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УКРАЇНОЗНАВСТВО:
теорія, методологія, практика

Кононенко П.П., Кононенко Т.П. (Київ)
УКРАЇНА І УКРАЇНСЬКИЙ ЕТНОС
У БЕЗМЕЖЖІ СВІТОВОГО ЧАСОПРОСТОРУ.
УКРАЇНЦІ У СВІТОВІЙ ЦИВІЛІЗАЦІЇ
ТА КУЛЬТУРІ
Розпочинаємо розгляд надзвичайно масштабного і складного завдання, адже
Україна і світове українство споконвіків (принаймні ще з часу індоєвропейської цивілізації
та культури) постають як феномени і цілісного Українського світу, і питомої клітини
Вселюдства – України – впливового суб’єкта всесвітнього розвитку, оскільки незаперечно
значущими для вселюдства є українська Природа, український харизматичний Етнос, нині
поширені на всій Планеті його культура, мова, освіта, наука, державно-політичний,
конституційний досвід, приклад міжнародних взаємовідносин.
Природно й зрозуміло, що особливої ролі набувають Концепція та метод
дослідження і висвітлення сутності питання.
Методологія і метод у вивченні та висвітленні проблеми
Ще на межі 80–90-х років ХХ століття під час створення Міжнародної асоціації
«Інститут українознавства» (з 2000 р. – «Україна і світове українство»), а з січня 1992 р. –
однойменного Науково-дослідного інституту (нині Національного науково-дослідного
інституту українознавства) була розроблена Концепція, схвалена делегатами Міжнародної
науково-практичної конференції «Роль вищих навчальних закладів у розвитку
українознавства» (жовтень 1992 р.) і представлена педагогами та вченими всієї України та
36 зарубіжних країн, згідно з якою українознавство мало вивчатися й розвиватися як
«наука про Україну і світове українство в усій всеосяжності й повноті їх часопросторового
буття і розвитку».
З огляду на це були розроблені історико-теоретичні й методологічні засади,
відповідно до яких українознавство мало поставати як цілісна наукова система
взаємозалежних концентрів: історія, теорія, методологія українознавства; Україна – етнос;
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Україна – природа; Україна – мова; Україна – культура; Україна – етнонація і держава;
Україна у міжнародних відносинах; Україна (українці) – ментальність, доля; Україна та
світове українство – роль і місія у світовій цивілізації та культурі1. А принципами
дослідження й висвітлення феноменів України та світового українства мали бути:
історизм як домінанта наукового пізнання, наукове джерелознавство, повнота й
об’єктивність порівняльно-ретроспективного (зіставно-протиставного) аналізу та синтезу,
універсально-всебічного підходу, а не одномірного й однозначного; методів індукції і
дедукції2; об’єктивно-суб’єктивного оціночного розгляду всіх граней предмета, а також
прогностичної ретроспективи, яка сприяє об’єктивному співвідношенню минулого,
сучасного і майбутнього3.
Відштовхуючись від зазначених засад, ми наголошуємо: Українознавство – цілісна,
інтегративна наука як сцієнтичного пізнання, так і любові, етики, культури, самопізнання;
як самоідентифікації людини та нації, так і свідомо-патріотичного життєтворення на
ґрунті української національної ідеї4. Як зазначає акад. Я. Калакура, «…для мене
українознавство – це не тільки інтегрована і цілісна система знань про українську
людність, український етнос, про українську націю, про історичне покликання нашого
народу, наука про його самопізнання і самовизначення, але й частина мого життя, моїх
помислів, мого внутрішнього світу»5.
Наскільки це вагомо, переконливо свідчить проблема дослідження центробіжних
концентрів, якими є Україна – Природа і Україна – Етнос. Стало аксіомою, що
Вселюдство є органічною часткою Всесвіту.
Але що означає – Всесвіт?
Наука відповідає: Всесвіт – це все, що існує: Матерія, Простір і Час. У нього входять
усі зірки, планети й інші космічні тіла. Близько 14 млрд. років тому все ще було стиснуте
в одну-єдину масу. Згодом відбувся так званий Великий вибух, внаслідок якого виникли
гази – водень і гелій, із яких в основному і складається Всесвіт. Протягом мільйонів років
ті гази під дією сили тяжіння збиралися в згустки, творячи зірки і галактики. При вибухах
зірок в галактиках виникали й інші елементи, включаючи вуглець, із якого, як із цеглинок,
збудоване життя на Землі6.
Отже, Земля – питома частка Всесвіту – цілісної, інтегративної Системи. Земля –
одна із восьми планет Сонячної системи, яка входить в галактику Молочний Шлях, – а той
належить до скупчення галактик, яке називається Місцевою групою. У ній нараховується
майже 30 галактик, – а з таких скопищ галактик складаються надскопища, котрі
включають у себе мільярди галактик...
Безмежжя самодостатніх часточок Всесвіту! – але всі вони неухильно підлягають
єдиному Закону – Гармонії частин – єдиній Волі.
Чиєї? Хто і для чого створив увесь Космос? Яке його і його частин призначення та
яке грядуще? У тому числі – хто (чи що) є Деміургом Землі? Які її призначення і
майбутнє?
Як писав геніальний П. Тичина у циклі «В Космічному оркестрі» (1921 р.):
…В Космічному оркестрі
підвладно все одній руці.
Немає меж… і де кінці,
що ставили б сонцям семестри
1

Кононенко П.П. Українознавство. – К., 1996, 2006.
Кононенко П. Ще раз про українознавство – науку про Україну й українство, їх пізнання,
самопізнання, самотворення // Українознавство. – 2009. – № 3. – С. 8-25.
3
Калакура Я.С. Історичні засади українознавства. – К., 2007.
4
Кононенко П.П. Українознавство – наука любові, етики, життєтворчості. – К.; Львів, 2006.
5
Калакура Я.С. Історичні засади українознавства. – К., 2007. – С. 376.
6
Ілюстрований Атлас. Земля. – М.: Махаон, 2008. – C. 12.
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у голубому молоці?
Пливе етер, струмує вітер,
джерела б’ють нових поем,
встають сузір’я в формі літер
з навколо сяючим огнем.
І що там час? І що там вік?
І що поняття «вдень», «уранці»?
Червоний крик, кривавий крик,
червоних сонць протуберанці? –
отож:
Що нині сльози, і зойки, і крики?
Що всі драми землі в трагедії Космосу?
…О Людськість! О гордість скрупульозна!
Чи ти коли дивилася в вічності телескоп?
Пророки епохи юдаїзму, речники Біблії відповідають: і творець, і Володар Всесвіту –
Бог. Від Божої Волі залежать і творіння, і буття, і кінець світу. От тільки, а що таке –
Бог?.. І що є причиною всього сущого?!.
У наступні епохи релігійні мислителі та вчені відкривали нові знання про Всесвіт,
Землю, Людину та Вселюдство і давали все новіші відповіді. Нерідко взаємозаперечні.
І так – під тиском все нових парадигмальних підходів та оцінок і прогнозів – до
сьогодні: коли одні вважають, що правдиві відповіді заховані в релігійних одкровеннях,
деміургом усього є Бог, – то інші бачать шлях до істини або в синтезі релігії і науки, або
категорично відповідають: шлях до таємниць Світобудови та до істини – тільки
аналітично-науковий!
Однак і науковці неодностайні. Автори вже цитованого «Ілюстрованого атласу» досі
вважають, що «ми живемо на маленькій, блакитній через масу води, планеті. Вона
рухається по орбіті примірно у восьми світових мінутах від зірки із класу жовтих карликів
– Сонця, що випромінює тепло і світло. У чомусь схожа з іншими планетами, Земля разом
з тим є унікальною – адже життя досі не виявлено на жодному іншому небесному тілі».
Отже, життя – тільки на планеті Земля, а це має зумовлювати Концепцію буття всієї
принаймні Сонячної системи. Однак такі висновки нині є вже науковим анахронізмом!
Найсучасніші дані астрономічних досліджень, заявляють англійські, американські,
шведські, українські вчені, свідчать, що у Всесвіті є життя ще принаймні на чотирьох
планетах. Домінантними стають інші виміри, іншими мають бути і висновки.
Бо нові відкриття принципово змінюють Концепцію походження, буття і грядущого
не лише Землі, а й усієї Сонячної системи, відповідно – Вселюдства. «Вважається, що
існування Всесвіту й людини у ній можливе тільки завдяки дивовижному з’єднанню
математичних і фізичних постійних величин – незмінних чисел», – наголошують вчені.
Але «на сьогодні фізики вияснили: ці постійні константи змінюються!..». Тому «істини»
типу швидкість світла, гравітаційна постійна, маса електрона... є величинами незмінними
ні в просторі, ні в часі, інакше при зміщенні їх хоч би на градус, на секунду, на грам... –
світ навіть не з’явився б, принципово редагуються на нові, типу: деякі фундаментальні
константи, як-от співвідношення між масою електрона і масою протона, а також сила
магнітної взаємодії, в часі змінюються. Ці зміни дуже малі, але виходить, що «постійні» є
непостійними. Фізики підрахували: постійні змінюються на декілька мільйонних часток
упродовж шести мільярдних років. Отже, і Всесвіт, і людина не зникнуть принаймні за
шість мільярдів років. Але, в принципі, зміни можливі, вважають С. Йохансен,
Е. Харрісон, Ф. Хойл, аж до нового Великого вибуху... Інша річ, що для кардинальних
перемін вони є замалі, бо «фізичні константи – це всього лише числа», одначе необхідно
усвідомлювати, що «вони є таємним шифром, за допомогою якого ми, очевидно, колись
розгадаємо таємницю світотворення», – зазначає Д. Барроу (Кембрідж). Зокрема: що,
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ставить питання Л. Зускінд (Стенфордський університет), коли ми живемо не в єдиному із
Світів, а в одному із багатьох? А ті світи існують за своїми принципами і законами? Тому
потрібні нового типу знання. Бо поки що людство лише на порозі до пізнання істин про
Всесвіт, Вселюдство, людину, їхнє минуле, сучасне й майбутнє. Про хід, причини і
наслідки еволюції Природи на Землі, зокрема й України, та її вплив на долю людини,
етносів, Вселюдства.
А це означає, що пізнати істину про якусь частину природного чи суспільного
організму, не бачачи цілого – неможливо. Потрібні системні, цілісні метод і знання.
Ось чому маємо хоч фрагментарно вдатися до історії Природи на Землі та в Україні.
Отже: «Всесвіт – це все, що існує: матерія, простір, енергія і час».
«Матерія» і української Природи виникла 14 млрд. років тому. Планета Земля як
споріднена, схожа з іншими, так і унікальна.
І так – все у Всесвіті: як об’єднане всесвітніми енергіями та законами, так і
неповторне. У цій єдності різноманітного – основа і сутності, вічності (незнищенності)
Всесвіту і його частин (питомих клітин).
Земля існує в безмежності Простору й Часу. Щоб досягти найближчої галактики –
Андромеди, променю світла потрібно 2,5 млн. років. Щоб досягти найвіддаленіших
об’єктів Всесвіту навіть при швидкості світла (300 000 км/с), знадобиться 14 млрд. років.
А від одного краю нашої галактики до іншого – 100 000 років. До Сонячної системи
входять 8 планет: Сонце, тверді внутрішні – Меркурій, Земля, Марс та газові гіганти –
Юпітер, Сатурн, Уран і Нептун. Якщо б Земля, що за 150 млн. кілометрів від Сонця,
знаходилась ближче до нього, то на Землі все – ріки й океани – плавилось би й
випаровувалось, а коли б далі, то Земля перетворилася б на льодове царство.
Земля складається з твердого залізо-нікельового ядра, рідкого зовнішнього ядра,
дещо легшої мантії і кори. Під корою знаходиться гаряча, розплавлена мантія. По
тріщинах у земній корі розплавлені породи під час виверження вулканів виходять назовні
і тим оновлюють поверхню, формують нові гори, виносять мінерали з глибин планети.
Особливу роль відіграє оточуюча Землю повітряна оболонка – атмосфера.
Атмосфера ділиться на кілька шарів, у ній утримується найбільша кількість водяної пари.
У ній же виникають всі погодно-кліматичні процеси, відбувається тепло- і вологообмін
(між Землею і атмосферою), утворюються хмари. Далі розташована стратосфера з
озоновим шаром, котрий поглинає ультрафіолетові промені (які могли б убити все живе).
За атмосферою – холод і тьма Космосу.
Не можна не захоплюватися винятковою доцільністю і довершеністю природної
структури! Як пише Е. Харрісон (Массачусетський університет), «Всесвіт – продукт
творчості космічних інженерів», які, перш ніж досягли приголомшливих наслідків,
зробили немало спроб...
І справді: спочатку (4,6 млрд. років) утворилася Сонячна система. Потім (150 млн.
років) з гарячої гігантської хмари газів і пилу виникли кам’янисті тіла. Навколо Сонця
з’явилися дві планети – Земля і Тея (внаслідок їхнього зіткнення утворився Місяць).
Завдяки силі тяжіння Сонця Земля зберегла газоподібну атмосферу, яка складалася з
водяної пари. А потім відбувалося вичахання, матерія затверділа, створилася мантія...
Водяні випари конденсувались і проливались дощами. З’явилися океани, а з ними й умови
для життя (звідси теза: основа життя – вода).
Приблизно 3,8 млрд. років тому виникли примітивні бактерії. Ще через мільярди
років – медузи і водорості. 550 млн. років тому (у час «кембрійського вибуху») – рослини
й тварини.
Упродовж наступних епох відбулося п’ять масових вимирань живих організмів:
планета завмирала, але відновлювалась. І найпізніше – біля 2 млн. років тому – з’явилась
людина, а в межах 200 000 років тому – homo sapiens – людина розумна. Через мільярди
років після появи живих організмів! – коли пройшли процеси розвитку, видових
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модифікацій, глобальних перетворень в епохи Кембрія, Ордовика, Силура, Девону,
Карбону, Пермі, Тріаса, Юри, Мела, Палеогену, Неогену (від Палеозою до Мезозою і
Кайнозою).
Тож і змагаються вчені: Людина – продукт Божого промислу чи природної
еволюції?..
На жаль, наука рухається здебільшого професійно однолінійним шляхом. Тому
однолінійні та одномірні й висновки. А необхідним має бути метод системного аналізу й
синтезу.
Мають поєднати зусилля фізики й хіміки, математики, філософи і теологи, біологи,
зоологи і астрономи, петрографи, океанологи, космологи, антропологи, археологи,
лінгвісти, представники інших наук, – тоді синхронний, порівняльно-зіставний
часопросторовий аналіз засвідчить: Всесвіт є безмежним і вічним у просторі й часі,
єдиним різноманітністю і множинністю, – але ті мільярди планетарних систем, об’єднані
структуротворчою програмою буття і розвитку, мають свою специфічну ДНК – енергію
внутрішнього взаємопритягання, закон збереження внутрішньої енергії, – і найменше
відхилення від того Закону може призвести (як те вже бувало) до катастрофічних
наслідків.
У цій макросистемі Єдиного Всесвіту органічними частками є Сонячна система, а в
ній – планета Земля. І її жива Душа – Вселюдство.
Людину (рід, плем’я, етнос, націю) як живий організм Всесвіту породжує Природа й
зумовлює її еволюцію, співвідносну з еволюцією Землі. Питомою клітиною якої є й
Природа
України.
Почнемо з того, що нині Україна є серединною Землею на планеті Земля з надзвичайно
привабливим комплексом клімату, підсоння, корисних копалин, зручностей і переваг у
міжнародних відносинах.
Але так було не завжди. І український Терен зазнав відомих в історії Всесвіту
руйнівних катастроф. Великий дослідник біосфери, атмосфери, стратосфери, а в
інтегративному пункті еволюції – і ноосфери цієї частки Землі В. Вернадський показав:
спочатку (4,6 млрд. років тому) тиск, зростаючий внаслідок гравітаційного стиснення
щойно самоствореної планети, безперервний дощ падаючих на неї уламків речовини та
енергія розпаду радіоактивних елементів розігріли молоду планету – її матерія почала
плавитись. При цьому важчі матеріали – нікель і залізо – переміщувались до центру, легші
– багаті киснем – лишались на поверхні. У процесі охолодження Землі її масу склали 4
шари: важке ядро (тверде внутрішнє і розплавлене зовнішнє); над зовнішнім ядром –
мантія; над нею плаває тонка кора з легких мінералів, котрі творять океанічне дно і сушу.
Розжарене ядро є неймовірної сили тепловий генератор; тепло нагріває породи
мантії. У верхньому шарі – атмосфері – вони плавляться. Створюються інтенсивні
циклічні конвективні потоки, що тягнуть у різні боки літосферу. Це покрило планету
тріщинами – мозаїкою літосферних плит, які внаслідок тертя виштовхують земну твердь у
форми горних хребтів та гірських систем, а також, стикаючись між собою, породжують
вулканічні спалахи та землетруси.
А головне – те (чого не знали до останнього часу), що набувають постійного руху
масиви земної кори й здійснюється дрейфування материків; і вони часом фундаментально
змінюють їх розміщення й взаємодію. Континенти сходяться і розходяться, а з ними і види
рослин та тварин, змінюються умови життя. Так постають євразійська, іранська,
аравійська, африканська, індійська, тихоокеанська, австралійська, південно- і
північноамериканські, антарктична та інші плити.
І виявляється, що пересування цих плит нерідко принципово змінює і клімат, і
фауну, й флору, отже – умови життя, а головне – характер еволюції океанів та суші і,
природно, буття і характер людини: її світосприйняття і світорозуміння, спосіб життя,
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ментальність, роль у світовому процесі розвитку. А це означає, що дати правдиву картину
життя, еволюції будь-якого народу без синхронного аналізу еволюції природи його краю
(Землі, Терену) неможливо. Природа – Землі і Космосу – визначає людині (народу) спосіб
життя і виробництва, культуру і мову, характер і волю, ідеали й ментальність, фізичні і
духові якості, релігію і філософію, освіту й науку, конституційні закони; долю, уявлення
про історичну місію. Природа кличе душу людини з Неба і водночас скеровує її зір до
Землі. Отже, найперше Природа (Земля) постає Матір’ю й формує ідеали людяності та
патріотизму.
Логічно, що це відбиває релігія й філософія, мова й мистецтво.
Земле, моя всеплодющая мати!
Сили, що в твоїй живе глибині,
Краплю, щоб в бою сильніше стояти,
Дай і мені! –
писав великий поет і мислитель І. Франко у найкритичніші хвилини життя.
Природно, що І. Франко за народною традицією понад усе ставив Природу у
виховному процесі людини. «Ще далеко до того, – пише А. Франко-Ключко у спогадах, –
заки ми стали ходити до школи, на наших частих прогулках поза місто, потім у ріжні
місцевості Галичини, дав нам тато початки знання природи: геології та мінералогії,
ботаніки та зоології (у нас був великий альбом Брема зі звірятами цілого світу), астрології
та инш. Він, надибавши чи то якийсь цікавий камінь (для нас), чи рослину, чи комаху,
показував у першу чергу сам велике зацікавлення цею річчю, – і ми тут же хотіли знати,
що це є. Спільно, разом з нами, він розглядав дану річ та розбуджував у нас ще більше
зацікавлення. Здогадами і питаннями він заставляв нас думати, висказувати нашу думку, і
вкінці наводив нас на це, що ми немов самі відкривали тайну цієї річи чи живого твору, і
це наповняло нас незвичайною радістю і щастям»1.
Наріжним каменем у формуванні людини Природа постає й у Володимира
Мономаха, Тараса Шевченка, Лесі Українки, М. Коцюбинського, Олександра Довженка,
Павла Тичини, Олеся Гончара, Ліни Костенко, Юрія Мушкетика, Василя Симоненка та ін.
І зазначений синтез Природного, Космічного і Земного та Гуманістичного
закарбувала сама українська природа.
Найперше – у її мозаїчній картині: у специфічних особливостях Карпат і Криму,
Полісся й Таврійського Степу, придунайських, причорноморських і придніпровських
(придністрянських, придеснянських) різновидах, котрі водночас становлять єдиний
комплекс українського Терену.
Зазначені питомі клітини Природи в ході еволюційного розвитку зазнавали часом
різких змін (і в кліматі, структурі, в ролі на Планеті), але геолого-географічні дослідження
показують їхню єдність не тільки між собою, а й з іншими континентами Землі.
Вирішальним було те, що праукраїнський терен був серединною частиною Планети: через
нього проходили міжнародні зв’язки від Африки, Шумеру (Єгипет) до Скандинавії,
Великий Шовковий шлях до Китаю, шлях «Із Варяг у Греки», через кельтів, скіфів і
сарматів, греків, римлян, хозар, гунів, русів по всіх європейських та іншоконтинентальних
широтах. Серединне розташування в межах Землі визначило і геополітичну константу:
Київська Русь стала центром не лише Східної, але й усієї Європи, межовою Землею між
цивілізаціями і культурами: Європи, Азії, Африки.
Підтвердження тому – пам’ятки самої природи, засвідчені, окрім інших, хоч би
такими промовистими джерелами: спочатку – знаки-симоли: в Українських Карпатах
поставлено камінь з написом: «Тут знаходиться центр Європи»; в українському Криму –
аналогічний знак: «Тут знаходиться центр Євро-Азії…». В українському карпатському
краї, у селі Королевому, віднайдено артефакти 500 – 1 000 000-річної давнини, що
1

