». Як же багато тоді вдавалося 
зробити!  

У 1990 р. представники українців Кишинева, Тирасполя, Кам’янки та 
Дубоссар утворили Товариство української культури в Молдові. Його 
Центральна Рада у складі 21 особи на чолі з першим Головою товариства 
Олександром Ткаченком та його заступником – журналістом Михайлом 
Репчинським групували національно свідомих українців на добрі діла. Чи 
не першим вагомим успіхом став випуск газети «Просвіта» (Б. Бойко, 
П. Заїка, Є. Ткачук, І. Хоровський, головний редактор – М. Репчинський). 

Трагічні події 1991 р. розділили республіку на Молдову та 
Придністров’я. Товариство української культури лишилось у Кишиневі, у 
Тирасполі утворилася Спілка українців Придністров’я. Потяг до рідної 
культури вже було не зупинити. Проводилися численні етнокультурні 
свята, фестивалі, ювілеї, концерти високопрофесійних колективів з України 
(першим відгукнулося тріо «Золоті ключі: Ніна Матвієнко, Марія 
Миколайчук, Валентина Ковальська). 

Спочатку рідне слово збирало тих, хто народився і виріс в Україні, кого 
доля занесла далеко від рідного краю. Саме ці люди почали роботу в селах 
з місцевою адміністрацією, з батьками школярів, з юнацтвом… Коло 
ентузіастів поповнювалось уродженцями українcьких сіл Іванча 
Орхейського р-ну і Унгри Окницького, Нагоряни Ришканського і Мусаїт 
Тараклійського, Кишинева і Бельців… І хоч не все вдалось, як 
задумувалось, піонери українського відродження заслуговують на добру 
згадку, бо багатьох вже нема серед нас. 

Бурхливу роботу розгорнув тоді в Окницькому р-ні журналіст 
І. Герман-Романчук. Його підтримував завідувач управління культури 
району М. Палій, завідувач РВНО В. Ролінський. В українських селах 
щорічно проводилися фестивалі, запрошувалися гості з сусіднього 
Сокирянського р-ну Чернівецької обл., було започатковано вивчення 
української мови в школах. 

З відстані двох десятиріч стає очевидним, що справжній успіх був там, 
де об’єдналися зусилля товариств, навчальних закладів, місцевої 
адміністрації та представників України. 

У 1994 р. школи Окницького р-ну отримали в подарунок книги для 
вивчення рідної мови та літератури. А українською стала лише одна з них – 
у с. Унгри. Нині це єдиний у республіці ліцей з українською мовою 
навчання. Директор Л. Гінда (у 2008 р. нагороджена орденом княгині 
Ольги III ступеня) завжди з вдячністю згадує підтримку й тодішнього 
примаря, потім депутата парламенту О. Манторова, і Товариства 
української культури, розповідає про багатолітню дружбу з колективом 
Бронницької школи з «українського» берега Дністра (директор В. Девда). 
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Зараз коло друзів українського ліцею ім. О. Кобилянської таке широке, що 
ця тема, як і внесок ліцею в розвиток української культури в Молдові, 
вимагає окремого висвітлення. Завдяки наполегливості унгурчан 
українську мову почали вивчати і в кількох сусідніх селах. 

В Орхейському районі викладання української мови започаткували 
вчителі с. Іванча на чолі з директором Д. Ковалем. Нині тут є і музей села, і 
знаменитий музичний колектив «Іванчанка», і дитячі творчі колективи… 
На жаль, в інших українських селах району рідна мова лишається в усному 
побутуванні. 

Не можна не згадати директора школи М. Чуйка, ініціатора вивчення 
рідної мови в с. Нагоряни Ришканського р-ну. За підтримки примаря 
О. Маковея і завідувача РВНО Г. Борща було закладено підвалини 
нинішнього (теж єдиного в республіці) українсько-румунського ліцею 
ім. К. Поповича (директор Л. Гульпа). Його становлення відбулося за 
підтримки Міністерства просвіти (зокрема, головного спеціаліста з 
української мови А. Нікітченко), АН Молдови (академік К. Поповича),  
Посольства України в РМ (Посол І. Гнатишин), Товариства української 
культури і Бельцького університету… Значна частина педагогічного 
колективу – випускники БДУ ім. А. Руссо, ідея створення українсько-
румунського ліцею належала завкафедри української мови та літератури 
В. Воробченку.  

Стараннями Г. Борща Ришканський р-н став першим, де в усіх 
українських селах стали вивчати рідну мову. Цю добру справу продовжили 
в сусідніх Єдинецькому та Бричанському районах. Сьогодні ці райони 
єдині, де українська мова викладається в усіх або майже всіх українських 
селах. 

Прикладом єдності стало відкриття спочатку української секції, а в 
1994 р. – самостійної кафедри української мови та літератури БДУ 
ім. А. Руссо. Ідея завідувача кафедри російської та зарубіжної літератури 
В. Воробченка, підтримана колегами-українцями, полягала не просто в 
підготовці власних кадрів, а в посиленні українського відродження шляхом 
виховання національно свідомої української молоді. Для її здійснення 
багато зусиль доклала Галина Якубович – журналіст, поетеса, громадський 
діяч. На початку 1990 рр. вона обіймала посаду заступника генерального 
директора Державного департаменту РМ з національних питань. 
Г. Якубович знайшла однодумців у Товаристві української культури, 
домоглася підтримки в Міністерстві просвіти Молдови, в міністерствах 
України, в ректоратах Бельцького і Чернівецького університетів… На 
допомогу молодій кафедрі, що мала тоді тільки одного мовника, із курсом 
лекцій приїхав доцент М. Скаб. Побачивши крайню потребу в навчальній 
літературі, організував серед колег та чернівецьких студентів збір книг. 
Сьогодні ці книги знаходяться в читальному залі, серед них – безцінний 
для нас 11-томний тлумачний словник. Український фонд Наукової 
бібліотеки БДУ ім. А. Руссо було створено завдяки піклуванню Товариства 
української культури, Посольства України в РМ, допомозі одеських 
журналістів, ректора Львівського університету І. Вакарчука – уродженця 
Молдови, київських товариств «Україна-Світ» і «Просвіта» тощо. 
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Професійну допомогу надали львівські професори І. Денисюк, Л. Сеник, 
М. Чорнопиский, хмельницькі викладачі О. Блажевич, С. Козак. 

На початку 1990 рр. почалася співпраця автора з Інститутом 
українознавства. Ознайомлення з науковими працями Інституту, 
консультації акад. П. Кононенка, Т. Усатенко допомогли нам розробити 
українознавчі основи навчання українців Молдови, згодом створити 
курікулуми для 1-4, 5-9, 10-12 кл., а потім посібник для вчителів «Уроки з 
народознавства в 1-4 кл.» з нового для Молдови навчального предмета 
«Історія, культура та традиції українського народу». 

Багато в ті часи було зроблено власними руками. 
За допомогою Товариства української культури (О. Майстренко) та 

бельцьких активістів (С. Лядрик, В. Захарків) у 1996 р. було видано перший 
у Молдові посібник для учнів та студентів Л. Чолану «Українське слово: 
перші кроки», першу в Молдові збірку поезій Т. Шевченка українською 
мовою, «Малу історію України» М. Грушевського, збірочки «Українські 
пісні», «Колядки та щедрівки», «Російські прислів’я та приказки з 
українськими відповідниками»… 

Перший період українського відродження – 1990 рр. – був періодом 
справжньої творчості вчителів і активістів, керівників і дітей… 
Придумували сценарії свят. Шили костюми. Оформляли кабінети. 
Репетирували народні пісні. Ставили інсценівки. Не знаючи методики 
збирання фольклору, записували пісні свого села, обряди, спогади… З 
бабусиних скринь діставали вишивки, з горищ – глечики, макогони й 
макітри, прялки, килимки, влаштовували виставки, усвідомлюючи вперше 
в житті невмирущу цінність отих «старих», «немодних» свідків життя свого 
народу. 

Вчителька В. Ясинська з с. Шаптебань Ришканського р-ну складала 
шаради, ребуси, кросворди, які оживляли ще малозрозумілі для школярів 
правила. То співала з дітьми, по «подорожувала» на Січ, то мандрувала 
стежинами казки… А. Добік з с. Нові Куконешти Єдинецького р-ну 
складала з малечею оповіданнячка, вплітаючи в них мудрість бабусиних 
прислів’їв та приказок… 

Автор цих рядків тоді уклала десятки навчальних текстів для студентів; 
про Змієві вали і руйнування Києва монголо-татарами, про художниць 
с. Петриківка і рушники, про свято Маланки і вигляд українського села в 
давнину… 

У с. Унгри діти з учителями після уроків йшли на репетиції духового 
оркестру, хору, ансамблю ложкарів (молодші класи) й ансамблю пісні 
«Калинонька» (середні класи)… Нині творчі дитячі колективи Унгурського 
ліцею ім. О. Кобилянської отримали визнання і в Молдові, і за її межами. 

У с. Нагоряни на кожному святі вчительський ансамбль виступав з 
концертною програмою… 

У СШ № 3 м. Єдинці шукали шляхи гармонізації вивчення молдовської, 
російської та української культури: українці складали частину учнівського 
та вчительського колективу. З того часу школа стала ліцеєм 
ім. В. Сухомлинського, випускники якого навчаються в різних ВНЗ 
Молдови, України, Росії, а танцювальний ансамбль «Водограй» та 
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фольклорний колектив «Разноцветье» відомі натхненним виконанням 
багатонаціонального репертуару. 

У ті часи було непросто, але творче натхнення долало перешкоди. 
Тепер українці групуються в численні організації. Крім першої – 

Товариства української культури (нинішній голова – Олександр 
Майстренко), є ще вісім республіканських об’єднань. Жіноча громада 
українок Молдови (Голова Валентина Морару) діє з липня 1993 р. 
Товариство «Просвіта» ім. Т. Шевченка в Молдові (Галина Рогова) – з 
лютого 1994 р. Союз українців у Молдові (Світлана Мислицька) – з травня 
1994 р. Благодійний фонд художників – українців Молдови «Відродження» 
(Євген Осередчук) – з травня 1994 р. Українська громада Республіки 
Молдова (Микола Олійник) – з 1994 р. Спілка українців Молдови «Заповіт» 
(Михайло Крижанівський) – з 19 грудня 2002 р. Асоціація української 
молоді Молдови «Злагода» (Дмитро Лєкарцев) – з 2005 р. 

Школи в Іванчі, Бричанах, Єдинцях, Тецканах, Кишиневі стали ліцеями, 
де вивчається українська мова, література, українське народознавство. 
Унгурська школа – українським ліцеєм ім. О. Кобилянської, Нагорянська 
(Ніхоренська) школа – українсько-румунським ліцеєм ім. К. Поповича. 
Російсько-українські ліцеї м. Кишинів носять імена М. Коцюбинського, 
Т. Шевченка, І. Нечуя-Левицького, П. Могили… Вже є необхідні державні 
навчальні плани, курікулуми, підручники, методичні гіди. Підготовлено 
педагогічні кадри. За внесок у розвиток українського відродження ряд 
активістів отримали державні нагороди України… 

Але бентежить відчуття, що «не все гаразд у данськім королівстві». 
Стан українства далекий від очікуваного. 