Франко-Ключко А. Для Тебе, Тату. – К.: Ярославів Вал, 2010. – С. 238-239.
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свідчать про життя там найдавніших людей. Надзвичайної ваги про історичну долю
українського Терену є Мезинська стоянка на Чернігівщині, якій 18–20 тисяч років (із 129
тисячами артефактів із сфери житлової архітектури, ремісництва, культових і мистецьких
життєвих ділянок); Кам’яна Могила біля Мелітополя – музей-архів 12-тисячної давнини зі
слідами шумерської, очевидно єгипетської, інших східних культур (зокрема, писемності),
багатющі скарби Трипільської культури, яка обраховується в 7 тисяч років; артефакти
скіфської, грецької, візантійської, римської, скандинавської культур та, зрозуміло,
місцевих цивілізаційних надбань ще до Києво-Руського періоду.
Це вносить серйозні корективи в теорію і практику визначати доісторичний та
історичний періоди часом появи писемності. І визнати: є словесна, а є, як бачимо, і
кам’яна «писемність» – як вираження геолого-географічних епох еволюції цивілізації і
культури, літописцем яких виступає сама Природа-Мати і Деміург вселюдства.
Надзвичайно красномовними у цьому плані можуть бути перлини української
природи як дзеркала умов розвитку української людності, її способи життя,
світосприйняття, світорозуміння, ментальності, соціального, політичного, культурного,
естетичного поступу. Їх, нерукотворних чудес Природи, міжнародними організаціями та
колишньою адміністрацією президента В. Ющенка визначено сім: Подільські Товтри,
Гранітно-Степове Побужжя, Дністровський каньйон, Асканія-Нова, озеро Світязь, озеро
Синевір, Мармурова печера. А це координати Хмельниччини, Миколаївщини, Вінниччини
й Івано-Франківщини, Тернопільщини, Буковини, Херсонщини, Волині, Закарпаття,
Криму.
Неважко помітити, що ці «сім природних чудес» лінійно окреслюють стан всієї
України як земно-космічної цілості, виражають сутнісні реалії всіх її часово-просторових
констант.
Названі чудеса – парки. Але їх потрібно сприймати не лише в контексті фізикобіологічної матерії. «Історія парків, – наголошує академік Георгій Філіпчук, – біосферних
заповідників, заказників тісно пов’язана з історією народу, його ментальністю, прадавнім
корінням, а нині – із науковими дослідженнями (зокрема – експедиційним
українознавством – П.К.), що мають загальноцивілізаційну цінність... Отож – до праці!
Лаштуймося в дорогу, щоб пізнавати рідний край і себе, щоб внести свою лепту в
загальну скарбницю. Озираючи прекрасне довкілля, схилімо вдячні голови: благословенна
будь, рідна земле. Ми – твої вдячні діти»1.
Що ж відкриють нам ці «сім чудес» України?
Подільські Товтри: сама назва звучить магічно, а за нею – надзвичайні багатства:
геологічні, пейзажно-ландшафтні, археологічні, водні, ніби й справді Творець був
особливо прихильним до цього терену.
Прикметно вже те, що назва пішла чи то від фракійського «тердос», чи від
латинського «турмур», що означає «край, вістря». Слов’яни іменували «товтри», «татри»
або – медобори («медубаріс» – між водами).
Сформувалась гряда 40–25 млн. років тому у хвилях Сарматського й Тортонського
морів. Нині висота гряди – 401 м над рівнем Балтійського моря.
Як геологічне утворення Товтри, що займають 261 316 га, не мають світових
аналогів. Є щось подібне на узбережжі Австралії, а на місці Дністровського каньйону було
Силурійське море з його дивними слідами геологічної історії Землі. Ерозійні процеси
зумовили виникнення на кам’янистих скелях гротів, печер; біля села Завалля – печер
«Атлантида» й «Киянка», а неподалік – «Чернецька» й «Кармалюкова». Цей парк
репрезентує один із трьох центрів ендемізму та реліктових. Фауна тут налічує 55 видів
1
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ссавців, 10 – плазунів, 11 – земноводних, 214 – птахів, прижилися тварини й рослини
європейського і всесвітнього значення, є води типу «Нафтусі» і «Миргородської».
А особливо прикметно, що людність тут залишила 300 зареєстрованих історикоархітектурних пам’яток, зокрема трипільської культури, черняхівської, київськоруської,
пізніших епох. Тут проводиться свято мучеників Маккавеїв; на території Кам’янцяПодільського зберігається 115 історико-архітектурних пам’яток...
Тож і помітно, що на Землі українській маємо докази всесвітньої життєтворної
єдності, а разом з тим – неповторної природної самореалізації. І той, хто тут стикається з
чудесними образами олюдненої природи, не може не відчути магічної сили деміургічної
творчості. Душа чує подих природи Землі й підноситься до висот Неба. Торжествує магія
життя.
Фантастичною симфонією всесвітньої єдності, багатогранності явищ і форм буття,
чарівної таємничості етно-національної життєтворчості вражає й Гранітно-Степове
Побужжя. Знову символіка в самій назві. Степ вздовж ріки Буг, яку іменували Богом. І не
дивно: це єдина річка в Європі, що зберегла порожисту структуру. На ній – 12 ревучих
порогів (прозивалися брояками), вона – у кам’яному степу, посеред крутих гранітних
скель каньйону; у глибоких байраках буяють ліси, квітують сон-трава та ковила. Парк у
7394 га межує Подільську й Придніпровську височини.
І зберігає неймовірно багаті археологічні знаки поступового розвою природи й
людини: часів палеоліту, мезоліту, неоліту, епох міді й заліза та бронзи, трипільської й
черняхівської культур, артефакти поселень кіммерійців, скіфів, сарматів, знаменитих
антів, ольвіополітів, прапредків слов’ян і римлян (виявлено 98 археологічних пам’яток!).
А разом з тим – і знаки життя та творчості людей останніх століть: патріарха
лісорозведення, сина отамана Бузького козачого війська Віктора Скаржинського,
продовжувачів його природотворчої й природозберігаючої діяльності в Одесі і Миколаєві,
Алушті й Алупці та П’ятигорську. А загалом цей край – терен життєдіяльності Запорізької
Січі, про що переконливо свідчать історичні топоніми: Запорозька броярка, Протічанська
скеля та скелі Брама, Пугач, Турецький стіл, Сова, Гайдамацька балка, острів козака
Мамая. Саме сюди відійшли запорожці після зруйнування російськими військами опори
державності України – Запорізької Січі – та ще упродовж тривалого часу були «щитом і
мечем» незламної української самостійності. Природно, що один із народних керманичів
Андрій Мамай став символом і життєвої нескореності та незнищенності, і героєм
народного фольклору.
Так синтезувалися Всесвіт і українська Земля, ланки вселюдства і українська
етнонація та держава, елітарна й народна культура, історична пам’ять і наукове
(експедиційне) українознавство як енергія вивчення, аналізу та прогнозу минулого,
сучасного і грядущого України та світового українства.
Ще масштабніші ретроспекції об’єктивують нашій свідомості Дністровський
каньйон, Асканія-Нова, озера Світязь і Синевір, кримська Мармурова печера імені
Володимира Вернадського, про які йтиметься далі.
В долині Південного Бугу, де панують унікальні кам’янисті степи та дивовижні ліси,
чи не єдині на планеті, є значна кількість тварин і рослин середземноморського та гірськоальпійського походження, а також рослини, що, окрім Гранітно-Степового Побужжя, ніде
на планеті не ростуть.
Усе це засвідчує, що тут місце не тільки для аматорів краси природи та бажаючих
оздоровлення, а й для наукових дослідників, українознавчих експедицій та екскурсій, які,
досліджуючи залишки колишніх гір Українського кристалічного щита, по якому
Південний Буг прямує до Причорноморської низовини й з’єднує землі різних регіонів
України, прагнуть пізнати глибини історії краю, а з тим і комплексні знання родословної
народу, його багатовікового шляху. І, зрозуміло, еволюційні епохи Природи та її вплив і
на спосіб життя, і на ментальність людей.
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Аналогічну роль може відігравати й дослідження Дністровського каньйону – «Книги
буття», пов’язаного з річкою Дністер, другою за величиною в Україні: її протяжність –
1365 кілометрів. Вона бере початок біля гори Розлуч (на Львівщині), з маленького потічка
повниться водами Стрию, Ломниці, Бистриці, Золотої Липи, Стрипи, Збручі, Самостричу
й прямує просторами всієї України до Чорного моря. Дністер вбирає у себе води 386 річок
і вливає свої потоки в Дністерський лиман. Дністер поєднує землі й різні народи та віки,
про що свідчать його назви: в Київській Русі Дністер – це «бистра ріка», для греків – це
Тіріс (Тірас), для римлян – Данастріс, Данаструс, для турків – Турла.
Сучасний Дністер – річка багатьох високорозвинених цивілізаційних комплексів –
водночас є і витвором Природи, якого мовби й не торкнулася цивілізація, та постає мов
одвічна «Книга буття». А «писав» цю Книгу Бог, бо людині навряд чи й підвладні ті
енергетичні творені ресурси, дією яких постають у прибережних скелях таємничі печери
(де монахи мурували скельні монастирі). Тут неповторний місцевий клімат, і весна
розпочинається на два тижні раніше.
Привертає увагу, що в долині Дністра прозирає комплекс осадових шарів: від
давніших силурійських відкладів палеозойської ери до наймолодших – антропогенних.
Так, геологічна енциклопедія фіксує багатовікову еволюцію Землі та життя на ній ще
понад 400 мільйонів років тому. Немає подібних у світі й скельних відслонень, як на
Дністрі, зокрема до силурійських та девонських відкладень у Заліщиках, Трубчині,
Устечку та Іване-Золотому, що зобов’язує до вивчення їх світової ролі. Збагаченню
нашого уявлення про світ може посприяти вивчення флори вищих судинних рослин (яких
тут понад 1100 видів, із них понад 100 ендемічних і реліктових, 21 з яких та ще десятки
інших занесено до Червоної книги). Допитливий дослідник знайде тут ряди поєднаних
степових, водних і лісових біоценозів, майже 315 видів хребетних тварин (з них 45 видів
риб), 190 видів птахів і майже 60 видів ссавців та 50 видів комах (також занесених до
Червоної книги), зокрема таких, як дозорець-імператор, коконопряд кільчастий, красунядіва, кошеніль польська, хрестоносець, махаон, аполлон, мнемозила, з риб – стерлядь;
борсук звичайний, полоз лісовий, рибець малий, видра річкова, рись... Тут гніздується
багато рідкісних птахів, що зникають по всій Європі.
Вражає Подністров’я як перлинами природи (водоспади «Дівочі сльози»,
Червоногородський (Джуринський) – висотою понад 16 метрів; химерними льодовими
замками; залишками флори ще третинного періоду, «кам’яними грибами»,
«Касперівськими
сфінксами»),
так
й
історичними
пам’ятками,
зокрема
давньослов’янським печерним храмом ІХ–ХІ ст. та язичницьким каменем-жертовником у
с. Монастирок Борщівського району.
«Книга буття» Дністровського каньйону «ще не прочитана і чекає нових
дослідників, небайдужих розумом і серцем»1.
Тих, хто вирушить у дорогу від Львівщини до Івано-Франківщини, Тернопільщини,
Вінниччини, Одещини й наблизиться до Херсонщини та Миколаївщини, зупиниться перед
славетним чудом «Нова Асканія» – витвором поєднаного генія Природи й Людини, а
водночас – розкритої Книги про край, у якому жили віками скіфи й сармати, анти, готи,
гуни, авари, печеніги, половці та, зрозуміло, наші пращури, прозвані русами.
Нова Асканія – шедевр, створений і Богом, і реальною людиною – Ф. ФальцФейном. Зрозуміло, що на базі Природи, але за ініціативи Людини (людей), які відчули
потребу у взаємодії, пізнанні та творенні середовища, спорідненого з Небом і Землею,
Вітчизною і Всесвітом, епохами й поколіннями.
Так склалося, що в ході цивілізаційного процесу Природу все більше та
інтенсивніше використовували як матеріальну скарбівню для задоволення життєвих
1
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потреб у житлі, їжі і одязі, виробництві знарядь праці, добуванні корисних копалин і
застосування кліматичних специфік. Великий природодослідник Ч. Дарвін зазначав:
людина постійно має спілкуватися з Природою, бо інакше вона почне бідніти спочатку
емоційно, згодом – розумово-інтелектуально і зрештою – деградувати морально. Та це
було залишено поза увагою. Тож і нині нерідко переважає прагматично-споживацький
підхід. Ігнорування того, що Природа є втіленням не тільки фізично-матеріального, а й
духово-культурного начал, її закономірностей і внутрішніх сутнісних сил, постійно
впливаючих на характер життєдіяльності кожної особи, на її здібності і ментальність,
ідеали, інтереси й форми та принципи їх реалізації, й спричинило байдуже, а то й
жорстоке, примітивне ставлення до Природи, схильність до її деформації та руйнування, а
тим самим і руйнівні та саморуйнівні процеси в душі, інтелекті та діяльності людини,
зумовило реальні загрози існуванню як Природи, так і самої Людини.
Люди з трагічних подій у Чорнобилі чи в Японії винесли уроки лише технологічного
й виробничого характерів. Бо за звичкою не помітили, що причини, а відтак і наслідки,
були запрограмовані процесами як внутрішнього руху природних енергій, так і
культурологічними вадами антиприродного людського мислення та буття. Ідея вольового
панування над Природою («ми не маємо чекати милості від природи: взяти їх у неї – ось
наше завдання!») зумовила контроверсійну політику щодо Природи: люди почали
втручатися в природні процеси, «поліпшувати» біо-, атмосферу і стратосферу,
«вгризатися» в ядерну структуру й енергію Всесвіту та Землі, в усталений водний режим
річок та морів, як наслідок – почали мінятися клімат і довкілля цілих регіонів, структура
земель, полів і лісів, життя птаства, риб і рослин, – а людина почала і за рахунок Природи
егоїстично дбати насамперед про матеріальне збагачення, кар’єрне зростання, одномірно
професійну орієнтацію та діяльність, антигуманне ставлення як до Природи, так і... до
себе самої та інших людей, поведінку дедалі глибшого і всебічнішого взаємовідчуження.
Творчість поступалася механічному конструюванню навіть конституційних законів,
традицій, релігійних та мово- і культуротворчих процесів. Homo sapiens все більше стала
перетворюватися в механтропа. Універсальність обдарувань, інтересів почала все більше
поступатися люмпенізації, а елітність – посередності, «трафаретному» індивіду. Погоня за
«успіхом» спричинила загасання навіть патріотизму. Втрачаються час і простір, історична
пам’ять та морально-етичні засади як категорії інтегральні. Зміління духовних криниць
все більше інтенсифікує зміління характерів і воль людей.
І все це ще більше актуалізує проблему пізнання («прочитання») Книги Природи. У
тому числі і досвідних уроків Асканії-Нової.
Найперший із уроків – як людина може з «дикої» природи творити духовомистецьке, культуро- і людинотворче чудо. А разом із тим – середовище з вивчення й
розвитку природно-людської синергетики.
Асканія-Нова – біосферний заповідник, єдина природоохоронна територія в Україні,
що забезпечує збереження найбільшої в Європі ділянки типчаково-ковилового степу; це
найстаріший степовий заповідник Землі площею 33307, 6 га, де виконується програма
ЮНЕСКО «Людина і біосфера».
У давні часи Лівобережжя Нижнього Дніпра було цілинним степом і пролягало до
Азовського моря й Сиваша. Нині серед цивілізаційного оточення тут віднаходимо
автентичний південний степ (10 тис. га). Це, як пишуть дослідники праці «Це Моя
Україна», живий «музей минулого планети», панорама вікових існувань та змін, і не лише
стосовно природи. Тут бачимо домашніх і перелітних птахів, сірих журавлів, білолобих
гусей; є коні Пржевальського (яких можемо зустріти ще хіба в Монголії), олені, зебри
Греві, кулани туркменські, ґвинторогі козли, гривасті барани, степові орли, фламінго,
золоті й діамантові фазани, соколи; тут зберігаються й відтворюються природні
ландшафти, у тому числі – автентичні південні степи.
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Тут постають і віки та покоління, знаки людського еволюційного шляху. Нагадаємо:
на пратеренах України перебували колись племена індоарійської культури, скіфи,
сармати, готи, гуни, авари, германці, печеніги, половці, розвивали своє майбутнє руси та
творці Київської держави поляни й союзні з ними племена. Тут сходилися в союзах чи в
протистоянні номадні і землеробські (осідлі) групи племен ще від трипільської культури,
Антського союзу до державних утворень південних слов’ян.
Отже, і тут перехрещувались всепланетарні магістралі взаємодії держав і племен та
народів; формувався протоукраїнський етнос, його спосіб життя, культура, мова, етнонаціональна й державотворча перспектива.
Реальні знаки еволюційного процесу найповніше виявляє й природа, що відкриває
безліч секретів і таємниць для археологів, етнологів, лінгвістів, релігієзнавців,
культурологів, дослідників біосфери, атмосфери і стратосфери, землезнавців і
океанологів, астрономів, фізиків, хіміків і географів… Аналогічну до Асканії-Нової роль
можуть відіграти й інші «локальні» знаки- символи природного й людського розвитку,
такі як озеро Світязь, озеро Синевір та Мармурова печера в Криму.
І, цілком природно, Київ і Чернігів, Переяслав і Галич, Львів та Луцьк, десятки
інших історичних міст – своєрідних музеїв-«бібліотек», творених Природою й Людністю
(родами, племенами, етносами, націями) в ході всесвітньої еволюції, розвитку
загальнолюдської цивілізації та культури1.
Природа є генератором та дзеркалом і буття та еволюції етносів.
Цілком природно, що історіографічними «літописами» постають доленосні міста –
Київ і Чернігів, Вишгород і Переяслав, Білгород і Львів, Новгород і Холм, Галич і Луцьк,
Ольвія і Пантікапей, інші кримські міста, князівство Тмуторокань... Зокрема, в плані
природних сутностей: не випадково і з огляду на особливість природного середовища
Андрій Первозваний запророкував особливу роль Києва в духовно-конфесійній еволюції
(згодом – як другого Єрусалима); князь Олег визначив його як «матір городів руських»; а
потім і в ХІХ–ХХ ст. видатні постаті про Київ говорили й писали: Микола Гоголь –
«Прекрасний стародавній заповітний Київ, увінчаний рясноплідними садами, оточений
моїм ніжним, прекрасним, чудовим небом, зачаровуючими ночами, де гора обсипана
кущами, зі своїми неначе гармонійними обривами і піднімаючий її мій чистий і швидкий
Дніпро» (отой Дніпро, що в години нещасть «реве та стогне», але в дні миру, перемог і
суспільної та родинної злагоди «чуден Днепр при тихой погоде», – як писали Т. Шевченко
й М. Гоголь); М. Булгаков – «Місто Київ прекрасне, місто щасливе. Над розлитим
Дніпром, весь в зелені каштанів, увесь у сонячному сяйві»; М. Закревський – «Київ,
знаменитий величчю і нещастями, є краса в історії нашої Батьківщини»; О. Бальзак –
«Петербург – молоде місто, Москва – старе, але Київ – вічне місто. Це – «Північний Рим»;
Шарль де Голль – «Багато бачив у містах парків та садів, але вперше потрапив у містосад»; О. Пушкін: Київ – місто не лише величі і духовного багатства, а й виняткового
добробуту: «То ль дело Киев! Что за край! Валятся сами в рот галушки».
Цей русько-український край насправді був надзвичайно багатим на природні
ресурси! А Київ, як цар-царів, стояв на високих горах над Дніпром – могутньою рікою, що
з’єднувала північні (скандинавські) й південні (кримсько-середземноморські) простори та
давала змогу контактувати з прибалтійськими, приволзькими і приокськими землями, з
Хозарським та (через моря) Багдадським каганатом, Візантією і Болгарією, – тобто з
народами всіх географічних світових магістралей. Київ визнавався столицею не лише
східної, а й усієї Європи, був поєднаний дипломатичними зв’язками з Візантією,
Угорщиною й Польщею, Данією, Норвегією й Англією, Францією і Німеччиною.
Могутність і славу Києва символізували княгиня Ольга, великі князі Святослав,
1
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Володимир і Ярослав Мудрий, Володимир Мономах і король Данило Галицький,
Митрополит Іларіон і літописець Нестор, королева Франції Ярославна й імператриця
Німеччини Євпраксія, Б. Хмельницький, І. Богун, І. Мазепа й П. Орлик, Григорій
Сковорода і Т. Шевченко, М. Залізняк й І. Гонта, М. Грушевський, В. Винниченко й
С. Петлюра, О. Богомолець і В. Вернадський, Марія Заньковецька, В. Бойчук і П. Бучма,
П. Тичина і О. Довженко, М. Хвильовий і Л. Курбас, Б. Гмиря і С. Корольов, Б. Патон,
В. Глушков, П. Майборода, А. Малишко, О. Гончар; практично – сотні українських геніїв і
талантів.
Зрозуміло, що його і сприймали як сакральну державно-політичну, мовну,
культурно-мистецьку, освітньо-наукову і релігійну столицю, символ долі, характеру,
історичної місії народу.
Місто любові й патріотизму, величі національної й індивідуально-людської, – що й
виразив у своїй чарівній пісні поет Дмитро Луценко (музика І. Шамо):
Дорогими для мене
Стали схили Дніпра.
Де колишуться віти
Закоханих мрій,
Як тебе не любити,
Києве мій!
Літописці не випадково наголошували, що від назви природного середовища
походили й назви племен. Сіверянська природа часу Мезинської стоянки, мелітопольська
– часу творення Кам’яної Могили, подніпровська – часу трипільської цивілізації і
культури; роль степу і лісостепових, землеробських обширів, рік (Дніпро, Дністер, Дунай,
Десна...) і морів (Чорного, Азовського і Каспійського), Карпатських і Кримських гір, що
визначали не тільки спосіб життя місцевих насельників, а й міжплемінні та міжнародні
торгово-економічні, державно-політичні, етнічні, соціокультурні, військові стратегічні
плани й процеси.
У ході розвитку тих процесів особливу роль відіграли й інші міста – міста-столиці
князівств, міста-фортеці, міста-центри культурного і релігійного життя, династичних
традицій. Навіть їхня забудова визначалася географічно-геополітичними, кліматичними,
соціально- і торгово-економічними та оборонними інтересами й рельєфними
пріоритетами. Природа і міста відігравали особливу роль у способі життєдіяльності
хліборобських і пастуших племен та верств. У долі державних утворень: то вони
підносились чи ставали об’єктом агресивно-нищівних нападів незліченних азійських орд,
коли опинялися на безмежних степових просторах і гинули, – а то, як за умов нападу
монголо-татарських людоловів, витримували агресію під захистом безмежних лісових та
заболочених масивів і збройно укріплених міст, як те було на Сіверщині. Символом
взаємодії Людини й Природи були тисячокілометрові оборонні споруди – як відома
Китайська стіна, так в Україні вікопомні Змієві вали.
Охоронцями історичної пам’яті поставали Дніпро, Дністер, Десна, Дунай, а також
окремі пам’ятки природно-соціального буття народу, як озера Світязь і Синевір,
Мармурова печера в Криму, підземні «музеї» на Одещині, Тернопільщині, ІваноФранківщині, Прикарпатті і Закарпатті.
Озеро Світязь з висоти пташиного польоту чи літака нагадує мамонта, що відпочиває
посеред правічних лісів. Це озеро є «оком» Шацького національного парку, «візиткою»
Волині і належить до однієї з найбільших озерних груп середньої смуги Євразії: його
плеса сягають 70 км, водна поверхня – 27,5 км?. А довкола нього – ще 23 озера. Глибина
Світязя – понад 58 м (у чотири рази перевищує глибину Азовського моря), і його
підставово порівнюють з Байкалом. Воно постає і як «лікарня» для тисяч людей. Але що
найголовніше – і як історичний «літописець»: П. Тутковський 1899 р. пов’язав
походження тутешніх озер з існуванням льодовика, що мільйони років тому сповзав сюди
із Скандинавських гір. Академік П. Тутковський записував: нині Світязь – «величезна,
могутня, чорно-синя водна площа, мов велетенська оксамитна плахта, всіяна сапфірами,
смарагдами, діамантами, неспокійно рухається, тремтить; по ній ходять один за одним
величезні вали та буруни, немов на морі, з білими «зайчиками», як білими хмарками чи
перлинами, котрі то з’являються, то раптом зникають» («Киевская старина», 1901 р.).
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Але Світязь – не тільки краса і велич природи. Води Світязя возили варшав’янкам,
які приймали їх як косметичні ванни. Понад 160 років над Світязем стоїть храм – пам’ятка
і архітектури, і віри та духовності людей. А нині там засновано ще й Петропавлівський
чоловічий монастир. Ходять легенди про дзвін, який «обурився» наміром людей пропити
його в шинку і занурився на дно Світязя. Тут зберігається чимало давніх письмових
джерел і про волинських князів Сангушків, і про польського короля Яна Казимира та його
укази, про вотчину тут українського гетьмана Івана Виговського та його сина Остапа; про
графа (володаря Любомля) Ф.-К. Браницького; про те, як 2001 р. у Петропавлівському
храмі замироточила Почаївська ікона Божої Матері та про зцілення нею сімейних пар,
котрі хочуть мати дітей…
Отже, Світязь – це і Чудо Природи, і свідок її багатовікової еволюції та буття, віри і
свідомості поколінь людей різних етносів і держав, їхніх ідеалів, характерів та доль...
Якщо Світязь – око української Землі, то озеро Синевір – «морське око» України.
Ще його називають «піднебесним схроном таємниць» та «душею Українських
Карпат»1. Романтичною є назва озера: дочка багатого батька Синь покохала пастуха Віра.
Батько звелів убити його. Із сліз оплаченої Синь утворилося озеро, яке й донині
«благословляє» закоханих.
Озеро утворилося Х–ХІ тис. років тому і є саморегульованою системою на висоті
989 м над рівнем моря у межиріччі Тереблі й Ріки. Температура його води низька навіть
улітку. Величними є краєвиди озера, у його торфовищах закодовано природний літопис
краю: окрім місцевих, тут росте 15 рідкісних видів рослин; серед них – характерні для
тундри й тайги. Геологічні відклади Горган (величного гірського масиву) охоплюють час
від верхньої крейди до олігоцену. Є ознаки того, що місцевості Вододільно-Верховинської
геоморфологічної сфери колись були морським дном. Нині найвищі гори, як Стримба,
підносяться на 1719 м та 1707 м (Негровець). На незайманих пралісах маємо багату фауну
і флору, різноманітним є і тваринний світ. Тут знаходиться єдиний у Європі Музей лісу і
сплаву. У селі Колочава-Горб є дерев’яна церква – пам’ятка XVII ст., зведена без жодного
цвяха. Функціонує гірськолижна траса на 200 метрів. І все те заворожує та породжує масу
легенд і міфів, – а головне, що формує відповідний тип людини та культури, сприяє
утвердженню історичної пам’яті і в синтезі з духом Природи.
Унікальним літописом синтезу природи та історії є карстова Мармурова печера на
нижньому плато гірського масиву Чатир-Даг у Криму, яка складається з трьох
морфологічних частин, знаходиться на висоті 918 м над рівнем моря. Довжина її
розвіданих ходів – понад 2 кілометри, площа печери – 21,7 тис. м?. Вона входить до 5
найкрасивіших печер планети. Головна галерея поділяється на шість залів: Перебудови,
Гуровий, Казок, Палацовий, Плотинний, Глиняний.
Знайомство починається із зали Казок, далі хід пролягає химерами сталагмітів, що
нагадують казкових героїв й Діда Мороза, Мамонта й Слоненя, Царівну-Жабу й
Господаря печери. Східну стіну висотою 6–8 м вкриває коралітовий білосніжний килим із
кам’яних квітів. Центр Палацової зали відтіняють мальовничі натічні колони «Король» і
«Королева із свитою».
У печері відкрито палеонтологічний музей. Одна з печер має унікальну колекцію
останків мамонта, носорога, лева, інших представників фауни, які населяли Крим 1,5–2
млн. років тому.
Особливо вражаючими постають зали імені В. Вернадського та Казок – дива
творчості Природи й Людини, що активізують не лише сферу емоцій людини, естетичні
нахили й переживання, а й глибокі роздуми про дивовижний синтез тисячоліть, епох і
поколінь, космічних і сонячних, місячних і земних начал, єдності гармонії й дисгармонії в
сутності Всесвіту, конечність і вічність життя в єдності існування всіх континентів Землі.
В Україні – усіх її Теренів від Карпат до Сіверщини й Криму завдяки незнищенній єдності
безмежної різноманітності як у Природі, так і у вселюдстві. Навіть, як зазначав
Володимир Мономах, у незліченності людських типів і їх образів, яких тепер на Планеті
понад 6 мільярдів. Але всі вони як неповторні (Природа не штампує й не машинізує живі
1
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організми), так і органічно пов’язані з всепланетарними процесами еволюції, визначеними
трансцендентно.
Тому й Український світ необхідно бачити як у його суб’єктно-сакральній
субстанційності, так і в загальнолюдській всезагальності. І як окремий, отже, світ, і як
питома частина Світобудови, зумовлена у своїй сутності закономірностями розвитку як
Природного Буття, так і суспільного. Тому все необхідно досліджувати й бачити
обов’язково в Системі та в єдності Простору й Часу, в абсолютній взаємозалежності
Минулого, Сучасного і майбутнього. Як зазначають С. Аверинцев та Г. Бонгард-Левін,
«нові дослідження багато в чому змінили попередні уявлення про ранні етапи історії
людства і його культури. Археологічні і лінгвістичні пошуки, сучасна методика наукового
пошуку значно віддалили в глибину тисячоліть час (не тільки появи людини та її
первісних форм життя. – Авт.) переходу до землеробства та обробки металів, виникнення
писемності, формування міських цивілізацій. Але ось парадокс: часові дистанції
зростають, хронологічні рамки помітно розсуваються, а самі стародавні цивілізації стають
нам все ближчими»1.
Все ближчими, бо важливими і для пізнання всіх найголовніших чинників еволюції,
і – як фундаментальні уроки Буття, уявлення про життя і смерть (побут, культуру, працю,
світогляд, мораль, етику) і в сучасній цивілізації.
Навіть при наявності писемності нелегко було опановувати всіма гранями знання
про Світ і Людину, у дописемний період це було в стократ важче. Але й тоді були свої
«літописи».
Літописи Природи й Культури.
Як зазначав історик Михайло Грушевський, «найстаріші звістки про минувшину дає
нам сама земля. Буває часом де ріка глубоко вріжеться в високий берег і відкриє стрімку
кручу, – цікаві річи можна побачити на такім урвищу, і хто вміє розуміти їх, як по книзі
прочитає по них історію землі і того життя, що на ній розвивалося і миналося.
На самім верху побачить він чорну землю від перегною трави і всякої ростини,
часом і якісь сліди людського життя, якісь загублені річи. Се найновіший шар, званий в
геології алювієм. Під ним шар жовтої глини, глею або льосу, як її звуть по ученому; буває
часом і кілька шарів ріжної глини, розділені між собою верствами піску або каміння. Се
так звані ділювальні верстви. В таких верствах часом доведеться побачити великі кості,
зуби й інші останки давніх звірів, або углє, кремінці та кістки, оброблені рукою чоловіка.
Під тим шари вапнистого каміння, легкого, губковатого, з ріжними черепками в нім – так
звані верстви третичні. Далі часом покажеться чиста крейда – останок давнього глубокого
моря, рябі рухляки, а ще далі – верства камінного угля; на останку ж, на споді – мертвий
твердий камінь, стоплений огнем ще з тих часів, як земля була горяча і застигала зверху,
вкриваючи се твердою камінною корою.
По сих ріжних верствах каміння, глин, пісків, по ріжних останках ростин і звірят
учений геолог скаже, чи було тоді на сім місці море чи суша... І чи було людське життя.
Великі зміни переходила кожна сторона. Де тепер сухий степ, там хвилювалося
колись глубоке море, водилися ріжні морські живини; потім, як дно підіймалося, вода
спливала, а від останків ріжних живин, що жили колись в морі, лишалися купи кісток
черепашок...
З тих останків можна знати, що тоді як починалося людське життя на Землі, море
спливало з наших сторін. Давнійше воно покривало майже цілу Україну, а під кінець
третичної доби вже мало що виступало за теперішні береги Чорного, Азовського і
Каспійського: сі три моря були одним морем... Гори Карпатські, Кримські, Кавказькі
підіймалися поволі над рівниною...