19 березня 1999 р. в АН Молдови відбулася конференція «Т. Шевченко 
у вирі молдовської духовності». Вона була скромною: 10 невеличких 
доповідей та інсценівка «Назар Стодоля» силами школярів (учителька 
О. Медведенко). Але всіх її учасників (Інститут міжетнічних досліджень 
АН Молдови, Департамент національних відносин та функціонування мов, 
Посольство України в РМ, Товариство «Україна-Світ», кафедра української 
мови та літератури БДУ ім. А. Руссо) було представлено керівниками та 
першими їх заступниками, науковими співробітниками. Конференція дала 
об’єктивний аналіз стану українства на той час, виявила найактуальніші 
проблеми, намітила шляхи їх розв’язання. Мовою конференції була 
українська. 

За 10 років реалізовано лише частину наміченого. Не прийнято 
концепцію української школи в Молдові. Не створено центру 
українознавства на базі Бельцького університету. Не налагоджено обмін 
досвідом учителів-україністів на шпальтах педагогічного журналу чи 
української газети. Не організовано курси підвищення кваліфікації вчителів 
при кафедрі української мови та літератури (замість них Міністерство 
просвіти республіки направляє вчителів на двотижневі курси в зросійщену 
Одесу). Не збільшено ефірний час радіопередачі «Відродження» та 
телепрограми «Світанок», навпаки, він зменшився вдвічі. Контроль за 
розподілом випускників-україністів з Бельців відбувається своєрідно: всі 
отримують направлення в українське село викладати … румунську мову. 
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У 2008 р. українцями республіки було організовано дві міжнародні 
конференції. 

9 жовтня 2008 р. у Кишиневі пройшла конференція «Українці в 
Молдові, молдовани в Україні: етносоціальні процеси». Всі представники 
Інституту філософії, соціології та політичних наук АН Молдови доповідали 
російською або румунською мовами. І тільки організатор конференції, 
Голова Товариства «Просвіта» ім. Т. Шевченка в Молдові, співробітниця 
ІФСПН виступала рідною мовою. По-російськи виступили й співробітники 
Інституту культурної спадщини (колишнього Інституту міжетнічних 
досліджень) АН Молдови, й головний спеціаліст з української мови 
Міністерства просвіти Молдови, і навіть кожен другий професор з України. 
З сорока трьох доповідей тільки чотирнадцять пролунали по-українськи. 
Патріотами рідної мови виступили Галина Рогова, Галина Лучко – керівник 
історико-етнографічного клубу «Роксолана» в м. Липкани, Наталя 
Убийвовк – доцент ПДУ ім. Т. Шевченка м. Тирасполь, Олена Дакі – 
аспірантка з м. Ізмаїл, Ярослав Довгопол – київський журналіст, Наталя 
Беліцер – дослідниця Інституту демократії ім. Пилипа Орлика м. Київ, Ігор 
Пивовар – експерт у галузі міжетнічних відносин з Кишинева, Михайло 
Харишин – радник-посланник Посольства України в РМ, Віорел Котик – 
начальник відділу Державного кордону МЗС України, Анатолій Фєтєску – 
президент Всеукраїнської національно-культурної молдавської асоціації м. 
Одеса, Микола Олійник – Голова української громади РМ, Всеволод 
Наулко – член-кореспондент НАН України. 

12 листопада 2008 р. у БДУ ім. А. Руссо відбулася конференція «Новітні 
методи викладання української мови та літератури». Мовою конференції 
була українська. Представники України (Посольство України в РМ, ОДПУ 
ім. К. Ушинського м. Одеса, Хмельницька гімназії № 2), Молдови 
(Міністерство просвіти, БДУ ім. А. Руссо, вчителі-україністи північних 
районів республіки, Спілка українців Молдови «Заповіт», Ліга ділових 
українських жінок м. Бельці), Придністров’я (ПДУ ім. Т. Шевченка 
м. Тирасполь, Українська гімназія № 1 м. Бендери, Рибницька українська 
ЗШ № 1) обмінювалися досвідом, ділилися успіхами, радилися, як 
розв’язати проблеми… 

Перша конференція засвідчила високий рівень осмислення 
етносоціальних процесів сучасності, друга – зібрала україністів, що 
відбудовують нашу культуру. А разом вони висвітлили найболючішу 
проблему: роз’єднаність, розпорошеність сил та ейфорія від попередніх 
успіхів. Рапортів про досягнення надмір. Втрати, помилки, недоробки 
замовчуються. Вже забуто, що виникли і без підтримки зникли кишинівські 
газети «Просвіта», «Український голос» і бельцький «Промінь», що випуск 
на сьогодні єдиної в республіці української газети «Рідне слово» 
припинявся вже двічі. З трьох університетських відділень лишилось одне. 
На початку 1990-х рр. на 50 місць українського відділення БДУ ім. А. Руссо 
був конкурс, а тепер ледь набирається 15 чоловік на стаціонар та 10 на 
заочне відділення. Більшість абітурієнтів рідною мовою не вміють ні 
читати, ні писати. Викладання української мови по селах звужується. 
Значна частина бюджетних місць, які щороку виділяє Міністерство освіти 
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України для випускників шкіл Молдови лишається незаповненою. В ході 
реформування шкільної освіти, переходу університетів республіки до т.зв. 
Болонської моделі було зруйновано українознавче наповнення всієї роботи 
з українською молоддю. Шкільний предмет «Історія, культура та традиції 
українського народу» здебільшого викладається формально і зникає в 
Х кл., коли формується світогляд молоді. 

Українство Молдови все ще перебуває на етнографічному рівні. 
Святкові концерти самодіяльних колективів, щорічні місцеві етнофестивалі 
та ювілеї видатних українців вважаються достатньою реалізацією духовних 
потреб українського населення. 

Якщо 1990-ті рр. були періодом єднання й творчого ентузіазму, то  
2000-і рр. ми назвали б періодом розпорошеності громадських сил та 
чиновницького контролю в державній ланці. 

Діяльність 8 республіканських товариств і майже 70 місцевих 
лишається нескоординованою, незважаючи на існування Координаційної 
ради. Одне товариство не знає, що робить інше, а часом і не хоче знати. 
Прикметним у цьому плані став вихід у Кишиневі бібліографічного 
покажчика «Українці в культурі Молдови» (2008 р.). В ньому відображено 
значну кількість публікацій українською, російською та румунською 
мовами на теми українського відродження. Але через недостатність 
інформаційних зв’язків майже не представлені публікації членів ряду 
товариств, кафедри української мови та літератури, зовсім не відбито 
публікації вчителів північного регіону республіки. 

Учасникам бельцької міжнародної конференції «Новітні методи 
викладання української мови та літератури» 12 листопада 2008 р. було 
запропоновано заповнити анкету. На питання «Чи має школа підтримку 
українських організацій Молдови?» абсолютна більшість відповіла – «ні». 
Не мають допомоги маленькі сільські школи Ришканського, Бричанського, 
Єдинецького р-нів – піонерів українського відродження. Молодь масово 
виїздить за кордон на заробітки, села безлюдніють, школи стають 
малокомплектними, з середніх перетворюються на дев’ятирічки, потім – на 
початкові, а початкові школи в ряді сіл уже заплановано закрити. Невдовзі 
українці-першокласники масово починатимуть навчання румунською 
мовою в сусідньому селі за декілька кілометрів – така практика вже є. Саме 
товариства могли б роз’яснити батькам і вчителям, що законодавство 
республіки забезпечує можливість навчатися рідною мовою, що статус 
української або хоч українсько-російської школи дасть їй нове життя, бо 
наповненість класів національної школи не 25-40 учнів, а 15. Товариства 
мають порушити питання про якість викладання державної мови, про 
виховання юнацтва в сфері національних і громадянських цінностей. 
Може, тоді молодь побачила б іншу життєву перспективу, крім поповнення 
рядів наймитів на чужині. Але сьогодні один на один з численними 
проблемами лишилися вчителі тих єдиних на весь район шкіл, де не 
побоялися нагадати українцям, якого вони роду-племені: с. Молдованка 
Фалештського р-ну, с. Баронча Дрокієвського, с. Дану Глодянського… Без 
допомоги їх чекає доля сільських шкіл сіл Ружниця, Каларашівка 
Окницького р-ну, Яблона Глодянського, Нові Куконешти Єдинецького та 
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ряду інших, де колись починали викладання українською, а тепер рідною 
мовою знову називають російську. 

Для переліку того, в чому вчителі-україністи мають потребу, учасникам 
бельцької конференції в анкеті не вистачило місця. Недостатньо художньої 
літератури, підручників, хрестоматій, словників, методичної літератури, 
наочності, сценічних костюмів тощо. 

Звичайно, як і раніше, вчитель усе, що може, робить власними руками, і 
бачить, що для повноцінного навчання його самодіяльності вже мало. 

Тим часом українське відродження все більше переходить до рук 
чиновників, обюрокрачується, втрачає живе наповнення. 

Вже не науковці разом з учителями, а співробітники міністерства 
пишуть курікулуми, підручники та методичні гіди, спрямовують 
навчальний процес. Вчитель став підлеглим і не сміє критикувати 
«творіння» начальства. Непокірні, як кафедра української мови та 
літератури, усуваються від подальших розробок. З чиновницької подачі 
стало хорошим тоном пишатися самим фактом видання підручників з 
української мови та літератури і не бачити їх недоліків. А це – 
перевантаженість граматикою, і недостатня спрямованість на розвиток 
мовлення, і відсутність комплексного врахування «молдовської» 
специфіки, і розмитість адресування підручника: для шкіл з українською 
мовою навчання чи для російських шкіл, де на українську мову, літературу 
та розвиток мовлення разом дається всього три години на тиждень? 

Сімнадцятилітній досвід роботи переконує, що по-справжньому 
ефективною в умовах діаспори є українознавча модель навчання. На жаль, 
наші нинішні підручники є результатом штучного поєднання двох різних за 
концепцією підручників України. Один, де українська мова вивчається як 
державна на основі російської, другий розраховано на українців, що з 
дитсадка виховуються в атмосфері рідної культури. 

Звіти чиновників про успіхи здебільшого будуються за допомогою 
маніпуляцій з цифрами. 24 експериментальні українські класи – це просто 
всі класи одного українського ліцею та одного українсько-румунського. 57 
шкіл з вивченням української як навчального предмета стають краплею в 
морі, якщо знати, що українці мешкають в 1406 населених пунктах 
Молдови.  

Яким же чином вдається успішно розвиватися ліцеям-флагманам, що 
нині носять імена О. Кобилянської, В. Сухомлинського, М. Коцюбинського 
та ін?  

Безперечно, це по-справжньому об’єднані, творчі, національно свідомі 
колективи, очолювані непересічними особистостями. Крім того, вони 
перебувають у колі уваги і товариств, і місцевої адміністрації, і 
Міністерства просвіти, і Посольства України в РМ, у них є щирі друзі в 
Україні. Аналізуючи пройдений шлях, ми бачимо, що всі вагомі результати 
досягались об’єднаними зусиллями. 

У 2002 р. у Бельцях було встановлено перший у Молдові пам’ятник 
Т. Шевченку – погруддя роботи львівського скульптора Івана Самотоса. 
Непросто згадати всіх, хто зробив свій внесок у цю шляхетну справу. 
Ініціативу завкафедри україністики В. Воробченка підхопили бельцькі 
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активісти С. Лядрик, М. Крижанівський, зампримаря (нині примар міста) 
В. Панчук, підприємець В. Тончук, робітники міського відділу архітектури 
С. Панченко і О. Оселедко, президент Товариства української культури 
О. Майстренко та віце-президент П. Грабчук, адміністрація м. Львова, 
зокрема, начальник міського відділу культури, поет, професор 
Р. Лубківський та багато інших людей, небайдужих до рідної культури. І 
погруддя Кобзаря стало прикрасою міста. 

Широким колом однодумців було відкрито український храм Св. князя 
Володимира, при ньому створено недільну школу і музей «Українці в 
культурі Молдові» в Кишиневі (перша завідувачка школою та музеєм 
І. Горянська). Творче єднання зусиль нинішньої завідувачки І. Деркач, 
художника Є. Осередчука, майстра вишивки Л. Бурлаки, 
священнослужителів о. Ярослава та о. Олександра, допомога батьків та 
меценатів дає змогу зробити неповторним кожен урок і кожен 
просвітницько-виховний захід недільної школи. Нещодавно школі було 
присвоєно ім’я П. Величковського; священнослужителі храму, педагоги, 
ряд меценатів удостоєні високих церковних нагород.  

Найяскравіші українські заходи останніх літ – ті, що проводилися не в 
рамках одного товариства, а об’єднаними силами. 

Без допомоги Посольства України в РМ, Спілки «Заповіт» і Ліги 
ділових українських жінок українській кафедрі не вдалось би провести 
міжнародну конференцію. Завдяки редакції газети «Рідне слово» 
(С. Лядрик), Консульству України в м. Бельці (Консул С. Драч) студентські 
Шевченківські читання в 2008 р. набули значно більшого виміру: крім 
традиційної науково-практичної та навчальної конференцій, було 
організовано конкурси, свята, інсценівки, перегляд документальних та 
художніх фільмів, які Наукова бібліотека БДУ ім. А. Руссо отримала в 
подарунок. А за участі студентів виступ українців на міському 
етнофестивалі набув нових барв… Багато років дружба кафедри з 
Товариством української культури та іншими українськими об’єднаннями 
допомагала успішно навчати молодь, виховувати національну 
самосвідомість. Звуження творчих зв`язків в останній час негативно 
позначилось на навчальному процесі. 

Прикладом творчого єднання є багатолітня плідна співпраця 
Благодійного фонду художників-українців Молдови «Відродження» та 
Товариства української культури. Важко назвати подію в культурному 
житті Молдови, до якої не були б причетні Товариство та Фонд. Це 
виставки професійних митців та аматорів, підтримка творчої молоді, 
екскурсії, конкурси, свята й ювілеї, концерти, поповнення українських 
бібліотек тощо.  

Кожна з республіканських та місцевих організацій українців робить 
багато корисного. Але для того, щоб вийти на новий рівень розвитку нашої 
культури, не вистачає центру, який зміг би об’єднати, згладити 
суперечності, гармонізувати діяльність і товариств, і навчальних закладів, і 
адміністрації, і окремих людей… 

Багато зусиль у цьому напрямі робить Посольство України в РМ на чолі 
з акад. НАН України С. Пирожковим. У Культурно-інформаційному центрі 
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при Посольстві (керівник Центру М. Скляренко) відбуваються зустрічі з 
керівниками товариств та активістами, відзначаються пам’ятні дати, 
організуються лекції, семінари, проводяться виставки, концерти митців 
України й Молдови. За фінансової підтримки Посольства було проведено 
конференції, видано наукові збірки, відновлено вихід єдиної в республіці 
української газети «Рідне слово», відбулися Дні українського кіно в 
Кишиневі, публікуються альманахи, альбоми творчості, поетичні збірки 
тощо. Багато навчальних закладів та творчих колективів отримали в 
подарунок комп’ютери, музичні центри, сценічні костюми. Установлено 
пам’ятник Т. Шевченкові в м. Каменка (Придністров’я). Виготовлено 
меморіальні дошки для навчальних закладів, що носять імена І. Франка, 
Марка Вовчка, В. Сухомлинського, П. Величковського. 

Ціннішим від усіх матеріальних благ стала участь українців республіки 
в Міжнародній акції вшанування жертв Голодомору «Незгасима свічка», 
Всеукраїнській культурно-художній акції «Рушник національної єдності», 
організованих Посольством України в РМ та Консульством України в 
м. Бельці. 

Українське відродження в Молдові переживає непростий період. 
Пережити роздробленість сил сьогодні може допомогти підтримка України. 
Аналогічні труднощі виникли і в інших діаспорах Молдови, зокрема 
російській, єврейській, польській, але вони успішно долаються. Активну 
роботу розгорнуло в м. Бельці Польське товариство, гуртуючи шкільну 
молодь. Дуже цікавий приклад щирої зацікавленості як рідною культурою, 
так і національним вихованням юнаків та дівчат подає бельцька єврейська 
громада «Хесед Яаков». Російське Посольство відкрило в Бельцькому 
університеті центр «Русский мир», що значно розширює можливості 
етнічних росіян, укріплює позиції російської мови в республіці.  

Наступним етапом розвитку українства може стати утворення центру 
українознавства, який об’єднає громадських активістів, науковців, 
практиків-освітян, представників місцевої адміністрації з відповідними 
структурами України. Сьогодні в БДУ ім. А. Руссо є Центр англійської 
культури, Центр польської культури, «Русский мир». Але єдине в 
республіці українське відділення не має ні свого Центру, ні навіть кабінету 
української культури. Духовний потенціал українців Молдови, зокрема 
бельчан, дає змогу об’єднатися навколо центру, до кола завдань якого має 
входити не тільки культурно-просвітницька, а й навчальна та наукова 
українознавча діяльність. Є активісти кількох міських українських 
товариств, є молоді дослідники – студенти-україністи, є підтримка міської 
адміністрації, є живий безперервний зв’язок з українськими селами всього 
північного регіону республіки, є приміщення Українського дому. Але 
вектори сил товариств, кафедри, шкіл спрямовано врізнобіч. Для 
об’єднання потрібен поштовх ззовні. Українській діаспорі Молдови 
необхідна допомога України, щоб усвідомити себе єдиною діаспорою, а не 
десятками дрібних товариств, щоб зробити ще один крок на шляху до 
об’єднання українців світу в єдиний культурний простір. 
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Дякова О.В. (Київ) 

 
СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНІ  

ОРГАНІЗАЦІЇ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ  
У ДЕМОКРАТИЧНИХ КРАЇНАХ –  

ІСТОРІОГРАФІЧНО-БІБЛІОГРАФІЧНЕ  
ДОСЛІДЖЕННЯ 

 
У статті зроблено спробу історіографічно-бібліографічного аналізу 

класифікації наявної джерельної бази з історії становлення й розвитку 
соціально-економічних організацій у демократичних країнах. 

 
Незважаючи на те, що сьогодні існує багато наукових праць, у яких 

досліджується становлення, розвиток та внесок української діаспори 
демократичних країн Заходу у досягнення Україною незалежності й 
значення в утвердженні позитивного іміджу нашої держави за кордоном, 
досі немає робіт, які б повною мірою окреслили роль соціально-
економічних організацій для збереження ідентичності української діаспори, 
фінансово-економічне підґрунтя духовних скарбів тієї частини нашого 
народу, яка силою обставин опинилася за межами власної батьківщини. На 
жаль, більшість наукових праць стосується лише окремих аспектів 
діяльності закордонних українців, відсутній аналіз чинників, що впливають 
на збереження національної ідентичності українських емігрантів у країнах 
їхнього проживання. 

Мета статті – історіографічно-бібліографічний аналіз та класифікація 
наявної джерельної бази з історії становлення й розвитку соціально-
економічних організацій у демократичних країнах та їх впливу на 
збереження національної ідентичності української діаспори.  

У ході історіографічного дослідження джерел було проаналізовано як 
літературу, що має вузькоспеціалізоване й безпосереднє відношення до 
поставленої проблеми, так і літературу, що стосується теми дослідження 
опосередковано.  

Враховуючи обширність теми, усю наявну джерельну базу з зазначеної 
проблеми насамперед варто поділити за географічно-територіальною 
ознакою. Зважаючи на те, що дослідження охоплює соціально-економічну 
діяльність українських емігрантів, які проживають на території США, 
Канади, Франції, Німеччини, Великобританії, Австралії та Нової Зеландії, 
автор надав перевагу науковим працям саме з цих країн.  

Всю опрацьовану історіографічну базу з досліджуваної проблеми можна 
поділити на: 1) актуалізовані джерела соціально-економічних організацій 
української діаспори; 2) джерела особового походження; 3) статистичні 
джерела та матеріали соціологічних досліджень; 4) періодичні видання; 
5) матеріали довідкового характеру; 6) наукові та мемуарно-аналітичні 
праці вчених-емігрантів; 7) науково-дослідні праці вчених незалежної 
України; 8) ресурси мережі Інтернет. 
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Актуалізовані джерела релігійних та соціально-економічних 
організацій української діаспори. До цієї групи належать опубліковані у 
працях попередників джерела різноманітних громадських, політичних, 
націоналістичних, ветеранських, жіночих, молодіжних, церковно-
релігійних, благодійних, науково-освітніх, просвітницьких та економічних 
організацій української діаспори, надруковані в різний час окремим 
тиражем або в періодичних виданнях. У цій роботі автор насамперед 
використовував статути зазначених організацій, щоб зрозуміти на яких 
засадах вони функціонували й якими принципами послуговувалися. Свій 
статут, у якому зазначалося місце розташування, мета створення 
організації, фінансові аспекти діяльності, у т.ч. уставний фонд, розмір 
членських внесків тощо, мали як економічні, політичні й громадські 
організації1, так і релігійні2.  

Варто виокремити навчальні програми освітніх та наукових закладів3, 
що показують сучасним дослідникам на чому акцентували увагу молоді 
вчителі та викладачі, намагаючись не лише донести інформацію про 
українську історію, мову, літературу, культуру тощо, а й відродити (а в 
окремих випадках і викликати) любов до своєї батьківщини. 