1
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В першій половині третичної доби в Європі було так горячо, як тепер в центральній
Африці...»1
Всебічно розкрито цей багатоаспектний процес і видатним ученим Володимиром
Вернадським. А доказом тому є розглянуті нами «Книги Природи», що виявляють
органічний зв’язок всіх частин нашої Землі-Прабатьківщини.
Відбувалися перетворення (часом катастрофічні) в Космосі й на планеті Земля –
ставалися відповідні їм зміни і в житті людини (родів, племен, етносів). І не лише в плані
фізичного переміщення з огляду на необхідність пристосування до умов життя, а й
цивілізаційно-культурні. Від дитинства до зрілості і людина, й вселюдство переживали як
єдиний природно-суспільний процес, хоча й у специфічних видозмінах, характерних
природній специфіці. І тому потрібно враховувати: не відповідає істині колишнє наукове
світобачення, згідно з яким первісне суспільство трактувалося як доісторичне. Тим часом
не суспільство, а висвітлення еволюційного руху було, умовно кажучи, то
«доісторичним», бо – дописемним; то історично-цивілізаційним, бо дописемними були і
релігії (з числа яких ми по-більшовицькому та по-імперському виключали навіть
язичництво, хоча на його ґрунті розвинулися досі нев’янучі і еллінсько-грецька та
еллінсько-римська, і києво-руська культури), і з’явилися дивовижні відкриття різних форм
цивілізаційного поступу: в Австралії і Африці, Єгипті й Шумері, Стоунхендж у
Великобританії й Кам’яна Могила на нашій Землі.
Для людей різних континентів час не був синхронним; важили типологічні процеси
та форми еволюції, отже, що всі народи переживали подібні етапи і форми. Вийшло так,
що на певному щаблі наукових дослідів запанували: з одного боку – європоцентристські
пріоритети, а паралельно – міфологічні перекази і підходи, що заслонило деякі цивілізації.
Нові наукові парадигми зумовилися новими відкриттями, зокрема – цивілізацій
Австралії, Америки і Далекого Сходу. А також типологічних процесів, зумовлених
реальними зв’язками народів Стародавнього Єгипту й Північної Африки. І аналогічно –
протоукраїнських племен і держав із близькосхідними, південно-, центрально- та
північноєвропейськими і євроазійськими. При цьому відбувалася зустріч двох світів і двох
надзвичайно несхожих культур, – хоча вони відбивали як специфічне у кожній культурі,
так і загальноцивілізаційне, бо континенти й народи не були структурами замкненими й
ізольованими.
Яскравий доказ тому – і праісторія українських земель та племен.
We start the examination of highly vast and complicated task, as Ukraine and world
Ukrainians from the remotest times (at least from the times of Indo-European civilization and
culture) arise as a phenomenon of both Ukrainian world and specific cell of Humanity – Ukraine
– influential subject of world development, since indisputably valuable for Humanity is
Ukrainian Nature, Ukrainian charismatic Ethnos, now its culture, language, education, science,
state-political, constitutional experience, example of international relationships are spread on
whole Planet.