До джерел цієї групи слід віднести ухвали, постанови, рішення 
затверджені на конференціях, конгресах, з’їздах закордонних українців, що 
періодично відбуваються з метою обговорення поточних проблем 
української діаспори та їх взаємодії з батьківщиною. Подібні заходи стали 
звичними для заокеанських українців, оскільки саме в США та Канаді вони 
відбуваються регулярно: проводяться загальні конгреси, що об’єднують 
українських емігрантів з усієї країни4, іноді вони приурочені до річниці 
праці тієї чи іншої організації5, з’їзди6; всесвітні конгреси7; щодо з’їздів, 
конференцій, зустрічей окремих установ – вони відбуваються як у 
Північній Америці8, так і в країнах Західної Європи, з результатами їх 
роботи автор мав змогу ознайомитися у звітах9.  

                                           
1 Статут Союзу українок Америки. – Б.м., б.р. – 31 с. 
2 Чартер і статут Української греко-православної церкви в Канаді. – Вінніпег, 1931. – 55 с. 
3 Шкільні програми українських шкіл та курсів українознавства. – Торонто: Українська 

православна церква в Канаді; Рада української школи Східної Канади, 1965. – 47 с.; Програма 
викладів Українського вільного університету. – Мюнхен, 1998. – 9 с. 

4 9-й Конгрес американських українців 7, 8 і 9-го жовтня, 1966. – Нью-Йорк, 1966. – 200 с.; 
Перший Всеканадійський конгрес українців Канади: 22-24 червня 1943 р. – Вінніпег, 1943. – 
216 с. 

5 13-й Конгрес українців Канади відзначує 40 років праці КУК, 1940-1980: 10-13 жовтня 
1980 р. – Вінніпег: Комітет українців Канади, 1980. – 266 с. 

6 Товариство об’єднаних українських канадців. Всекрайовий з’їзд. – Торонто, 1952. – 
176 с. 

7 Світовий конгрес українського жіноцтва. Пропам’ятна книга. – Філадельфія, 1948. – 63 с.  
8 Два з’їзди: Спілка українських журналістів Америки. – Нью-Йорк; Ювілейна міжкрайова 

пластова зустріч. – Торонто, 1987. – 120 с. 
9 Звіт 19-ї Конвенції робочого запомогового товариства Канади: 3-6 липня 1957 р. – 

Вінніпег, 1957. – 46 с.; Сьомий конгрес Союзу канадських українців: 2-6 грудня 1998 р. Звіти. 
– Торонто, 1999. – 177 с.; Український музей (Нью-Йорк): Річний звіт, 1990. – Нью-Йорк, 
1990. – 65 с. 
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Під час дослідження використовувалися наступні джерела особового 
походження: автобіографії, щоденники, спогади, мемуари. Ці джерела 
мають колосальне значення, оскільки сучасні дослідники отримують змогу 
подивитися на події минулого очима свідків тих чи інших подій, а не через 
призму суб’єктивних поглядів науковців. Так, про суспільно-політичне 
життя та науково-освітню працю української громади в США можна 
дізнатися з праці І. Левчук, основаної на автобіографічних записах її 
чоловіка1. Щоденник, який записується під першим враженням від події – 
це справжній документ часу і обставин, у яких перебував автор. Яскравим 
прикладом є двотомна праця О. Воропая – «В дорозі на Захід: Щоденник 
утікача» та «Англія зблизька: Щоденник нового поселенця», у яких автор 
опублікував свої враження за 18 років з 1 березня 1948 р. до 1 серпня 
1965 р. З цих праць можна дізнатися про зародження українського 
громадського, освітнього, культурного та релігійного життя у Західній 
Європі2.  

Спогади видатних українських діячів, які власними силами, крок за 
кроком, створювали релігійні, громадські, політичні й економічні 
організації, віддаючи цій справі весь вільний час і тяжко зароблені кошти – 
безцінні. В. Гоцький – один з організаторів українського громадського 
життя у Великобританії, показав нелегку долю мешканців таборів для  
військовополонених, перебування в яких справило неабиякий вплив на 
формування характеру майбутнього українського громадського життя у 
Великобританії3. Інший провідний громадський діяч М. Гайва у своїх 
споминах описує зародження українського організаційного життя, до якого 
мав безпосереднє відношення, зокрема створення Союзу українців у 
Великій Британії та Об’єднання бувших вояків українців тощо4. 
О. Антонович у своїх споминах акцентує увагу не лише на розвитку 
української громади, її політичній і культурній діяльності за кордоном, 
соціально-економічних організаціях та колізії між ними, свідком 
діяльності, а подекуди й зародження він був, а на враженнях емігранта від 
зустрічі з батьківщиною, на благо якої він працює в чужій країні. Для 
відомого мецената, доброчинний фонд якого щороку присуджує престижну 
премію з вагомою матеріальною нагородою за літературні твори та 
дослідження в галузі української історії, політики й культурології, як 
визначним науковцям з діаспори, так і з України, знайомство з сучасними 
реаліями батьківщини стало дещо шокуючим, проте він і надалі допомагає 
своїй рідній країні, останнім часом навіть премію свого фонду вручає в 
Києві5. 

                                           
1 Левчук Д. Життя і праця. – Філадельфія, 1978. 
2 Воропай О. В дорозі на Захід: Щоденник утікача. – Лондон: Українська видавнича 

спілка, 1970. – Т. 1. – 281 с.; Воропай О. Англія зблизька: Щоденник нового поселенця. – 
Лондон: Українська будівнича спілка, 1974. – Т. 2. 

3 Гоцький В. На другому етапі: Спомини. – Лондон, 1990. – 206 с.; Гоцький В. З 
Перемишля до Рюміні: Спомини. – Лондон, 1992. – Т. 2. – 228 с. 

4 Гайва М.Д. Все здається, начебто – недавно: Спомини. – Лондон, 1998. – 87 с. 
5 Антонович О.М. Спогади. – К.; Вашингтон: Місіонер, 2003. – Ч. 2. – 2003. – 568 с. 
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Ще одну групу спогадів становлять згадки людей, що спромоглися 
відкрити і вдало розвинути на чужині власну справу, у яких вони 
аналізують розвиток української громади на чужині з погляду особистих 
трудових, економічних та культурно-освітніх здобутків1. Варто виокремити 
спогади першопрохідця в галузі звукозапису українських пісень на 
платівках, періодичне видання «Сурма» якого стало для багатьох 
пересічних закордонних українців порадницею, джерелом інформації та 
допомоги тощо2.  

До мемуарів ми віднесли згадки учасників подій про розвиток окремих 
організацій та працю емігрантів, які на основі власних спогадів і 
спостережень намагалися скласти загальне уявлення про перших 
українських поселенців за кордоном, однак ці нариси носили переважно 
аматорський характер. Опрацьовані мемуари умовно можна поділити на дві 
групи: до першої групи відносяться праці, що дали змогу автору 
ознайомитися з засадами, на яких функціонували економічні організації в 
Україні, аналогічні яким пізніше відродили за кордоном українські 
емігранти; порівнюючи їхню діяльність, можна побачити, що нового 
принесла країна поселення, а що залишилося питомо українським3; до 
другої відносяться спогади про організоване соціально-економічне життя 
української діаспори. Так В. Гавриш, І. Гуменюк, В. Кзумер, В. Чумер та 
М. Шарик4 у своїх мемуарах оповідають про зародження й розвиток 
соціально-економічного життя українців Канади; У. Самчук, 
Я. Рудницький тощо – українців США5. 

Статистичні джерела та матеріали соціологічних досліджень із 
даної проблематики автор використовував, опираючись на офіційні сайти 
мережі Інтернет тих чи інших закордонних організацій української 
діаспори, про що детальніше мова йтиме далі; на соціологічні розвідки 
вчених як українців діаспори6, так і наших співвітчизників7.   

Під час дослідження використовувалося широке коло періодичних 
видань – пресові органи, альманахи, збірники, пропам’ятні та ювілейні 

                                           
1 Стасюк П. В новому світі: Спомини і думки бізнесмена. – Нью-Йорк, 1958. – 158 с. 
2 Сурмач М. Історія моєї «Сурми»: Спогади книгаря. – Нью-Йорк: Сурма, 1982. – 191 с. 
3 Центрсоюз: Союз кооперативних союзів у Львові в роках 1924-1944: Спогади 

співучасника праці й змагань українського кооперативного руху. – Б.м.: вид-во М.П. Коць, 
1973. – 126 с. 

4 Гавриш В. Моя Канада і я: Спогади й розповіді про українських піонерів у Канаді. – 
Едмонтон, 1974. – 349 с.; Гуменюк І. Мої спомини: До розвитку організованого життя 
українців у Східній Канаді. – Торонто, 1957. – 61 с.; Czumer W. Recollections About the Life of 
the First Ukrainian Settlers in Canada. – Edmonton: KIUS, 1981. – 176 р.; Чумер В. Спомини про 
переживання перших українських поселенців у Канаді: 1892-1942. – Едмонтон; Алберта, 1942. 
– 188 с.; Шарик М. Важкими шляхами Канади: Боротьба за наше обличчя і волю українського 
народу: Спомини з віддалі 50 літ. – Торонто, 1971. – Кн. 2. – 520 с. 

5 Самчук У. Слідами піонерів: Епос української Америки. – Нью-Йорк: Свобода, б.р. – 
270 с.; Рудницький Я. З подорожей по Америці, 1956. – Вінніпег; Вашингтон: Тиктор, 1956. – 
128 с.  

6 Українці в ЗСА й Канаді ідентифіковані переписами населення / Р. Цибрівський, І. Тесля. 
– Нью-Йорк: Український соціологічний ін-т, 1975. – 31 с  

7 Українська діаспора: Соціологічні та історичні студії / В. Євнух, В. Трощинський, 
А. Попок, О. Швачка. – К.: Вид-во УАННП «Фенікс», 2003. – 228 с. 
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книги, видані різноманітними релігійними, громадськими, політичними, 
економічними, науково-освітніми, благодійними організаціями, які 
створювали українські емігранти, починаючи з моменту свого прибуття до 
нових країн поселення.  

Перші пресові видання на чужині українські емігранти почали 
друкувати у США. Проте незважаючи на те, що на американський 
континент поодинокі українці почали прибувати ще в XVIІI ст., у зв’язку з 
відсутністю умов для формування громади та інших етнічних 
організаційних структур вони швидко асимілювалися1, тому періодика 
з’явилася, коли розпочалася масова українська еміграція до Північної 
Америки – напр. ХІХ ст. Однак враховуючи її заробітчанський характер, 
пресові органи були спрямовані насамперед на допомогу новоприбулим 
поселенцям. Значний вклад у висвітлення історії та розвитку українських 
соціально-економічних організацій Північної Америки зробили наступні 
газети – «Америка», «Гомін України», «Свобода», «Канадійський ранок», 
«Канадійський фармер», «Народна воля», «Новий шлях», «Український 
голос» тощо. Незважаючи на те, що статті у вказаних виданнях носять 
переважно інформаційно-аналітичний характер, вони дають можливість 
дізнатися багато цікавого про світовідчуття українських емігрантів, 
непристосованість до нових умов життя, побуту, професій, страхи та 
побоювання перед незнаним світом. Переоцінити значення цих перших 
описів перебування українців в Америці неможливо, оскільки їх писали 
безпосередні очевидці подій. Пізніше, після розгортання громадського 
життя, почали виходити бюлетні різних спілок та організацій, що тримали 
читачів у курсі подій2.   

Українські пресові органи у Західній Європі з’явилися дещо пізніше – 
на поч. ХХ ст., коли європейські країни стали притулком для тих жителів 
України, які не прийняли радянської влади та польського окупаційного 
режиму. За кордоном залишилися члени дипломатичних місій УНР3, 
зокрема у Франції, Англії, Німеччині. Серед українців, які емігрували під 
час Другої світової війни та в післявоєнний період, було багато 
національно свідомої інтелігенції та науковців, які сприяли розквіту 
українського політичного, громадського, культурного та релігійного життя 
в діаспорі. Отже, незважаючи на наявність трудової еміграції, пресові 
органи у Західній Європі видавали політичні емігранти, що, безумовно, 
позначилося на їх змісті. Проте крім політично направлених періодичних 
видань – «Тризуб», «Бюлетень гетьманської управи», «Українське слово», 
післявоєнні «Українські вісті», завдяки українській інтелігенції, яка силою 
обставин опинилася на чужині, виходили й культурно орієнтовані пресові 
органи – «Авангард – журнал української молоді на еміграції», 

                                           
1 Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки / Ред. і автор 

передмови В. Маркусь. – К., 1995. – 2 вид. – 342 с. 
2 Бюлетень товариства українських інженерів Америки. – Нью-Йорк: Спілка української 

молоді, 1983. – Ч. 13. 
3 Україна у світі: традиційність культури та спільнотні взаємини / В.М. Піскун, 

А.В. Ціпко, О.В. Щербатюк та ін.. – К.: ЗАТ «Ніглава», 2004. – 240 с. 
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літературно-мистецький журнал «Арка», «Інформаційний бюлетень 
Української бібліотеки ім. С. Петлюри в Парижі», «Соборна Україна – 
незалежний український збірник: література, мистецтво, суспільство, 
наука», «Україна. Українознавство і французьке культурне життя», що 
дають багато цінної інформації про діяльність українських політичних та 
громадських організацій на території Західної Європи. 

В Австралії українські емігранти опинилися після Другої світової війни 
й відносили себе виключно до політичної еміграції. Преса з’явилася там 
майже відразу після їхнього прибуття й була представлена досить 
різноманітно – видання українських жінок Австралії «Наше слово»; 
релігійне – «Церква і життя»; громадсько-політичні – «Громада: журнал 
товариства українців соборників» та «Прозріння: журнал української 
національно-громадської єдності»; не конфесійна позапартійна газета – 
«Вільна думка», які дають змогу не лише дізнатися про зародження й 
діяльність соціально-економічних організацій української діаспори в 
Австралії, а й простежити за динамікою їх розвитку, оскільки переважна 
більшість українських пресових органів виходить і донині.  

Під час дослідження використовувалися різноманітні альманахи: 
релігійних об’єднань та церков, громадських, допомогово-асекураційних, 
військових організацій та освітніх закладів1. Крім того, багато цінної 
інформації у вигляді наукових, аналітичних та оглядово-історичних є в 
збірниках матеріалів з наукових конференцій Наукового товариства 
ім. Т. Шевченка, з місцевих з’їздів громадських організацій тощо2. Крім 
збірників, у яких друкувалися матеріали з зазначених заходів, науково-
дослідні та науково-освітні установи періодично видавали наукові праці 
своїх працівників – Західноканадський збірник, Збірник наукових праць 
Канадського НТШ, Збірник Української вільної академії наук у США, 
Наукові записки Українського вільного університету, Наукові записки 
Українського технічно-господарського інституту у Німеччині тощо, у яких 
багато статей присвячено першим українським поселенцям США, Канади й 
Західної Європи, їхньому економічному становищу, утворенню культурно-
мистецьких, економічних, політичних організацій та науково-освітніх 
закладів. Дописувачами до збірників були як професійні науковці, так і 
свідомі громадяни, яким було чим поділитися з оточуючими. 

Окреме місце в історіографії дослідження відведено статтям, 
присвяченим діяльності окремих громадських організацій; асекураційно-

                                           
1 Альманах з нагоди 40-ліття УАПЦ в Австралії і Новій Зеландії (1948-1988 р.р.) / 

М. Чигрин (упоряд.). – Саскатун, 1938. – 159 с.; Яка краса відродження країни: Альманах 
Українського братського союзу. У 60-річчя української національної революції. – Скрентон, 
Па: Народна воля, 1979. – 319 с.; Альманах Об’єднання бувших вояків українців у Великій 
Британії. – Лондон: УВС, 1980. – Т. 2: 1964-1980. – 201 с.; Цвіт України: Альманах школи 
українознавства ім. Лесі Українки в Сиракюзах: 1954-1964. – Нью-Йорк: Вид-во Школи 
українознавства ім. Лесі Українки в Сиракюзах, 1965. 

2 Бюлетень: Матеріали ІV-ї наукової конференції НТШ. – Торонто, 1953. – 164 с.; Збірник 
матеріалів наукових конференцій Канадського НТШ. – Торонто: Канадське НТШ, 1962. – 
123 с.; Збірка матеріалів ХХ Крайового з’їзду СУМ у Канаді. – Торонто, 1982. – 123 с. 
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запомогових товариств; пресових видань тощо1. Крім того, під час 
дослідження використовувалися збірники статей, присвячені українським 
емігрантам певної країни2, або регіонів, приурочені до визначних подій в 
історії України3. 

Неабияке значення в дослідженні соціально-економічних організацій та 
їх значення для збереження ідентичності української діаспори у 
демократичних країнах належить т.зв. пропам’ятним книгам, що 
видавалися фактично всіма організаціями.  Найчастіше вони виходили для 
ознайомлення закордонних українців з історією релігійних, громадських, 
освітніх та т.зв. запомогово-асекураційних організацій, щоб про них 
пам’ятали4, звідси й назва; подекуди на згадку про визначну дату, урочисте 
відкриття нової кафедри при університеті або нової церкви5. Іншу групу 
пропам’ятних книг можна поєднати з ювілейними збірниками, 
приуроченими до визначних подій в українських громадах за кордоном або 
пов’язаних з певним терміном діяльності різноманітних українських 
установ на території іноземних країн. Дописували до них, як правило, 
непрофесійні науковці, а люди, які брали безпосередню участь у створенні 
та діяльності соціально-економічних організацій, були свідками їхнього 
становлення та розвитку, тому статті наповнені не лише фактажем, а й 
емоційними переживаннями, що дає змогу зрозуміти важливість значення 
зазначених організацій для українських емігрантів. 

Багато цінного матеріалу з історії становлення та розвитку соціально-
економічних організацій у демократичних країнах знаходиться як у 
спільних проектах емігрантських та українських учених, зокрема в журналі 
«Українська діаспора»6, так і виключно в українських виданнях – журналі 
«Українознавство»7, Збірнику наукових праць Науково-дослідного 
інституту українознавства тощо8. 

                                           
1 Український інженер: Збірник / Товариство українських інженерів Америки. – Нью-

Йорк, 1969. – 93 с.; На громадянській ниві: З діяльності Центрального представництва 
української еміграції в Німеччині (1968-1987) / Б. Шарко (упоряд.). – Мюнхен: ЦПУЕН, 1988. 
– 188 с.; Український Народний Союз у світлі чисел / Укладач Я. Падох. – Джерзі Ситі: УНС, 
1960. – 63 с.; Збірник „Української літературної газети”: 1956. – Мюнхен: Українське 
товариство закордонних студій, 1957. – 335 с. 

2 Українці в Австралії: Матеріали до історії поселення українців у Австралії / Гол. ред. 
М. Павлишин. – Мельбурн: СУОА, 1966, 1998. – Т. 1-2. 

3 Українці в Детройті і в Мічигані: Відзначення 1000-ліття хрещення України / 
Детройтський митрополітальний комітет українського тисячоліття. – Детройт, 1988. – 766 с.  

4 Пропам’ятна книга Української греко-православної церкви в Канаді. – Вінніпег, 1938. – 
64 с.; Пам’ятна книжка перших українських літніх курсів при Українському православному 
кафедральному храмі Св. Володимира в Торонто. – Торонто, 1949. – 16 с.; Ковбель С. 
Пропам’ятна книга Українського народного союзу у Вінніпегу / Ред. Д. Дорошенко. – 
Вінніпег, 1949. – 863 с. 

5 Офіційне відкриття Колегії Св. Андрія у Вінніпегу на площі Манітобського 
університету: 4-5 липня 1964 р. – Вінніпег, 1964. – 81 с.; Український православний собор 
Св. Покрови. Урочисте відкриття: 28 грудня 1952 р. – Вінніпег, 1952. – 52 с. 

6 Українська діаспора. – К.;Чикаго, 1992-1997. – № 1-10. 
7 Українознавство. – 2002, 2004, 2007. – № 1-2. 
8 Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2004. – 

Т. ІІ, ІІІ. 
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До матеріалів довідкового характеру належать довідники, 
енциклопедії та календарі, що містять відомості про соціально-економічні 
організації українських емігрантів у демократичних країнах. 

Під час дослідження використовувалися матеріали, які допомагали 
новоприбулим емігрантам зорієнтуватися у країнах нового поселення, що 
надало автору можливість глибше ознайомитися з перешкодами, які чекали 
українців на чужині. Цікаво, що такі довідкові видання – «Як стати 
горожанином Сполучених Держав», «Канада: Замітки для переселенців», 
«Українець у Франції: українсько-французький порадник», «Щоб помогти 
вам поселитися у Британії: підручник для європейських добровільних 
робітників» тощо1 – були фактично у кожній країні, що досліджувалася, 
тобто українці, які вже освоїлися у зарубіжних країнах, прагнули 
допомогти своїм новоприбулим співвітчизникам слушною порадою при 
поселенні.  

Інша група довідкових видань спрямована на ознайомлення українських 
емігрантів з діяльністю різноманітних організацій – «Батькам про Пласт»2; 
з творчістю закордонних українців – «Об’єднання мистців українців в 
Америці: виставка», «Книга творчості українських мистців поза 
Батьківщиною»3; та на допомогу при влаштуванні на роботу, де йдеться 
про становище та права українських робітників у Західній Європі – 
«Українське робітництво закордоном»4, у Північній Америці – «Дещо про 
суспільне забезпечення працюючих»5. 