1
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Чирков О.А. (Київ)
РОБОТА ЗАГАЛЬНОІНСТИТУТСЬКОГО
МЕТОДОЛОГІЧНОГО СЕМІНАРУ В 2009–2011 рр.
ТА ЙОГО ПЕРСПЕКТИВИ
(у зв’язку з реорганізацією ННДІ українознавства
у ННДІ українознавства та всесвітньої історії)
Автор зробив огляд 8 засідань, узагальнив підсумок роботи семінару за період від
2009 р. до 7 вересня 2011 р. На семінарі розглянуто 7 тем, заслухано й обговорено 34
доповіді та повідомлення, проведено 1 практикум, висвітлено близько 60 питань
(методологічних, методичних і дотичних до них теоретичних та практичних), що
відображено у 7 публікаціях. Загальноінститутський та відділові методологічні семінари
взаємно доповнювалися, охоплювали різні сторони методології українознавства і були
важливими ланками методологічної роботи Інституту. Реорганізація Інституту
змусила науковий колектив шукати шляхи поєднання наукової роботи в галузі
українознавства з дослідженням всесвітньої історії не лише на організаційному рівні, а й
на теоретичному та методологічному зокрема.
Важливим напрямом наукової роботи Національного науково-дослідного інституту
українознавства та всесвітньої історії (ННДІУВІ) є методологічний семінар з
українознавства, який почав працювати ще в перші роки становлення Інституту
українознавства. Керівником семінару є директор ННДІУ, академік, професор, доктор
філологічних наук П. Кононенко.
Робота семінару в 2009 р. 22 квітня на засіданні семінару розглянуто організаційні
питання його роботи, а також тему: «Науковий та українознавчий зміст конкурсних
учнівських робіт».
Доповіді стосовно організації роботи семінару з метою поглиблення методологічної
роботи виголосили професор П. Кононенко та заступник директора з наукової роботи
Т. Кононенко.
В обговоренні теми взяли участь працівники різних відділів НДІУ. Семінар сприяв
поліпшенню організації конкурсу з українознавства серед учнів загальноосвітніх шкіл та
рецензування конкурсних робіт.
27 травня розглянуто важливу для українознавчої науки й освіти тему: «Понятійнотермінологічні основи розвитку українознавства», зокрема, такі питання:
1) Теорія і концепція українознавства;
2) Українознавство, україністика, україніка;
3) Історіографія українознавства і джерела українознавства;
4) Терміносистема українознавства.
Учасники семінару погодилися з тим, що понятійно-термінологічні основи
українознавства потребують глибокого наукового обґрунтування, відповідного сучасному
розвитку науки, підтримали пропозицію Т. Кононенка розглянути 25 червня 2009 р. на
наступному засіданні загальноінститутського методологічного семінару тему: «Теорія» і
«концепція» в українознавстві». Повідомлення про це засідання семінару опубліковане в
журналі «Українознавство»1.
1