На кінець 1984 р. найповнішим носієм інформації про діяльність 
української діаспори була десятитомна «Енциклопедія українознавства»6, 
що почала видаватися ще в 1954 р.; дещо пізніше – з 1985 по 1993 рр. 
вийшла п’ятитомна «Encyclopedia of Ukraine»7, у яких поверхово можна 
ознайомитися з діяльністю та умовами виникнення фактично всіх 
українських соціально-економічних організацій за кордоном, що існували 
на той час. Крім того, багато корисної інформації теми, що досліджується, 

                                           
1 Як стати горожанином Сполучених Держав. – Нью-Йорк: Говерла, б.р. – 22 с.; 

Биховський Л. Канада: Замітки для переселенців. – Подєбради, 1925. – 99 с.; Українець у 
Франції: українсько-французький порадник / Ф. Петренко (упор.). – Париж: Українська 
визвольна бібліотека, 1934. – 64 с.; Щоб помогти вам поселитися у Британії: підручник для 
європейських добровільних робітників. – Лондон, б.р. – 55 с. 

2 Батькам про пласт / Цимбалюк І. та ін. (опрац.). – Мельбурн: Крайова пластова старшина 
в Австралії, 1991. – 37 с. 

3 Об’єднання мистців українців в Америці: Каталог 20-ї виставки Об’єднання мистців 
українців в Америці. – Б.м., б.р. – 130 с.; Книга творчості українських мистців поза 
Батьківщиною / П. Мегик (гол. ред.). – Філадельфія: Об’єднання мистців українців в Америці, 
1981. – 512 с. 

4 Українське робітництво закордоном. – Берлін: Воля, 1931. – 60 с. 
5 Білан І. Дещо про суспільне забезпечення працюючих. – Вінніпег: Робітнича комісія 

Комітету українців Канади; Українська робітнича організація, 1955. – 24 с. 
6 Енциклопедія українознавства Кубійович Т.- 
7 Encyclopedia of Ukraine / Edited by W. Kubiyovych. – Toronto; Buffalo; London, 1985-1993. 
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містить «Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка»1, 
де йдеться про діяльність українських емігрантів на п’ятому континенті. 

Цінними інформаційними джерелами є календарі, що видавалися 
українськими емігрантами «за інтересами» – для робітників, молоді, 
військових, політв’язнів, віруючих, членів різноманітних соціально-
економічних організацій2. Свої календарі час від часу випускали й редакції 
періодичних видань української діаспори – «Канадійський фермер», 
«Новий шлях», «Український голос» тощо. 

Наукові та мемуарно-аналітичні праці вчених-емігрантів. Значний 
мемуарно-аналітичний та науковий доробок створили українські емігранти, 
описуючи своє перебування за кордоном, аналізуючи причини еміграції, 
розповідаючи про життя української еміграції у тій чи іншій країні 
поселення, про створення, розвиток та діяльність соціально-економічних 
організацій. Найповніше ці проблеми проаналізовані в наукових працях 
авторів, які намагалися дослідити українську діаспору конкретно взятої 
країни у всій її різноманітності та багатогранності. Так, історією 
української еміграції у США займалися – Ю. Бачинський, Р. Ільницький, 
М. Куропась, М. Настасівський, М. Стахів, Л. Толопко, В. Хеліч; у Канаді – 
Л. Білецький, З. Бичинський, М. Боровик, О. Войценко, А. Грегорович, 
М. Іванчук, П. Кравчук, М. Марунчак, Ю. Стечишин, І. Тесля, П. Юзик, 
А. Фігус-Ралько; у Західній Європі – О. Терлецький, В. Маруняк тощо.  

Одна з найперших і найзмістовніших монографій присвячена 
українській діаспорі Сполучених Штатів Америки, без якої й нині не 
обходиться жодне дослідження сучасних авторів – це праця «Українська 
імміграція в Сполучених Штатах Америки» Ю. Бачинського. Автор, 
користуючись фактами, досліджує соціально-культурні та економічні 
потреби української еміграції, беручи до уваги всіх вихідців з українських 
земель, а не лише тих, що ідентифікували себе українцями. Особливо 
актуальним для даного дослідження є великий обсяг матеріалів, 
присвячених економічним аспектам життєдіяльності українців, які, крім 
історичних та соціологічних, подає у своїй праці Ю. Бачинський. Крім 
цього, у монографії висвітлюються особливості побуту американських 
українців, що свідчить про збереження ними питомо українських традицій. 
Багато корисної інформації у праці автора можна знайти і про зародження 
організаційного, релігійного, культурного та суспільно-політичного життя 
українців у США3.  

                                           
1 Енциклопедія української діаспори: Австралія – Азія – Африка / Маркусь В. та ін. (голов. 

ред.). – Нью-Йорк: НТШ; К.: НАН України, 1995. – Т. 4. 
2 Вперед: Календар для українського робітництва на переступний рік 1928. – Нью-Йорк, 

1927.; Календар молоді на 1958 р. – Болтон; Мюнхен, 1958. – 74 с.; Календарець українського 
вояка на 1952 рік. – Мюнхен: Братство кол. вояків І УД УНА, 1952. – Мюнхен, 1952.; 
Кишеневий календарець українського політв’язня на 1948 рік. – Мюнхен: Ліга українських 
політв’язнів, 1948. – 56 с.; Календар української родини на святий рік 1950. – Алберта: ОО 
Василіян, 1950; Календар Українського робітничого союзу на рік 1926. – Скрентон, 1925. – 
191 с. 

3 Бачинський Ю. Українська імміграція в Сполучених Штатах Америки / В. Маркусь (ред. 
і авт. передмови). – 2-ге вид. – К., 1995. – 342 с. 
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Цікавим та змістовно наповненим є англомовне дослідження В. Хеліча – 
«Українці у Сполучених Штатах», у якому автор, крім пристосування 
українців до американських умов життя, їхнього внеску в американське 
сільське господарство, бізнес і професійну діяльність, організаційне та 
релігійне життя, засоби масової інформації, соціальні організації та 
мистецькі установи, розглядає й аналізує обставини та причини, які 
спричинили масовий виїзд українців із західноукраїнських земель за 
кордон напр. ХІХ ст.1  

У праці «Призначення українців в Америці» Р. Ільницького основна 
увага зосереджена на аналізі суспільно-громадських явищ української 
діаспори2, а в «Українській імміграції в Сполучених Державах» 
М. Настасівського, крім історичних начерків на тему труднощів, з якими 
зіштовхнулися новоприбулі українські поселенці, та організаційних засад 
перших громадських установ, велика увага приділена робітничому руху, 
зокрема Союзу українських робітничих організацій3. Те саме стосується й 
дослідження «Трудові українці США» Л. Толопка. Автор у своїй праці 
аналізує роль українських емігрантів у економічному відродженні 
Сполучених Штатів Америки після кризи 1930-х рр., боротьбу українських 
робітників за поліпшення умов праці, за допомогу на випадок безробіття і 
соціальне забезпечення4. 

Більш загальний характер носять праці «Історія української імміграції в 
Америці: Збереження культурної спадщини» М. Куропася5 та «Наше 
минуле й майбутнє в Америці. З історії імміграції в З’єднаних державах 
Америки та її організаційних змагань» М. Стахіва6, проте в них можна 
знайти багато цінної інформації стосовно історії створення та розвитку як 
соціальних, так і економічних організацій у США. 

Найбільше праць з усього масиву досліджень про діяльність української 
діаспори присвячено історії розвитку та становлення української громади в 
Канаді. Окремо варто виділити дослідження, які стосуються початку 
поселення українців у Канаді та зародження перших українських 
громадських і економічних організацій у цій країні – «Піонерські 
поселення: українці в Канаді» З. Бичинського7, «Українські піонери в 
Канаді: 1891-1951» Л. Білецього8; цінні компілятивні праці П. Кравчука, 
написані автором на основі перших періодичних видань українських 
емігрантів у Північній Америці – «Вони обрали Канаду: Перший період 

                                           
1 Halich W. Ukrainians in the United States. – Chicago: the University of Chicago press. – 174 p. 
2 Ільницький Р. Призначення українців в Америці. – Нью-Йорк, 1965. – 126 с. 
3 Настасівський М. Українська імміграція в Сполучених Державах. – Нью-Йорк: Союз 

українських робітничих організацій, 1934. – 256 с. 
4 Толопко Л. Трудові українці США. – Нью-Йорк: Ліга американських українців, 1984. – 

Кн. І: 1980-1924 рр. – 199 с. 
5 Куропась М. Історія української імміграції в Америці: Збереження культурної спадщини. 

– Нью-Йорк: Український музей, 1984. – 99 с. 
6 Стахів М. Наше минуле й майбутнє в Америці. З історії імміграції в З’єднаних державах 

Америки та її організаційних змагань. – Скрентон, 1950. – 84 с. 
7 Бичинський З. Історія Канади / Ч. Гордон (переднє слово). – Вінніпег, 1928. – 222 с. 
8 Білецький Л. Українські піонери в Канаді: 1891-1951. – Вінніпег: Комітет українців 

Канади, 1951. – 128 с. 
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емігрування до Канади, 1891-1914» та «На новій землі: Сторінки з життя, 
боротьби і творчої праці канадських українців». У першому дослідженні 
автор аналізує причини, що змусили українців покинути свої рідні домівки 
й виїхати за океан, та початок становлення перших українських організацій 
за кордоном1, у другій – вклад українців у розвиток економіки, культури, 
політичного та робітничого життя Канади, а також взаємозв’язок між 
громадсько-політичними та економічними змінами всередині нової країни 
поселення й розвитку українського соціально-економічного життя в 
Канаді2. 

Надзвичайно цінною є 8-томна праця О. Войценко «Літопис 
українського життя в Канаді». Автор на основі матеріалів «Українського 
голосу» у хронологічній послідовності відтворила всі прояви розвитку 
життя української громади в Канаді. У контексті цього дослідження 
особливий інтерес становлять відомості про зародження українського 
організованого життя в Канаді – створення перших громадсько-політичних, 
релігійних, культурно-мистецьких та економічних організацій та їх 
подальший розвиток3; процес урбанізації українського населення4; зміни у 
громадсько-політичному житті канадських українців, пов’язані з Другою 
світовою війною та її наслідками, створення новоприбулими емігрантами 
власних політичних, громадських, економічних, мистецько-літературних та 
науково-дослідних установ5. Саме такий послідовний виклад інформації з 
чітким наголосом на дати дає змогу цілісно уявити розвиток і досягнення 
канадських українців. 

Ще однією змістовною працею, написаною у хронологічній 
послідовності, є англомовне дослідження Е. Грегоровича «Хронологія 
історії канадських українців», який висвітлює політичне, освітнє, 
економічне, соціальне, релігійне, організаційне, артистичне, спортивне, 
літературне, лінгвістичне і професійне життя канадських українців. Одні 
дати вказують на події, проблеми і досягнення українських канадців, інші – 
мають загальносвітове значення. Крім того, автор приділяє увагу особам 
українського походження, які в той чи інший час стали «першими» в 

                                           
1 Кравчук П. Вони обрали Канаду: Перший період емігрування до Канади, 1891-1914. – 

Торонто: Кобзар, 1991. – 291 с. 
2 Кравчук П. На новій землі: Сторінки з життя, боротьби і творчої праці канадських 

українців. – Торонто: Крайовий виконавчий комітет Товариства об’єднання українських 
канадців, 1958. – 392 с. 

3 Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т. 1: Піонерська доба: 1874-1918; 
Т. 2: Доба росту й диференціації: роки після Першої світової війни 1919-1924. – Вінніпег; 
Едмонтон: Канадський ін-т українських студій, 1961, 1963. – 295 с.; 395 с. 

4 Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т. 3: Доба росту й диференціації: 
роки 1925-1929; Т. 4: Доба росту й диференціації: роки 1930-1939. – Вінніпег; Едмонтон: 
Канадський ін-т українських студій, 1965, 1969. – 305 с.; 475 с. 

5 Войценко О. Літопис українського життя в Канаді. – Т. 5: Доба консолідаційних заходів, 
воєнні роки й повоєнна розбудова 1940-1949; Т. 6: Доба дальших консолідаційних заходів і 
демографічних пересувів (дисперсія) 1950-1959. – Вінніпег; Едмонтон: Канадський ін-т 
українських студій, 1973, 1982. – 464 с.; 416 с. 
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політиці, певних професіях, галузях, зробивши тим самим величезний 
внесок у розвиток історії українських емігрантів у Канаді1.  

Найповнішими й найупорядкованішими дослідженнями життя 
української діаспори в Канаді є праці М. Марунчака – двотомна «Історія 
українців Канади», яка охоплює всю українську спільноту Канади у всіх її 
проявах. Автор детально аналізує її зріст та розвиток, розбудову соціально-
економічних організацій2, тоді як його «Студії до історії українців Канади» 
дають змогу довідатися про окремі ділянки українського життя у цій країні 
більш детально: про перших поселенців та їхній внесок у розвиток 
організаційного життя3, про складні суспільні процеси в різних сферах 
українського життя у міжвоєнний період4, дослідження про розвиток 
українського громадського життя в окремих регіонах Канади5. Варто 
згадати й окрему працю М. Марунчака на цю тему – «З зустрічі з 
українськими піонерами Альберти»6. Особливу цінність працям 
М. Марунчака надають документи українців Канади, які він 
використовував у своїй праці й дав можливість познайомитися з ними 
сучасним дослідникам. 

Вагомим внеском у дослідження історії української спільноти Канади 
стали праці М. Боровика «Століття українського поселення в Канаді»; 
Д. Прокопа «Українці в Західній Канаді. До історії поселення та поступу»; 
М. Стечишина «Між українцями в Канаді», «Історія поселення українців у 
Канаді»; І. Теслі та П. Юзика «Українці в Канаді – їх розвиток і 
досягнення»; А. Фігус-Ралько «Українська Канада»7. Всі вони носять 
загальний характер, однак фрагментарно торкаються теми дисертаційного 
дослідження. 

Крім того, про становлення й розвиток перших соціально-економічних 
організацій можна дізнатися з праць авторів, які на основі спогадів перших 

                                           
1 Gregorovich А. Chronology of Ukrainian Canadian History. – Toronto: Ukr. Canad. Com., 

1974. – 64 p. 
2 Марунчак М. Історія українців Канади. – Вінніпег, 1968. – Т. 1. – 467 с.; Т. 2. – 512 с. 
3 Марунчак М. Студії до історії українців Канади. – Вінніпег, 1970-1972. – Т. 4: Нариси, 

статті, есеї до Піонерської доби. – 311 с. 
4 Марунчак М. Студії до історії українців Канади. – Вінніпег, 1965. – Т. 5: Розвідки та 

документи до міжвоєнної доби. – 299 с. 
5 Марунчак М. Студії до історії українців Канади. – Вінніпег, 1965. – Т. 1: Шотландські 

поселенці та українська громада в Пойнт Доглес. – 255 с.; Марунчак М. Студії до історії 
українців Канади. – Вінніпег, 1966-1967. – Т. 2: Історія суспільного росту українців Манітоби. 
Піонерська доба. – 546 с. 

6 Марунчак М. З зустрічі з українськими піонерами Алберти. – Вінніпег, 1965. – 2-е вид. – 
88 с. 

7 Боровик М. Століття українського поселення в Канаді (1891-1991). – Монтреаль; Оттава: 
Українська могилянсько-мазепинська академія наук, 1991. – ХІV с., 485 с.; Прокоп Д. Українці 
в Західній Канаді. До історії поселення та поступу: Збірник цікавих статей і дописів для 
старших і молоді. – Едмонтон; Вінніпег, 1987. – 548 с.; Стечишин Ю. Між українцями в 
Канаді. – Саскатун: Союз українців самостійників, 1953. – 47 с.; Стечишин Ю. Історія 
поселення українців у Канаді. – Едмонтон, 1975. – 351 с.; Тесля І., Юзик П. Українці в Канаді – 
їх розвиток і досягнення. – Мюнхен: Український технічно-господарський ін-т, 1968. – 78 с.; 
Фігус-Ралько А. Українська Канада / М. Тимошик (упоряд., авт. передмови та ред.). – Вінніпег; 
К.: Наук.-вид. центр «Наша культура і наука», 2001. – 141 с. 
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поселенців досліджували, зародження українських громад у окремих 
регіонах Сполучених Штатів – «На батьківщині і на чужині: з історії 
українських піонерів у Норт Дакоті» А. Дубового, Канади – «Піонерські 
поселення: українці в Канаді» М. Іванчука та комплексне дослідження 
О. Субтельного – «Українці в Північній Америці»1. 

Щодо Західної Європи, то варто виокремити працю О. Терлецького 
«Українці в Німеччині: Історія української громади в Раштаті, 1915–1918», 
у якій ідеться про зародження українського громадсько-політичного життя 
в Західнй Європі ще в період їх перебування у таборах для 
військовополонених2. Проте найцікавішою, з точки зору автора 
дослідження, є двотомна праця В. Маруняка «Українська еміграція в 
Німеччині і Австрії по Другій світовій війні», що охоплює період від 1945 
до 1975 рр. й надає детальні відомості про життя української громади 
Німеччини у зазначені роки: автор аналізує громадське життя українців у 
таборах для переміщених осіб, появу перших громадсько-політичних, 
церковно-релігійних, культурно-мистецьких та науково-дослідних 
організацій у Німеччині та вплив на їх подальший розвиток масового 
переселення українців за океан3. 

Значний внесок у дослідження багатогранного життя українських 
емігрантів та причин, що спонукали українців емігрувати за кордон, а 
найповніше у висвітлення історії створення та ролі культурно-мистецьких 
та науково-дослідних установ за кордоном зробив С. Наріжний у своїх 
працях «Українська еміграція»4 та «Українська еміграція: Культурна праця 
української еміграції. 1919-1939», опублікованій на основі зібраних 
автором матеріалів уже після його смерті5. 

Необхідну інформацію під час опрацювання теми дослідження вдалося 
знайти й у працях українських авторів Австралії. Так, дослідження 
П. Вакуленка «Проект «Снігові гори»» висвітлює умови праці та 
перешкоди, що виникали на шляху українців, які прибули до Австралії 
після Другої світової війни6, а з праці П. Ангелуци «Австралія 
надзвичайна» вдалося дізнатися про сучасну країну п’ятого континенту й 

                                           
1 Дубовий А. На батьківщині і на чужині: з історії українських піонерів у Норт Дакоті. – 

Торонто; Чикаго, 1957. – 80 с.; Іванчук М. Піонерські поселення: українці в Канаді. – Вінніпег, 
1993. – 337 с.; Subtelny О. Ukrainians in North America. – Toronto: University of Toronto press, 
1991. – 284 p. 

2 Терлецький О. Українці в Німеччині, 1915-1918. – К.; Лейпциг: Українська накладна, 
1919. – Т. 1: Історія української громади в Раштаті (1915-1918). – 429 с. 

3 Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. – 
Мюнхен, 1985. – Т. І: Роки 1945–1951. – 429 с.; Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і 
Австрії по Другій світовій війні. –К.: Вид-во ім. Олени Теліги. – Т. ІІ: Роки 1952–1975. –127 с. 

4 Наріжний С. Українська еміграція. – Прага, 1942. – Ч. 1. 
5 Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939: 

Матеріали зібрані С. Наріжним до частини другої / Л. Яковлєва (упоряд.) – К.: Вид-во 
ім. Олени Теліги, 1999. – 272 с. 

6 Вакуленко П. Проект «Снігові Гори». – Аделаїда, 2000. – 56 с. 
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труднощі, з якими зіштовхуються там наші співвітчизники як діаспора, так 
і новоприбулі поселенці1. 

Крім загальних праць, присвячених історії української діаспори у тій чи 
іншій країні, вчені-емігранти написали багато тематичних праць, детально 
досліджуючи різні сфери діяльності своїх співвітчизників та 
функціонування й розвиток різноманітних організацій за кордоном. Так, 
дослідженням проблем та діяльності українських шкільних та освітньо-
наукових закладів на чужині займалися О. Архімович, З. Бабюк, Б. Білаш, 
І. Бондарчук, В. Верига, Б. Винар, О. Пріцак; громадських та  культурно-
мистецьких організацій – М. Байрак, Ф. Богдан, Г. Йопик, С. Кікта, 
І. Книш; церков та церковно-релігійних установ – А.-М. Баран, П. Божик, 
В. Жила, М. Марунчак, Ю. Мулик-Луцик, Р. Павлишин, П. Романишин, 
С. Савчук, В. Свистун, Г. Удод.; вивченням літературних здобутків 
української еміграції – М. Боровик, О. Гай Головко, П. Горбатюк, 
П. Кравчук, М. Марунчак, Я. Славутич, Ю. Тернопільський; економічних 
організацій – С. Бородаєвський, І. Витанович, А. Качор, О. Моргун, 
О. Плешкевич. Варто наголосити, що вказані праці виходили окремими 
виданнями. Дослідників згаданих тем, що друкували свої праці у 
різноманітних періодичних виданнях, значно більше. 