Див.: Чирков О. Методологічний семінар // Українознавство. – 2009. – № 2. – С. 50. Те саме в електр.
варіанті
журналу
на
двох
веб-сайтах:
http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=1592&,
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukr/2009_2/50.pdf.
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25 червня в межах загальної теми «Розвиток категоріального апарату
українознавства» учасники семінару зосередилися на одній проблемі – «Теорія» і
«концепція» в українознавстві» і розглянули 3 питання:
1) Розуміння теорії й концепції в науці;
2) Теорії й концепції в українознавстві (українознавчі теорії й концепції);
3) Теорія українознавства і концепція українознавства.
Т. Кононенко висунув чимало пропозицій щодо форми і змісту певних понять в
українознавстві та регламентації їх вживання науковцями НДІУ. Учасники засідання
домовилися глибше вивчити ці пропозиції з метою вироблення усвідомленої позиції у
розумінні й вживанні розглянутих термінів. Повідомлення про семінар опубліковане в
журналі «Українознавство»1.
17 вересня в межах загальної теми «Розвиток категоріального апарату
українознавства» розглянуто такі питання:
1) Розвиток геополітичної складової терміносистеми українознавства;
2) Проблеми вживання прикметника «українознавчий» та термінів «теорія» й
«концепція» в українознавстві;
3) Реакція світового Інтернет-середовища на діяльність НДІУ.
Присутні на засіданні семінару працівники поставили доповідачам багато запитань,
зокрема стосовно змісту геополітичної складової українознавства. Відбулася жвава
дискусія. Повідомлення про це засідання семінару опубліковане в журналі
«Українознавство»2
Упродовж 2009 р. з участю 45-55 осіб (пересічно) відбулося 4 засідання
загальноінститутського методологічного семінару, які, безумовно, дали певний
позитивний результат. Постійно діючий семінар став невід’ємною складовою наукової
роботи колективу Інституту.
Провідною темою роботи семінару в 2009 р. була така: «Розвиток категоріального
апарату українознавства». Розглянуто 3 теми, заслухано й обговорено 13 доповідей і
повідомлень. Загальна кількість висвітлених питань (методологічних, методичних і
дотичних до них) становить близько 20.
Про засідання семінару опубліковано 3 повідомлення в журналі «Українознавство»,
оголошення та стисла інформація про семінар представлена на веб-сторінці ННДІУ.
Робота семінару в 2010 р. 11 лютого на засіданні семінару розглянуто тему:
«Методологічні й навчально-методичні уроки міжнародного конкурсу з українознавства
для студентів та молодих учених 22–23 грудня 2009 р.», а саме такі питання:
1) Проблеми методології та підготовки кадрів;
2) Концепція Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих
учених: від ідеї до втілення;
3) Підсумки, результати і перспективи Міжнародного конкурсу з українознавства
для студентів та молодих учених;
4) Методи наукового відкриття в українознавстві;
5) Проблеми оцінювання конкурсних робіт;
6) Проблема визначення рівня складності тестових завдань з української мови;
7) Конкурсні роботи: між описовістю та інтелектуальною креативністю;

1

Див.: Чирков О. Загальноінститутський методологічний семінар // Українознавство. – 2009. – № 3. –
С. 237-238. Те саме в електр. варіанті журналу на двох веб-сайтах: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=
1731&, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukr/2009_3/237.pdf.
2
Див.: Чирков О. Загальноінститутський методологічний семінар // Українознавство. – 2009. – № 4. –
С. 221-222. Те саме в електр. варіанті журналу на двох веб-сайтах: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=
1827&, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukr/2009_4/221.pdf.
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8) Українознавчі критерії конкурсних наукових досліджень (За матеріалами
Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених);
9) Актуальні проблеми залучення студентів та аспірантів ВНЗ України мистецького
спрямування до участі в Міжнародному конкурсі з українознавства для студентів та
молодих учених;
10) Удосконалення методологічного й навчально-методичного забезпечення
Міжнародного конкурсу з українознавства для студентів та молодих учених».
Висловлені учасниками семінару пропозиції й побажання допоможуть в організації
та проведенні наступних конкурсів, і підвищенні наукового рівня конкурсних робіт та
наповненні їх українознавчим змістом. Повідомлення про це засідання з докладним
висвітленням змісту доповідей представлено в журналі «Українознавство»1.
18 березня в межах теми: «Анотування наукового дослідження – невід’ємна
складова наукової праці» заслухано й обговорено одну доповідь та 4 повідомлення:
1) Перспективи українознавства й анотування наукових публікацій у виданнях ННДІ
українознавства;
2) Анотування наукових праць: мета, різновиди, стандарти, практика, проблеми;
3) Сучасний стан анотування публікацій у журналі «Українознавство;
4) Вимоги до змісту, стилю, обсягу, структури, оформлення, перекладу анотацій та
ключових слів статей у журналі «Українознавство;
5) Анотування публікацій, що подаються до Збірника наукових праць Національного
науково-дослідного інституту українознавства.
На засіданні було проведено також практикум з написання анотації наукової
статті за новими вимогами редакційної колегії журналу Українознавство.
Невдовзі першим результатом практикуму стало певне поліпшення якості
анотування наукових публікацій, що подаються працівниками інституту до редакцій
періодичних видань ННДІУ. Повідомлення про засідання представлено в журналі
«Українознавство»2.
20 травня розглянуто тему: «Дослідження історії українознавства: методологічні
засади та новітні результати. (З досвіду авторського колективу навчального
посібника «Історія українознавства»)». Було висвітлено такі питання:
1) Концептуальні, історичні та теоретико-методологічні основи розвитку
українознавства;
2) Методологічні підходи вивчення слов’янського періоду української історії й
українознавства;
3) Методологічні підходи вивчення українознавства в добу козаччини;
4) Головні варіанти методологічних основ колективного дослідження історії
українознавства та його періодизації.
Учасники семінару відзначили, що підготовлена праця дуже потрібна не лише
викладачам і студентам, а й науковцям. «Історія українознавства. Навчальний посібник» є
поза всяким сумнівом великим здобутком ННДІУ і загалом українознавства як науки й
освітньої галузі. Вона є етапною, бо знаменує завершення першого етапу становлення
історії українознавства у незалежній Україні і перехід до наступного етапу розвитку
історії українознавства.

1

Чирков О. Міжнародний конкурс з українознавства для студентів і молодих учених – важливий етап
підготовки нового покоління українознавців // Українознавство. – 2010. – № 2 (35). – С. 118-126. Те саме в
електр.
варіанті
журналу
на
двох
веб-сайтах:
http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=2050;
http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukr/2010_2/118.pdf.
2
Чирков О. Анотування наукового дослідження – невід’ємна складова наукової українознавчої праці
// Українознавство. – 2010. – № 2 (35). – С. 33. Див. за адресами: http://www.ualogos.kiev.ua/text.html?id=
2032&category=2&skip=10; http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukr/ 2010_2/33.pdf.
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В обговоренні взяли участь працівники різних відділів інституту. Зазначалася
необхідність подальшої роботи у навчально-методичному забезпеченні викладання
українознавства та подальшого вдосконалення розробленого посібника. Думка про те, що
праця «Історія українознавства. Навчальний посібник» є важливою працею і має бути
якнайшвидше опублікована, висловлювалася неодноразово.
3 грудня відбулося засідання за темою: «Новаційні тенденції в українознавстві».
Розглянуто 2 питання, які не вичерпують широкого кола новаційних тенденцій в
сучасному українознавстві, проте певним чином характеризують їх у різних сенсах:
організації українознавчої науки й освіти; місця українознавства в інформаційному полі
сучасної української і світової науки; розвитку історії, теорії й методології
українознавства:
1) Можливість зіставлення знань з антропології та генетики популяцій людини і
застосування їх в українознавчих дослідженнях;
2) Долучення журналу «Українознавство» до світової бази наукової періодики
«SCOPUS».
Учасники семінару поставили чимало запитань, висловили свої думки (про участь
науковця – автора наукової статті з українознавства в процесі інтеграції українознавства у
світовий науковий простір; про захист авторських прав на статті, представлені в наукових
друкованих та Інтернет-виданнях взагалі і в «SCOPUS» зокрема; про генетичну й етнічну
спорідненість українців з популяціями інших народів) та пропозиції (про необхідність
опублікування українознавчого осмислення знань, що одержує генетика популяцій
людини). Повідомлення про це засідання опубліковане в журналі «Українознавство»1.
Загальноінститутський методологічний семінар ННДІУ працював упродовж усього
2010 р. В актовій залі інституту (к. 404) з участю, пересічно, 30-40 осіб (від 13 до 67)
відбулося 4 засідання. На них розглянуто 4 теми, заслухано й обговорено 21 доповідь та
повідомлення, проведено один практикум. Загальна кількість висвітлених питань
(методологічних, методичних і дотичних до них) становить близько 40. Крім працівників
ННДІУ в роботі семінару брали участь викладачі й студенти кількох вищих навчальних
закладів Києва.
Про засідання семінару опубліковані повідомлення в журналі «Українознавство» та
на веб-сторінці ННДІУ. В останні дні 2010 р. вийшла брошура, у якій представлено
узагальнену інформацію про роботу семінару упродовж 2009–2010 рр. і про кожне його
засідання2.
Робота семінару в 2011 р. У грудні 2010 р. – січні 2011 р. відбувалося планування
роботи семінару на 2011 р. Від відділів і наукових працівників керівнику семінару
надійшли (на початку лютого) пропозиції щодо тематики методологічного семінару.
Перелік запропонованих до розгляду тем, питань і проблем складався з 8 позицій
(наведено у порядку надходження, без редагування): О. Хоменко: «Теоретикометодологічні засади осмислення художньої словесності в системі українознавства»;
В. Крисаченко: «Форми наукового пізнання світу»; О. Зарецький: «Пошуки в галузі
методології 1970-х в УРСР»; Т. Варзар: «Використання медіа-ресурсів ННДІУ для
виконання науково-дослідних тем» (на вересень); В. Коротя-Ковальська: «Орієнтири
етнонаціональної самоідентифікації через розвиток національної культури в системі
українознавства»; Л. Токар: «Проблеми збереження ідентичності українського народу в
умовах наростання глобалізаційних процесів» (на березень–квітень); Н. Турпак:
1