На відміну від наукових досліджень, присвячених соціальним 
організаціям, окремих досліджень з економічних здобутків української 
діаспори, не так уже й багато. Якщо про т.з. запомогово-асекураційні або 
братські товариства можна дізнатися зі статей, опублікованих членами цих 
організацій у ювілейних та пропам’ятних книгах, приурочених річницям їх 
існування, то з історією кооперативного руху ситуація дещо складніша – 
матеріали розкидані у вигляді статей у різних збірниках. Тим ціннішою є 
праці, присвячені кооперативному руху: фундаментальна робота 
С. Бородаєвського «Історія кооперації» видана ще 1921 р., у ній, крім 
історії розвитку кооперативів в Україні, аналізується кооперативний рух 
більш ніж у 40 країнах світу2; у 1964 р. з’явилося монументальне 
дослідження І. Витановича «Історія українського кооперативного руху» – 
повна історія виникнення й розвитку кооперативного руху в Україні й 
діаспорі до І пол. 1960-х рр.3 Цікавою є також монографія О. Моргуна 
«Нарис історії промислової кооперації України»4; значний внесок у 
поширення знань про кредитні кооперативи Канади зробив А. Качор – 
«Золотий ювілей кредитової кооперативи Північного Вінніпегу: 1903-1993: 
Хроніка 50 років кооперативної служби українській громаді», «Морально-
етичні основи кооперативної праці»5. З останніх праць, присвячених 

                                           
1 Ангелуца П. Австралія надзвичайна / Кучменко О. (ред.). – Брізбен: Су Джок Академія, 

2001. – 311с. 
2 Бородаєвський С.В. Історія кооперації. – Прага: Український громадський вид-ий фонд, 

1925. – 445 с. 
3 Витанович І. Історія українського кооперативного руху: Із праць історично-філософічної 

секції НТШ. – Нью-Йорк, 1964. – 624 с. 
4 Моргун О. Нарис історії промислової кооперації України. – Мюнхен, 1966. – 272 с. 
5 Качор А. Золотий ювілей кредитової кооперативи Північного Вінніпегу (1903-1993): 

Хроніка 50 років кооперативної служби українській громаді. – Вінніпег, 1993. – 160 с.; 
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українському кооперативному руху за кордоном, можна назвати лише 
«Українську кооперацію діаспори» за редакцією О. Плешкевича. У ній 
зібрані статті про різноманітні кооперативні об’єднання української 
діаспори у всьому світі, написані членами цих організацій1. Праця є 
надзвичайно цінною й змістовною. Відомий український економіст 
В. Гончаренко у своїх працях проаналізував теоретичний аспект діяльності 
кооперативів та кредитних спілок2. 

Науково-дослідні праці вчених незалежної України. До недавнього 
часу про українську діаспору хоч говорили й писали дуже багато, але 
інформація була однобічною, оскільки ця тема тривалий період була 
непрестижною і, по суті, забороненою на території СРСР. Отримати 
об’єктивні відомості про перебування українців за кордоном наші 
співвітчизники змогли лише зі здобуттям Україною незалежності. По-
перше, для широкого загалу стали доступні праці закордонних українців, а, 
по-друге, досліджувати українську діаспору почали вчені незалежної 
України – М. Бушин, Т. Вронська, П. Гуцал, В. Євтух, О. Зубалій, 
Є. Камінський, С. Качараба, О. Ковальчук, Б. Лановик, Р. Матейко, 
Н. Мерфі, Ю. Сливка, Н. Совінська, І. Срібняк, М. Траф’як, 
В. Трощинський, А. Шевченко тощо. 

Насамперед варто зазначити використані у процесі дослідження праці 
вчених незалежної України, що носять загально-інформаційний характер – 
«Українці у світі» М. Бушина; «Зберігаючи українську самобутність» 
В. Євтуха, Є. Камінського, О. Ковальчука, В. Трощинського; «Історія 
української діаспори» О. Зубалія; «Українці в світі» В. Трощинського, 
А. Шевченка; «Українська еміграція від минувшини до сьогодення» за 
редакцією Б. Лановика; «Українська еміграція. Історія і сучасність» за 
редакцією Ю. Сливки. Ці вчені зробили значний внесок в історіографію 
проблеми, узагальнивши та систематизувавши наявний матеріал з 
минулого української діаспори й подавши його в доступній формі для 
широкого загалу3. 

                                                                                               
Качор А. Морально-етичні основи кооперативної праці: Доповідь виголошена на перших 
загальних зборах Української кооперативної ради в Канаді 11 жовтня 1974 р. напередодні ХІ 
Конгресу українців Канади у Вінніпегу. – Торонто; Вінніпег: Українська кооперативна рада в 
Канаді, 1975. – 23 с. 

1 Українська кооперація діаспори / Голов. ред. О. Плешкевич. – Чикаго; К.: Українська 
світова кооперативна рада, Б. р. – 304 с. 

2 Гончаренко В.В. Кредитна кооперація: Форми економічної самодопомоги сільському і 
міському населенню у світі та в Україні (теорія, методологія, практика). – К.: Глобус, 1998. – 
324 с.; Гончаренко В.В. Кредитні спілки як фінансові кооперативи: міжнародний досвід та 
українська практика. – К.: Наукова думка, 1997. – 233 с. 

3 Бушин М.І. Українці в світі: Навч. посіб. / М.І. Бушин, Т.Д. Чубіна; Черкаський ін-т 
пожеж. безпеки ім. Героїв Чорнобиля, Черкаський держ. технол. ун-т. – Черкаси: Черкас. 
ЦНТЕІ, 2003. – 168 с.; Зберігаючи українську самобутність / В.Б. Євтух, Є.Є. Камінський, 
О.О. Ковальчук, В.П. Трощинський. – К.: Інтел, 1992. – 98 с.; Зубалій О.Д. Історія української 
діаспори: Навч. посіб. / За заг. ред. Б.Д. Лановика. – К., 1998. – 145 с.; Трощинський В.П., 
Шевченко А.А. Українці у світі. – К.: Вид. дім «Альтернативи», 1999. – 352 с.; Українська 
еміграція: від минувшини до сьогодення: Навч. посіб. / За ред. Б.Д. Лановика. – Тернопіль: 
Спеціаліз. ред. наук., метод. та довід. літ.; Всеукр. незалеж. жін. газ. «Чарівниця», 1999. – 
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Окремо слід виділити соціологічні праці, зокрема «Українська діаспора: 
Соціологічні та історичні студії» В. Євтуха, В. Трощинського, А. Попок, 
О. Швачки. Вона цікава у контексті даного дослідження розглядом 
взаємодії західної української діаспори з Україною та аналізом проблем 
збереження етнічної ідентичності української діаспори та її взаємодії з 
Україною1 й «Українська діаспора як соціокультурна система» К. Чернової, 
яка цінна тим, що автор спробувала проаналізувати чинники, які впливають 
на збереження ідентичності української діаспори2. 

Важливий внесок у дослідження історії української діаспори у Північній 
Америці зробили: П. Гуцал, який проаналізував роль українських 
емігрантів США й Канади у морально-політичній, дипломатичній та 
матеріальній підтримці національно-визвольних змагань західних українців 
1914 – 1923 рр.3; В. Євтух дослідив розселення українців на території 
Канади та формування ними соціально-економічних осередків4; 
С. Качараба з’ясував передумови, масштаби й динаміку основних 
міграційних напрямів із Західної України за океан між двома світовими 
війнами5; Н. Мерфі дослідила українську діаспору США у контексті 
збереження традицій національної культури6. 

Не менш плідними виявилися й дослідження українських науковців 
історії українських емігрантів у Західній Європі – «Українські громади 
зарубіжжя в роки Другої світової війни: акції допомоги народу України» 
Т. Вронської, «Союз українців у Великій Британії: етапи становлення, 
організація та діяльність (1945 – 1949 рр.)» Г. Щигельської, «Внесок 
української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та 
культури незалежної України (1991 – 2001 рр.)» Н. Совінської7. 

Ресурси мережі Інтернет. Багато корисної інформації стосовно 
сучасного стану української діаспори, історії створення та діяльності 
різноманітних соціально-економічних організацій у ході дослідження 
отримано з офіційних сайтів українських установ за кордоном; всесвітніх 
організацій; громадських організацій та об’єднань; освітніх та освітньо-

                                                                                               
511 с.; Українська еміграція. Історія і сучасність / Упорядник Ю.Ю. Сливка. – Львів: Каменяр, 
1992. – 384 с. 

1 Українська діаспора: Соціологічні та історичні студії / В. Євнух, В. Трощинський, 
А. Попок, О. Швачка. – К.: Вид-во УАННП «Фенікс», 2003. – 228 с.  

2 Чернова К.О. Українська діаспора як соціокультурна система. – К.: ДАКККіМ, 2007. – 
346 с. 

3 Гуцал П.З. Українська еміграція Канади і США та національно-визвольний рух на 
західноукраїнських землях (1914-1923): Дис. ... канд. іст. наук: 07.00.01 / Ін-т українознавства 
ім. І. Крип’якевича НАН України. – Львів, 2005. – 201 с. 

4 Євтух В.Б. Українці в Канаді / За ред. С.З. Заремби. – К.: Будівельник, 1993. – 142 с. 
5 Качараба С.П. Еміграція з Західної України (1919-1939): Дис. ... д-ра іст. наук: 07.00.02 / 

Львівський національний ун-т ім. Івана Франка. – Львів, 2003. – 454 с.  
6 Мерфі Н.Г. Українська діаспора в США: збереження традицій національної культури. – 

Донецьк: Вебер, 2007. – 256 с. 
7 Вронська Т.В. Українські громади зарубіжжя в роки Другої світової війни: акції 

допомоги народу України. – К., 1997. – 96 с.; Совінська Н.В. Союз українців у Великій 
Британії: етапи становлення, організація та діяльність (1945-1949 рр.): Дис. ... канд. іст. наук: 
07.00.02 / Чернів. нац. ун-т ім. Ю. Федьковича. – Чернівці, 2006.  
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наукових закладів; релігійних об’єднань; періодичних видань тощо1, 
оскільки нині фактично кожна діюча українська організація в діаспорі 
(включаючи філії) має свої сайти. 

Підсумовуючи, можна зазначити, що під час історіографічно-
бібліографічного дослідження використано велику кількість емпіричного 
матеріалу. Автор намагався охопити якомога більше інформації про всі 
прояви соціально-економічного життя української діаспори у 
демократичних країнах, щоб мати змогу проаналізувати наявний матеріал і 
з’ясувати його вплив на збереження ідентичності закордонних українців. 
Основна кількість використаного матеріалу належить авторству 
закордонних українців, оскільки саме вони були безпосередніми 
учасниками або свідками створення різноманітних громадських, 
політичних, релігійники, культурно-мистецьких, освітніх, наукових та 
економічних організацій за кордоном або принаймні мали змогу 
використати документи цих організацій.  

Українські вчені, що проживають на території України після здобуття 
Україною незалежності, теж отримали змогу долучитися до дослідження 
історії й розвитку української діаспори за кордоном. Головна увага під час 
опрацювання теми дослідження зосереджена саме на аналізі фінансового 
підґрунтя діяльності соціально-економічних організацій та їх впливі на 
самосвідомість та самоідентифікацію української діаспори. 

Українці західної діаспори зробили вагомий внесок у розвиток 
культури, науки, мистецтва, літератури як українського народу, так і 
народів країн, у яких вони проживають. Зарубіжні українці є тією частиною 
нашого народу, яка служить джерелом знань про Україну та українців, їх 
історію, культуру, звичаї, прагнення.  

 
 
 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

                                           
1 http://www.ukremb.com/ukrainian/; http://ukrainianworldcongress.org/; 

http://www.ukrainiannationalhome.org/; http://www.shevchenkoschool.org/; 
http://www.cityofgod.org/ubtc/; http://ov.ottawa-litopys.org/. 
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