Див.: Чирков О. Новаційні тенденції в українознавстві (про засідання методологічного семінару
ННДІУ) // Українознавство. – 2010. – № 4. – С. 203-204.
2
Чирков О.А. Методологічний семінар – важлива ділянка роботи українознавця:
Загальноінститутський
методологічний
семінар
Національного
науково-дослідного
інституту
українознавства у 2009–2010 рр. – К.: ННДІУ, 2010. – 40 с.
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«Геополітичні дослідження в системі українознавства (окреслення проблемного поля і
перспективи)» (на травень–жовтень); О. Чирков: «Значення і теоретичні засади
українознавчого прогнозування (на прикладі прогнозування розвитку етнічної будови
української нації)».
З приводу роботи семінару в 2011 р. його організатори мали перемовини з
освітянами і науковцями, що зацікавлені в методологічній роботі з українознавства.
Готовність співпрацювати у формі проведення спільного методологічного семінару
висловили працівники Центру українознавства філософського факультету КНУ ім. Тараса
Шевченка. Його керівник док. політ. наук, проф. М. Обушний вважає необхідним для
узгодження методологічних позицій українознавчих центрів розгляд об’єкта і предмета
українознавчих досліджень. Однак опрацювання пропозицій і організація засідань
методологічного семінару не відбулися через реорганізацію ННДІ українознавства у ННДІ
українознавства та всесвітньої історії.
Реорганізація спонукала науковий колектив інституту до пошуку шляхів поєднання
наукової роботи в галузі українознавства з дослідженням всесвітньої історії не лише на
організаційному рівні, а й на теоретичному. Такі пошуки тривають у ННДІУВІ, хоч і не
мають форми методологічного семінару.
Об’єднання українознавчих і всесвітньо-історичних досліджень в одному науководослідному інституті передбачає здійснення цих досліджень щонайменше у взаємному
концептуальному зв’язку. Відмінності, що існують між українознавством (спрямованим
на пізнання України, українців, всього українського у світі) та всесвітньою історією
(спрямованою на пізнання історії людства), зумовлюють доволі вузький (проте важливий
для українства) сегмент перетину їх на об’єктно-предметному рівні. Його можна
окреслити загально так: історія України як частина всесвітньої, або – Українство
(українська земля. українська людність, українська культура, українська національна
свідомість, українська держава, українська мова…) у всесвітній історії.
Серед складників цього сегмента за різними критеріями (часовими,
територіальними, тематичними тощо) виокремлюються такі (перелічено лише частину):
українська земля і люди у давній історії людства ( в історії середніх віків, у новій історії, в
історії сільського господарства, в історії культури, в історії писемності, в історії людської
цивілізації, в історії релігії, в історії філософії, в історії науки, в історії освіти, у військовій
історії, в історії міграції людей, в політичній історії, в економічній історії, в етнічній
історії, в історії техніки, в історії авіації, в освоєнні космосу, у великих географічних
відкриттях); Україна в історії Європи (Азії, Греції, Римської імперії, Золотої Орди,
Великого князівства Литовського, Речі Посполитої, Московщини, Російської імперії,
СРСР, Османської імперії, Австро-Угорщини, Польщі, Угорщини, Чехії, Словаччини,
Румунії, Молдови, Білорусі, Грузії, Болгарії, Казахстану, Німеччини, Франції, Ізраїлю,
Японії, Китаю, Індії, Австралії, США, Канади, Бразилії, Аргентини, Італії, Іспанії,
Португалії, Великої Британії, Швеції, Фінляндії тощо); Україна в національновизвольному русі ХХ ст. (у Першій світовій війні, Другій світовій війні). Формулювання
зазначених складників, звісно, можуть бути й іншими.
Всесвітня історія є історичною наукою, що розвивається на методах історичного
пізнання. А українознавство і в минулому, і сьогодні є історичною наукою лише до певної
міри. Методи, характерні для історичного пізнання, широко застосовуються в
українознавстві, зокрема: принцип історизму, метод історичної періодизації, історикосистемний, історико-порівняльний, історико-генетичний, історико-типологічний. Але
значна частина неісторичних методів, що активно використовуються в українознавчому
пізнанні і відіграють велику роль, не мають такого вживання у конкретно-історичних
дослідженнях і такого значення для всесвітньої історії.
І українознавство, і всесвітня історія мають активні зв’язки з різними науками,
науковими напрямками, серед яких є спільне коло. У ньому перебувають, зокрема,
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країнознавство, глобалістика, теорія державного управління. У цих зв’язках між
українознавством і всесвітньою історією також є точки дотику. Їх визначення є
актуальним і важливим для планування подальшої роботи ННДІУВІ.
Певні надії на осмислення проблеми поєднання українознавства з всесвітньою
історією у площині методології науковці Інституту покладають на організовану
інститутом конференцію «Українознавство та всесвітня історія: теоретично-методологічні
засади наукових парадигм», що відбудеться у жовтні 2011 р.
Загалом упродовж 2009 р. – початку вересня 2011 р. у ННДІУВІ відбулося 8
засідань, з участю, пересічно, 40-50 осіб (від 13 до 78). На них розглянуто 7 тем з
підтемами, заслухано й обговорено 34 доповіді та повідомлення, проведено один
практикум. Загальна кількість висвітлених питань (методологічних, методичних і
дотичних до них) становить близько 60. Крім працівників ННДІУ, у роботі семінару брали
участь викладачі й студенти кількох вищих навчальних закладів Києва.
У роботі семінару брали участь працівники всіх відділів Інституту. Вельми цінний
внесок у його роботу зробили досвідчені науковці, серед них: В. Баран, док. іст. наук,
чл.-кор. НАН України, проф., пров. н. с. відділу української етнології; Т. Бевз, док. іст.
наук, доц., пров. н. с. історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства;
В. Борисенко, док. іст. наук, проф., заслужений діяч науки і техніки України, пров. н. с.
відділу національної культури; Я. Калакура, док. іст. наук, проф., пров. н. с. відділу
історичних та теоретико-методологічних проблем українознавства.
Активну участь у семінарі брали: Т. Варзар, завідувач відділу інноваційних
досліджень, Л. Горенко, канд. мистецтвознавства, ст. наук. с. відділу культури ННДІУ,
відмінник освіти України, О. Зарецький, канд. філол. наук, завідувач відділу координації
вітчизняних та зарубіжних центрів українознавства, Т. Кононенко, канд. філос. наук,
заступник директора з наукової роботи, В. Коротя-Ковальська, народна артистка України,
завідувач відділу національної культури, І. Краснодемська, н. с. відділу історичних та
теоретико-методологічних проблем українознавства, З. Нікітіна, ст. лаб. відділу природи
та психології етносу, І. Пасемко, н. с. відділу координації вітчизняних та зарубіжних
центрів українознавства, А. Пономаренко, канд. філол. наук, завідувач відділу «Мова, як
українознавство», Т. Ренке, відповідальний секретар журналу «Українознавство»,
В. Сніжко, канд. біол. наук, завідувач відділу природи та психології етносу,
В. Терлецький, ст. н. с. відділу філософсько-психологічних проблем українознавства,
Л. Токар, канд. іст. наук, доц., завідувач відділу історичних та теоретико-методологічних
проблем українознавства, Н. Турпак, канд. філос. наук, ст. н. с. відділу геополітики та
геостратегії, О. Хоменко, завідувач відділу української літератури, С. Чемеркін,
ст. наук. с. відділу «Мова, як українознавство», кандидат філологічних наук, О. Чирков,
н. с. відділу української етнології, О. Ярошинський, упорядник Збірника наукових праць
ННДІУ, канд. іст. наук.
Організацією семінару переймалася Н. Істоміна, вчений секретар, а також інші
наукові працівники: ст. н. с. Л. Горенко, н. с. І. Краснодемська, н. с. С. Новосад, н. с.
Ю. Сіренко, зав. відділу історичних та теоретико-методологічних проблем
українознавства Л. Токар.
Про роботу семінару упродовж 2009–2011 рр. опубліковано 6 повідомлень
вужурналі «Українознавство» та одну брошуру. Всі повідомлення про засідання семінару
16 разів представлено в електронному вигляді в тенетах на 3 веб-сайтах а саме: 6
повідомлень на веб-сайті журналу «Українознавство», 5 повідомлень (крім повідомленя
про засідання 22 квітня 2009 р.) на веб-сайті ННДІУ, 5 повідомлень (крім повідомлення
про засідання 3 грудня 2010 р.) на веб-сайті Національної бібліотеки України
ім. В. Вернадського. Оголошення про семінар подавалися на веб-сторінці Інституту та
надсилалися певному колу освітніх і наукових установ.
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Публікації працівників Інституту щодо методології українознавства представлено у
наукових виданнях (монографіях, збірниках і довідниках), навчальних та навчальнометодичних виданнях (підручниках, посібниках, програмах, методичних рекомендаціях),
періодичних виданнях ННДІУ (журналі «Українознавство»1, Збірнику наукових праць2), в
електронній бібліотеці Кримської філії, на її веб-сайті3, а також у різних розділах
інститутського веб-сайту, зокрема: 1) у рубриці «Наукові семінари» розділу «Наукові
заходи», 2) в електронній бібліотеці4, 3) в науковому інструментарії українознавця5.
Науковці інституту брали участь у методологічних семінарах, що відбувалися в інших
наукових установах України. Паралельно в окремих відділах інституту відбувалися
відділові методологічні семінари, що відповідали певним напрямкам науково-дослідної
роботи відділів. В роботі відділових методологічних семінарів брали участь працівники
інших структурних підрозділів, а також освітяни й науковці з інших українознавчих
інституцій. Таким чином, відділові методологічні семінари та загальноінститутський
семінар взаємно доповнювалися і були важливими ланками методологічної роботи
Інституту в галузі українознавства.
Реорганізація ННДІУ спонукала науковий колектив до пошуку шляхів поєднання
наукової роботи в галузі українознавства з дослідженням всесвітньої історії не лише на
організаційному рівні, а й на теоретичному і методологічному зокрема. Об’єднання
українознавчих і всесвітньо-історичних досліджень в одному науково-дослідному
інституті передбачає здійснення цих досліджень щонайменше у взаємному зв’язку.
Обговорення проблеми поєднання українознавства з всесвітньою історією у площині
методології відбуватиметься на конференціях, відділових методологічних семінарах і
загальноінститутському.
The author made a viewing of 8 conferences and generalized summary of seminar during
the period from 2009 to September 7 2011. During the seminar 7 topics were examined, 34
reports and notifications were listened to and considered, 1 practical work was held, about 60
questions (methodological, methodical and theoretical and practical which refer to them) which
were reflected in 7 publications. General institute and department methodological seminars
were mutually supplemented; they enveloped different sides of Ukrainoznavstvo methodology
and were important links of the institute methodological work. The reorganization of the Institute
forced scientific collective to find the ways to unite scientific work in the field of Ukrainian
studies with the researches of world history not only on organization level but also on theoretical
and methodological especially.

1

Див. за адресами: http://www.ualogos.kiev.ua/, http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/Ukr/texts.html.
Див., наприклад: Збірник наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2008.
– Т. ХХІІ. – 512 с. Те саме за адресою: http://www.nbuv.gov.ua/portal/soc_gum/znpndiu/2008_12.pdf.
3
http://dsl.sf.ukrtel.net/biblio/index.php.
4
Див. за адресою: http://www.rius.kiev.ua/bibl.html.
5
Див. за адресою: http://www.rius.kiev.ua/niu.html.
2

28

Україна – освіта

УКРАЇНА – ОСВІТА

Антонюк Т.Д. (Київ)
ПРОЕКТНО-КОМПЛЕКСНА
СИСТЕМА НАВЧАННЯ В ОСВІТНІХ
ЗАКЛАДАХ УКРАЇНИ:
ДОСВІД, СУПЕРЕЧНОСТІ, УРОКИ
(20–30-ті роки ХХ століття)
У статті аналізуються спроби застосування в Україні в 20–30-ті роки ХХ
століття найновіших систем, форм і методів організації навчально-виховного процесу,
розроблених передовою європейською й американською педагогічною думкою.
Дослідження цієї проблеми досить актуальне в наш час, коли відбувається
трансформація ідеологічної системи освіти в культурно-історичну національну. Сьогодні
особливо важливо знати уроки минулого, щоб краще усвідомити сутність, а відтак –
уникнути неефективних теоретичних і практичних підходів у формуванні сучасної
системи освіти всіх рівнів.
У 20-х – на поч. 30-х років ХХ ст. відбувалися пошуки нових форм і методів
організації навчально-виховного процесу. Хоча цей період відносно вільного розвитку
освіти на теренах СРСР був коротким (на початку 30-х років ці орієнтири були відкинуті,
а система освіти оформилася в єдину систему радянського зразка), проте пошуки нової
парадигми освіти дали можливість задіяти на теренах сучасної Росії, України, інших
національних республік загально нормативні виміри, поширити різноманітні методи щодо
організації навчально-виховного процесу, зокрема, проектно-комплексну систему.
Слід зазначити, що діяльність Народного комісаріату освіти в цей період
характеризується помітною нестабільністю. Ця несталість у визначенні основної лінії
трудової школи сприяла, по-перше, тому, що трудові школи на місцях вели свою працю
так, як того вимагали інтереси самого населення, по-друге, тому, що учительство було
вільне у виборі методів виховання в трудовій школі, яких у той час з’явилася в Україні
безмежна кількість, переважно запозичивши їх з теорії та практики радянської Росії.
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Період з 1918 до 1932 року в історії радянської освіти можна розглядати як
безперервне експериментування. За цей час розроблялися теоретично і застосовувалися в
практиці найновіші системи, форми й методи, створені передовою європейською та
американською педагогічною думкою. Це була комплексна система навчання,
дальтонський лабораторний план і метод проектів. Доля всіх цих педагогічних винаходів
однакова. Їх переробили в дусі марксизму-ленінізму, спотворили, довели до абсурду, а
потім різко засудили й відкинули як «буржуазні перекручення». Але нові форми й методи
навчання були застосовані в радянській школі в широкому масштабі.
Ще у 1917 р. Н. Крупська прихильно ставилася до методу проектів, вважаючи, що
саме цей метод найбільше відповідає вченню К. Маркса про політехнічну школу. Із
радянських педагогів особливо захоплювався ідеями нової американської педагогіки
С. Шацький, що ще до революції заснував дитячу колонію «Бодрая жизнь», у якій
навчально-виховний процес був побудований за принципом органічного поєднання теорії
з практикою, на основі дитячих потреб та інтересів. В такому дусі провадилась робота в
окремих школах СРСР, наприклад, в Ярмолінській школі Смоленської області.
Комплексна система навчання була застосована в радянській освіті з 1923 р. і мала в
своїй основі ідею поєднання праці з теоретичним навчанням. Але в трудовій школі це
поєднання праці з теоретичним навчанням було лише формальним, бо учні тільки вивчали
працю дорослого населення, а самі не брали в ній участі. Фактичне поєднання навчання з
працею мало місце в деяких установах інтернатного типу: дитячих будинках і колоніях.
Оскільки освітня система тодішньої України мала певні відмінності від російської, і перш
за все в тому, що в Україні соціальне виховання стало основою шкільництва, а дитячий
будинок – основою соціального виховання, «маяком» пролетарської системи освіти, то в
умовах України таке поєднання навчання з працею мало значне місце. У деяких дитячих
будинках було зроблено спробу організувати навчання за методом проектів. Прикладом
може бути Полтавське дитяче містечко. У 1925 р. була проведена така робота: учні перед
посівною і посадочною кампанією поділилися на групи, кожна з них розробила певний
проект сільськогосподарських робіт, пов’язавши їх з теоретичним шкільним навчанням.
Спроба дала добрі наслідки і дуже зацікавила дітей. Аналогічні спроби зроблено було і в
інших дитячих будинках та колоніях на Полтавщині. Подібні спроби давали обнадійливі
результати, але такий підхід не задовольняв впливових радянських керівників освіти і
радикально настроєних радянських педагогів. С. Шацького було звинувачено в
буржуазності, в його діяльності побачили небезпеку розвитку індивідуалістичних нахилів
в учнів за рахунок виховання духу колективізму.
У 1924 р. Народний комісаріат освіти проголошує за універсальний т.зв.
комплексний метод, коли замість окремих дисциплін подається учням комплекс
конкретних об’єктів і явищ, зв’язаних органічно відповідно до потреб життєвого вивчення
теми.
Згодом Народний комісаріат освіти пересвідчився в недосконалості цього
універсального методу, коли побачив вороже ставлення до цього методу з боку населення
через те, що за цим методом учні погано засвоювали грамоту й не набували формальних
знань, і визнав на цей раз за універсальний метод проектів1.
Проект – латинське слово, що дослівно перекладається кинутий вперед. Фактично –
це попередній план, задум якоїсь справи. Під проектуванням слід розуміти здатність
складати проект, передбачати зробити що-небудь, намітити план2. Проект та проектування
не є витвором сучасності. Вони були притаманні людині як творчій, діяльній істоті завжди
і практично в усіх галузях її діяльності. Освітня галузь не є винятком. Суть методу
проектів полягає в тому, що проектується і здійснюється організація навчання, за якою
учні набувають знань і навичок у процесі планування й виконання практичних завдань –
1
2
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проектів. Метод проектів виник у другій половині ХІХ ст. у школах США, на початку
ХХ ст. поширився в країнах Європи, в тому числі і в Росії та Україні. Цей метод базується
на теоретичних концепціях прагматичної педагогіки, засновником якої вважається
американський філософ і педагог Дж. Дьюї (1859-1952). «Філософія прагматизму»
розглядалася у 90-х роках ХІХ ст. її прихильниками як така, що є вищою за ідеалізм та
матеріалізм. Прагматизм розглядався у цьому випадку як справа, дія; філософія дії.
Критерієм істини для прихильників прагматизму є користь, значимість якої визначається
почуттям «внутрішнього задоволення» чи самозадоволення. Ця педагогічна течія відома
також під назвами «інструменталізм», «конструктивізм», «прогресивізм» (або
«прогресивне виховання»). Основні ідеї прогресивної педагогіки обґрунтовували погляд
на виховання як на постійну реконструкцію особистого досвіду дітей і молоді. В основу
навчання і виховання кладуться спонтанні інтереси й потреби дитини (студента) в цей час
так званий педоцентризм. Ігрова, трудова діяльність, у процесі якої діти (студенти)
побіжно набувають знань і навичок, необхідних для кращого виконання поставлених
перед ними завдань, розглядається як метод навчання. Прихильники прагматичної
педагогіки вважали, що поліпшення роботи навчально-виховних закладів може стати
засобом перебудови існуючого соціального ладу в дусі примирення класових інтересів
різних верств суспільства.
Джон Дьюї був представником одного із напрямків прагматизму, т.зв.
«інструменталізму». Суть цього напрямку полягає в тому, що всяка теорія, всяка ідея,
якщо вона корисна певному індивідууму, має розглядатися як «інструмент дії». Ідеал Дж.
Дьюї – добре життя. Піддавши критиці школу кінця ХІХ ст., Дьюї сказав нове слово у
педагогіці, зокрема щодо трудового виховання і зв’язку школи з життям. До початку
30-х рр. ХХ століття Дж. Дьюї давав позитивну оцінку радянської школи (він здійснив
кілька поїздок до СРСР)1.
В умовах України метод проектів застосовувався так: учням, під керівництвом
учителя, дозволяли самим вибирати теми для власної роботи. Проте в умовах СРСР цей
метод був відкинутий, тому що радянська педагогіка базувалася на ідеї колективізму,
формування якого в учнів було одним із найважливіших завдань. Колективізм розумівся
як здатність особи підкорятися волі колективу. Коли говорили про волю колективу, то
мали на увазі «волю більшості». Всі засоби радянської педагогіки спрямовувалися на
руйнування індивідуалістичних нахилів у дітей і на створення у них почуття товариської
солідарності, інтернаціоналізму. Така організація школи призвела до того, що в
навчальних установах педагогіка перетворилася з науки з найкращими способами
виховання особистості, в науку про організацію дитинства – у педагогіку колективу. Воля
колективу домінувала над волею особистості. Індивідуальні потреби учнів
підтримувалися і задовольнялися лише в тій ситуації, якщо вони відповідали інтересам
держави, в якій вищою цінністю залишалася політична лояльність її громадян, а не
індивідуальний, особистісний розвиток.
Система освіти будувалася на засадах колективізму, що перетворювало її суб’єктів
на ситуативну тимчасову сукупність людей, об’єднаних тільки спільними переважно
ідеологічними інтересами та конкретною діяльністю. У такому штучно створеному
середовищі не могли культивуватися національні та етнокультурні цінності, мова народу,
правдива історія, технології навчання були застарілі й уніфіковані. Це був час зародження
соціоцентричної парадигми освіти, яка орієнтувала на формування особи певного зразка
(радянського типу людини).
Натомість Дж. Дьюї розглядав дитину (людину) центральною фігурою у процесі
виховання. Дитина (людина) – сонце, навколо якого крутиться увесь педагогічний процес.
1
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Її сили мають бути виявлені, інтереси задоволені, здібності вдосконалюватися і
розвиватися. Навчання засобом діяльності тільки й може зв’язати дітей з життям. Праця
має стати центром життєдіяльності учня (студента). Оскільки в житті існує різноманітна
праця, молодь має ознайомитися з різноманітними її формами. Праця тих, хто навчається,
має бути різностороння і здійснюватися в городі, в саду, в їдальні, на кухні, у
різноманітних індустріальних майстернях, лабораторіях, обладнаних сучасними
машинами і приладами. Необхідно організувати навчання навколо якогось одного
завдання, наприклад, будівництва будиночка. У такому випадку учні спочатку зайняті
кресленням плану за масштабом (мірилом), на уроці арифметики розраховують вартість
матеріалу для будиночка, на уроці мови вивчають написання слів, зв’язаних з
будиночком, на уроках малювання і ліплення готують прикраси для будинку. Так можна і
потрібно побудувати вивчення всіх навчальних предметів, враховуючи вік та інтереси
учнів. Такий погляд на навчально-виховний процес заперечував освіту «на все життя»,
натомість пропонував освіту «через усе життя», а самоосвіту розглядав як одну з
фундаментальних характеристик особи. Фактично це був шлях до утвердження особо
центричної парадигми освіти, що вимагала перенесення акцентів з суб’єкт-об’єктних
підходів у навчанні та вихованні учнів та студентів до суб’єкт-суб’єктних, не відміняючи
перші, а лише перетворюючи їх у допоміжні. Такий шлях розвитку освіти вів до
становлення особи за власним образом. Проте в умовах будівництва соціалізму і
комунізму такі підходи не могли стати пріоритетними, де установка робилася не на
особистість (індивідуальність), а на колектив (масу).
У 20-х роках ХХ ст. метод проектів, комплексна система навчання привернули
увагу українських педагогів, які вважали, що критично перероблений метод проектів
зможе забезпечити розвиток творчої ініціативи й самостійності учнівської та студентської
молоді і сприятиме здійсненню безпосереднього зв’язку між набуттям ними знань і вмінь
та застосуванням їх у розв’язанні практичних завдань. Цьому, на думку радянських
педагогів 20-х років ХХ століття сприяє і комплексна система, яка дозволяє навчальний
матеріал у школі вивчати за певними темами – комплексами. Побудовані на основі
комплексів програми застосовувалися наприкінці ХІХ й у ХХ ст. у багатьох початкових
школах Німеччини, Австрії, Бельгії та в інших країнах Західної Європи. На початку
навчання теми стосувалися предметів і явищ навколишнього життя, потім кругозір учня
поступово розширявся. У 1922 р. комплексна система навчання була запроваджена в
українській школі. В основу комплексних програм було покладено вивчення трудової
діяльності людей; природа вивчалася як об’єкт, на який спрямовувалася праця людини.
Незабаром ці методи були відкинуті як такі, що не забезпечують засвоєння теоретичних
знань.
У 1929 р. на зміну комплексної системи прийшла комплексно-проектна система
навчання, що витікала з теорії відмирання школи. У школі діти тільки спостерігають і
вивчають життя («сидячі комплекси»), а за новою комплексно-проектною системою, вони,
в першу чергу, працюють і на основі праці вивчають життя. Відповідно до цього були
побудовані нові програми навчання. Вони складалися із проектів конкретної «суспільнокорисної» праці учнів. Теми, скоріше гасла таких проектів, звучали так: «Поможімо
нашому колгоспові в посівній кампанії» або «Зберімо для держави утильсировину» тощо.
Проекти, що включалися в програми наркомосів, не були обов’язковими для всіх шкіл.
Вони мали характер зразків, за якими кожна школа мусила ставити свої проектні теми
відповідно до місцевих умов.
Сама організація навчально-виховного процесу мала такий вигляд. Перед початком
навчального року школа, «прикріплена» до якогось заводу або колгоспу, знайомилася з
«промфінпланом» виробництва, брала на себе зобов’язання виконати якусь частину цього
плану і складала на це з виробництвом «соцугоду». Взяте на себе зобов’язання школа
розподіляла між окремими класами, після чого класне зобов’язання розподілялось між
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учнівськими виробничими бригадами. На чолі кожної бригади стояв бригадир із учнів.
Виконання проекту складалося із таких моментів: 1) складання бригадного проекту,
2) теоретична й практична підготовка до виконання його, тобто засвоєння знань і навичок,
потрібних для цього, 3) практичне виконання проекту через безпосередню участь учнів на
виробництві, 4) звіт про виконану роботу в формі звітів перед класом, цілою школою, на
зібраннях робітників або колгоспників, через стінну газету, організацію виставки і т. ін.
Проте наслідки цієї детально розробленої комплексно-проектної системи виявилися
вкрай негативними. Вона не давала учням систематичних знань і не виробляла у них
шкільних навичок грамотного письма, рахунку. «Ув’язування» програмового матеріалу з
комплексно-проектними темами не давало можливості навіть кваліфікованим учителям
подавати теоретичні знання в певній послідовності, а учні не мали навіть часу для
теоретичного навчання. Вони мусили занадто багато працювати поза навчальною
установою. Слід зауважити, що учні в більшості міських шкіл були поставлені в кращі
умови. Ці школи складали проекти з фабриками й заводами, а останні дуже неохоче
пускали до себе учнів. Отже, міські школи більше часу приділяли звичайним шкільним
заняттям, ніж виробничій праці. Щодо сільських шкіл, то поєднання теорії й практики
залишалося для них лише красивою фразою. Комплексно-проектна система не давала
учням систематичних знань, а виробляла у них поверховість мислення.
Комплексно-проектна система навчання в загальноосвітній школі дуже негативно
відбилася і на стані вищої школи. Молодь, що вступала до неї, була не підготовлена до
слухання серйозних наукових лекцій. І в самих вищих навчальних закладах у період з
1929 по 1931 рр. мали деякий вплив ідеї комплексно-проектного навчання, що знижувало
науковий рівень навчання.
Постановою ЦК ВКП(б) від 5.ХІ.1931 р. про початкову й середню школу ухвалено
відмовитися від визнання будь-якого методу за універсальний і рекомендовано
застосовувати різні нові методи навчання, які сприятимуть формуванню людини
радянського типу.
Основною причиною невдачі впровадження в систему освіти нових методів періоду,
що розглядається, на нашу думку, був терор, ініційований офіційною владою, дух рабства,
що панував у всіх галузях радянського життя. Рабство виключає всяку справжню
творчість. Нові шукання західних педагогів цілком суперечили самому духові
більшовизму з його терором і намаганням зробити людину покірним знаряддям
комуністичної верхівки. Ці методи були застосовані в той період лише тому, що владі
здавалося, ніби вони відповідають вченню К. Маркса про політехнічну школу1.
Практика розвитку освіти в 20-х – на поч. 30-х років ХХ століття показала, що метод
проектів, комплексна система навчання, бригадно-лабораторний метод тощо суперечать
ідеї колективізму, орієнтують на індивідуальний і особистісний підхід до дитини
(людини). У 1931 р. ця система була замінена предметною системою навчання.
Педагогічна думка була вкрай тероризована, всякі творчі шукання щодо системи навчання
й організаційних форм його припинилися.
М. Скрипник у своєму виступі «Переламні риси шкільної справи. Постанова ЦК
ВКП(б) про школу та наші завдання» (1932 р.) говорить про необхідність непримиренного
ставлення до теорії відмирання школи й методу проектів. Теорія відмирання школи була
досить поширеною у 20-х роках ХХ ст. у Росії. Зокрема, колишній член Колегії
Наркомосу РСФРР, директор Інституту політехнізації, інших педагогічних інститутів
В. Шульгін обґрунтував теорію відмирання школи і висунув метод проектів, як основу
всієї шкільної роботи. У своїй книзі «На путях к методу проэктов» він прямо зазначив, що
метод проектів у своєму широкому розгорненому застосуванні веде до того, що школа
стає зайвою і відмирає. В. Шульгін поставив це свідомо завданням своєї педагогіки, цілої
1

Ващенко Г. Загальні методи навчання. – К., 1997. – С. 331-360.
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своєї педагогічної теорії. Теоретичне та ідеологічне обґрунтування теорії «відмирання
школи» і методу проектів були у педагогічних теоретиків РСФРР. У керівних документах
Наркомосу РСФРР трапляється визнання, напіввизнання і т.п. «методу проектів».
М. Скрипник наголошує, що «в нас на Україні я не знаю жодного теоретика педагогічної
думки, що захищав би одверто і послідовно теорію відмирання школи. ... послідовних
представників теорії відмирання школи і навіть методу проектів у нас таки не було, але не
було не тому, що ті люди були противниками цих теорій, а тому, що недостатньо
аналізували ці теорії з погляду марксистсько-ленінських засад, недостатньо ними
освітлювали питання теоретичного педагогічного фронту». У нас, говорить М. Скрипник,
дуже мало було одвертих чітких теоретичних виступів проти теорії відмирання школи.
Саме М. Скрипнику належать такі виступи та ще кільком працівникам освітньої галузі.
Зокрема, тов. Короп у «Виробничій Думці» опублікував статтю «Методи роботи
пролетарської школи», де він чітко виступив проти теорії відмирання школи і проти
поширення на всю навчальну роботу методу проектів. Нарком освіти зауважує, що серед
українських педагогів ідолопоклонництво перед методом проектів і боягузьке
напіввизнання Шульгінівської теорії відмирання школи, пройшло як пошесть.
М. Скрипник вважав, що лише марксистська неозброєність, лише неохайність
теоретичної думки могла довести до того, що програми трудових шкіл УСРР хоча й
виходили в основному з правильних засад, проте вони мали цілу низку місць, які
межували з лівозакрутницьким ставленням, та навіть і самі були такі, а на ділі приводили
до прожекторства й широкого пристосування методу проектів.
Нарком освіти подає власний погляд на метод проектів. «Проектна система, на мою
думку, може розв’язати це болюче питання, за проектною системою скасовується
предметна система і ввесь навчальний процес складається з окремих проектних завдань,
щільно пов’язаних з виробництвом та промфінпланом, з планом робіт тієї чи іншої
промисловості і коли б студенти їх виконували, це було б виконанням частини плану
виробництва».
М. Скрипник ставить такі вимоги до методу проектів: проект треба складати так,
щоб він своїм щільним зв’язком з виробництвом зацікавив студента (учня), проект мусить
бути пов’язаний з промфінпланом певного підприємства. Кожний проект щодо змісту має
бути в логічній послідовності, органічним продовженням попереднього проекту, кожний
проект має охоплювати комплекс дисциплін як спеціальних, так і загальноосвітніх. Ряд
таких проектів, що вкупі дають комплекс потрібних знань, являтиме собою конкретний
навчальний план цього шкільного закладу. М. Скрипник робить висновок, що правильне
застосування методу проектів є доцільним. «Проектна система блискуче розв’язує
питання як поєднати теоретичне навчання з виробничим у єдиний органічний цілокупний
навчальний процес»1. На нашу думку, досвід впровадження проектно-комплексної
системи навчання в школах Росії та України в 20–30-ті роки ХХ ст. є досить повчальним
для нашого сьогодення. З нього ми виносимо думку, що проективна педагогіка, яка має на
меті розвинути особисту ініціативу учня (студента) і дух вільних творчих шукань, була
неможливою для тривалого впровадження в систему освіти на теренах СРСР через
тоталітарний характер держави. Проте в сучасних умовах її впровадження стало
можливим і навіть необхідним засобом для розбудови української національної системи
освіти і не суперечить кредитно-модульній технології навчання, яка поступово стає
домінуючою у вищій школі України.
У сучасній Україні спостерігається тенденція до демократизації управління
системою освіти. Поряд з державними існує досить широка мережа приватних навчальних
закладів. Зростає самостійність навчальних установ у розробці навчальних планів та
програм. Виховна функція значною мірою втратила ідеологічний характер. Усвідомлення
1

Скрипник М. О. Переламні риси шкільної справи. Постанова ЦК ВКП(б) про школу та наші
завдання. – Харків: Рад. школа, 1932. – С. 24.
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і практичне втілення думки про необхідність служіння системи освіти не державній владі
чи партії, а громадськості, всьому суспільству забезпечує якість розвитку освіти. Сучасна
парадигма освіти спрямована на гуманістичні цінності, де дитина (людина) розглядається
як головна педагогічна цінність, а педагог – здатний до її розвитку, соціального захисту,
збереження індивідуальності. Гуманістичні цінності освіти передбачають зміну
авторитарно-дисциплінарної моделі навчання на особистісно-зорієнтовану. Розвинути
людину в людині, розвинути в ній можливості самореалізації, самопізнання,
самовдосконалення, саморозвитку, самовизначення, самовиховання – головне завдання
сучасної школи всіх рівнів. Проективна педагогіка якнайбільше відповідає завданням
сучасної освіти і виховання, зближує практику з теорією, функціонально навантажує
теорію практичними якостями. Проект поряд з теорією стає найважливішою формою
організації наукового знання та його зв’язку з практикою. Метод проектів є метод шукань,
він спрямований на розвиток творчих здібностей, на розвиток мислення, що базується на
наукових знаннях. Засоби, аналогічні методу проектів, продовжують застосовувати в
американських школах, школах європейських країн.
The attempts of application in Ukraine in 20th – 30th of the ХХ century of the newest
systems, forms and methods of organization of educationally-pedagogical process, worked out
by the leading European and American pedagogical idea are analysed in the article.
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Балагура О.О. (Київ)
ОСОБЛИВОСТІ ВИХОВАННЯ
ДУХОВНОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
ВИЩИХ НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ
У статті актуалізуються проблеми, пов’язані із
відповідальної особистості з чіткими ціннісними орієнтирами.

вихованням

соціально

У ХХІ ст., в епоху бурхливого розвитку надсучасних технологій, постає все більш
очевидною актуальність досліджень проблеми виховання студентів вищих навчальних
закладів. У новітніх умовах удосконалення системи вищої освіти важливим питанням є
відродження культурно-творчої місії вищої школи, перехід до культуротворчої системи
освіти загалом. Необхідність такого оновлення пов’язана з тим, що існуюча система
освіти не забезпечує на необхідному рівні вирішення поставленого пріоритетного
завдання – виховання культури майбутніх спеціалістів, у якій поєднуються високий
професіоналізм і духовне багатство1.
Молодь як суб’єкт історичного процесу відіграє роль прогресивного перетворювача
суспільства, тож лише духовна основа її соціальної творчості може створити
конструктивність пошуків. Тому проблема організації освітньо-виховного процесу у
вищій школі на засадах духовності є найактуальнішою у сучасних парадигмах освіти.
Процес становлення нової системи освіти України, орієнтованої на її входження у
світовий освітній простір, супроводжується істотними змінами в педагогічній теорії та
практиці навчально-виховного процесу. Зміст освіти збагачується новими
процесуальними вміннями, розвитком здібностей оперувати інформацією, творчо
вирішувати педагогічні проблеми з акцентом на індивідуалізацію навчальних програм,
хоча ідея технологізації педагогічного процесу не є чимось новим у педагогіці.
Освітня система формування духовної культури особистості представляє собою
механізм взаємодії компонентів цілісного педагогічного процесу, який передбачає
реалізацію стратегії, тактики й техніки формування духовно-культурних якостей
майбутніх спеціалістів, містить у собі компоненти, кожний з якого, виступаючи етапом
цілісного процесу виховання духовної культури особистості, разом з тим переслідує певну
мету та має власне змістовне навантаження: цільове, змістовне, технологічне,
рефлексивно-управлінське.
Основними факторами становлення духовно розвиненої особистості у системі
сучасної професійної освіти виступають: конкретно-історичні, соціально-економічні і
соціокультурні умови життєдіяльності суспільства, що відбилися в змісті її світоглядної
свідомості, моральних принципах, культуротворчій діяльності; духовно-культурна
спадщина суспільства: його історично сформовані соціальні норми, моральні ідеали і
патріотичні цінності, взаємозалежні з загальнолюдською культурою і гуманітарним
знанням, зі змістом цільового й організаційно-процесуального компонентів практики
виховання й освіти особистості в соціумі, з релігією, мистецтвом і літературою, народною
художньою творчістю; духовно-моральна самосвідомість особистості, як система її
ціннісних установок і орієнтації, світоглядних переконань, ідеалів, що направляють
емоційно-вольову, інтелектуальну, професійну й соціальну активність особистості в
процесах культурно-духовного саморозвитку і самовизначення майбутнього фахівця.
1

Аніщенко О.В., Яковець Н.І. Сучасні педагогічні технології: курс лекцій. – Ніжин: Вид-во НДУ
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Технологія виховання духовної культури у студентів вищих навчальних закладів –
це спеціально організований, цілеспрямований, динамічний, інноваційний процес
організації і стимулювання духовно-пізнавальної діяльності студентів, спрямований на
формування: системних знань про культурно-духовні цінності, що формують діалектичне
та гнучке світорозуміння, ціннісних орієнтацій на ідеали культури та традиції свого
народу; моральних норм суспільства; духовної спрямованості, емоційної культури,
вольової саморегуляція поведінки, здатності до самопізнання та культурної самоосвіти;
умінь та навичок, які зумовлюють здатність до культуротворчої діяльності та духовної
практики.
З урахуванням вищесказаного, варто зазначити, що зміст процесу виховання
духовної культури студентів ВНЗ на цьому етапі розвитку суспільства має включати:
освітньо-виховні ресурси духовної культури суспільства; потенціал навчально-виховного
й соціокультурного середовища вищого навчального закладу; духовний саморозвиток,
самовдосконалення та, власне, духовну самореалізацію особистості студента.
Проте незважаючи на документи, прийняті на державному рівні, зокрема
Національної доктрини розвитку освіти України у XXI столітті (2002 р.), рекомендацій
парламентських слухань «Духовна криза суспільства і шляхи її подолання» (від 20 квітня
2004 року № 1689-ІУ), Указу Президента України «Про першочергові заходи щодо
збагачення та розвитку культури і духовності українського суспільства» (від 24 листопада
2005 року, № 11647/2005), у яких зазначені основні напрямки подолання глибокої
системної кризи в усіх сферах життєдіяльності й зроблено акцент на інтенсифікації
духовно-інтелектуального потенціалу суспільства, пріоритетності розвитку культури,
мови, науки, освіти та виховання, суттєвих змін у становленні процесу духовноморального виховання молоді поки що на достатньому рівні не відбувається.
Таким чином, основними завданнями процесу формування духовної культури
студентів вищих навчальних закладів продовжують залишатися наступні:
виховання інтересу та ціннісного ставлення до творів мистецтва, до явищ культури,
здатності сприймати життя на основі ідеалів краси, добра і любові;
формування духовної компетенції майбутніх фахівців в інтелектуальній, емоційноціннісній та діяльній сферах особистісного розвитку; формування ціннісних орієнтацій на
ідеали культури і традиції свого народу;
активізація творчого ставлення до навколишньої дійсності, самостійність рішень та
цілеспрямованих дій; розвиток умінь та навичок, які зумовлюють практичний характер
духовної культури, здатність до культурно-творчої діяльності (інтелектуальні уміння,
естетичні навички), здатність цілісно планувати і вирішувати соціальні завдання;
адекватна оцінка культурної співтворчості (духовна практика);
культивування кращих рис української ментальності – працелюбності, милосердя,
патріотизму, доброчинності; розвиток духовно-чуттєвого світу особистості: духовних
потреб, морально-естетичних почуттів; прагнень до моральної досконалості тощо.
The informational problems of socially responsible person with accurate valuable
reference points are stiticized in this article.
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Вол О.В. (Запоріжжя)
ТЕХНОЛОГІЯ ПРОЕКТІВ
ЯК ЕФЕКТИВНИЙ МЕТОД
ДОСЯГНЕННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ
КОМПЕТЕНЦІЇ УЧНІВ
Стаття присвячена проблемі інноваційних технологій в освіті, зокрема,
використанню в педагогічній діяльності вчителя проектної технології. На основі
опрацьованої літератури та власного досвіду розкрито зміст і етапи проведення
проектної технології, аргументовано її практичне значення.
Становлення та розвиток інформаційного суспільства висуває перед людьми нові
завдання, й саме тому необхідно оволодівати новими інформаційними технологіями.
Успіх досягається там, де активно використовуються сучасні засоби комунікації,
інформаційні технології.
Актуальність теми зумовлена стрімким розвитком науково-технічного прогресу,
необхідністю критичного та ефективного використання інформаційних масивів у системі
освіти.
Що може бути краще для становлення особистості, ніж відчуття успіху та особистої
значущості? Проектна технологія спрямована на стимулювання інтересу учнів до нових
знань, на розвиток комунікативних навичок дитини через поширення проблем і
використання їх у конкретній практичній діяльності. Саме тому змінюються й вимоги до
вчителя, який раніше був носієм і передавачем інформації. Головним завданням
вважалося озброєння учнів знаннями. Сьогодні учні швидше за вчителя можуть знайти
необхідну інформацію в інтернеті, вміють працювати з електронною енциклопедією. Але
бажання вчитися це не додає.
Складно в сучасній школі вирішується питання з мотивацією навчання. Частково
причина цього криється в небажанні кадрів старшої когорти щось змінювати, частково – у
зміні ціннісних орієнтирів молоді. Все частіше вчитель чує споживацьке питання учня: «А
навіщо це мені потрібно?» І якщо з українською мовою, математикою, іноземною мовою,
хімією, біологією трохи простіше, принаймні завдяки тому, що ці предмети необхідні для
вступу до ВНЗ, то з літературою складніше. Саме тут на допомогу вчителю має прийти
метод проектів, який допоможе знайти аргументи на користь необхідності навчання.
Навчальне проектування не є принципово новою технологією. Метод проектів виник
у 20-ті роки минулого століття у США. Спершу його називали «методом проблем» і
розвивався він у межах гуманістичного напряму філософії та освіти, у педагогічних
поглядах та експериментальній роботі Джона Дьюї. Запропонований метод базувався на
ідеї побудови навчання на активній основі, через доцільну діяльність учня, у
співвідношенні з його особистим зацікавленням саме в цих знаннях. Надзвичайно
важливо було переконати дитину в особистій мотивації для здобуття знань, пояснити, де і
яким чином вони можуть знадобитись у житті. Щоб досягти цієї мети важливо, щоб
проблема була з реального життя, знайома і значуща для дитини, тоді для її розв’язання
необхідно буде застосовувати здобуті знання або ті, що їх належить здобути1.
Метод проектів привернув увагу й російських педагогів початку XX ст. Ідеї
проектного навчання виникли в Росії паралельно з розробками американських вчених. У
1905 р. під керівництвом російського педагога С. Шацького було організовано групу
1

Полат Е. С. Как рождается проект. – М.: ИСО РАО, 1995. – 87 с.
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працівників, які намагалися активно запроваджувати проектні методи у практику
викладання.
Пізніше ідеї проектування почали широко використовувати та включати в
навчально-виховний процес радянської школи. Але, на жаль, недостатньо продумано й
послідовно, через що постановою ЦК ВКП(б) 1931 року метод проектів було засуджено та
заборонено. Відтоді і в Росії, і в Україні більше не робилося якихось серйозних спроб
відродити метод в освітянській практиці1.
Сьогодні метод проектів вважають одним із найперспективніших методів навчання,
адже він створює умови для творчої самореалізації учнів, підвищує мотивацію до
навчання, сприяє розвитку інтелектуальних здібностей. У школах США, Великої Британії,
Бельгії, Ізраїлю, Фінляндії, Німеччини, Італії, Нідерландів ідеї гуманістичного підходу
Дж. Дьюї набули більшого поширення та популярності завдяки раціональному поєднанню
теоретичних знань з їх практичним застосуванням для розв’язання конкретних проблем
довкілля у спільній діяльності школярів. Згодом ідея методу проектів зазнала
еволюційних змін.
Народившись з ідеї вільного виховання, у наш час проектування стає інтегрованим
компонентом цілком розробленої структурованої системи освіти. Проте сутність його
залишилася незмінною – стимулювати інтерес учнів до знань і навчати практично
застосовувати ці знання для вирішення конкретних проблем поза межами школи. Сучасна
людина має бути конкурентноспроможною, а для цього треба багато чого вміти:
працювати в команді, самостійно здобувати, аналізувати й обробляти інформацію,
виконувати дослідну роботу, відстоювати власну точку зору, позицію, демонструвати
комунікаційні навички. Саме метод проектів допомагає вирішувати ці завдання.
У блоці організаційної роботи вчитель надає необхідні опорні знання, спонукає
учнів до власних суджень, заохочує до глибшого пізнання, зацікавлює вивченням теми.
Водночас педагог не вимагає прийняття єдиної думки, не нав’язує свою інтерпретацію
тексту, він лише спонукає до певних оціночних висновків, а учень вчиться їх робити
самостійно так само, як і самостійно мислити, оцінювати, порівнювати, проводити
аналогії з сучасним життям, власним досвідом тощо.
Метод проектів передбачає навчання у групах, парах, коли виконуючи спільне
завдання, учні вчаться спілкуватися, мислити, приймати рішення. Така робота дає
можливість кожному учневі проявити себе: висловити думку, обмінятись ідеями,
відредагувати роботу один одного, оцінити, формує навички спілкування. Виконання
проектної роботи передбачає уміння вести дискусію, розподілити завдання у групі чи парі
та спільно розв’язати проблему. Учні у групах виконують різні соціальні ролі. Виступ
перед аудиторією чи відеокамерою потребує уміння подавати інформацію так, щоб
зацікавити й донести її до слухачів.
Отже, як розпочати роботу над проектом? Спочатку необхідно визначити тему, мету,
окреслити проблеми. Обговорити структуру проекту, скласти план роботи, визначитись із
формою представлення готового продукту. Далі відбувається процес збору інформації,
обговорюються подальші дії, складається попередня оцінка проекту. І врешті-решт учні
представляють результат і захищають проект.
Проектування допомагає учням усвідомити роль знань у житті й навчанні. Основну
формулу розуміння методу проектів можна визначити так: «Я знаю, навіщо я навчаюся, де
і як я можу застосувати набуті знання». Саме тому цей метод підійде всім учителямпредметникам. Що ж стосується викладання літератури, то метод проектів відкриває
перед вчителем безмежні можливості для продуктивного виконання навчальних програм і
розвитку творчих здібностей учнів, а саме: підвищення читацької активності учнів;
1

Тоцька Ю.А. Проектна технологія як засіб досягнення заданого результату // Всесвітня література в
середніх навчальних закладах України. – 2005. – № 5. – С. 46-48.
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«осучаснення» літературних творів, що дає можливість учневі зрозуміти актуальність
художнього твору, побачити спадковість та життєвість вічних цінностей і приєднатися до
них; зв’язати вивчення твору із застосуванням сучасних комп’ютерних технологій тощо.
Л. Толстой писав: «Якщо учень у школі не навчився сам нічого «творити», то і в житті він
завжди буде тільки наслідувати, копіювати».
Отже, систематичне використання методу проектів створює особливий простір
взаємин, що дає учням змогу позбутися лінощів, пасивності, страху виступу перед
широкою аудиторією. Метод проектів забезпечує ефективність навчання, повноцінність
уроку, поєднує репродуктивну та пошукову діяльність, дає змогу набувати
комунікативних навичок та вмінь. Саме цей метод сприяє формуванню певних
особистісних якостей, які розвиваються під час діяльності й не можуть бути засвоєні
словесно. Участь учнів у проекті дає змогу набути унікального досвіду, якого не можна
навчитися, користуючись іншими формами навчання. Все це відповідає головному
завданню освіти – вихованню соціально активної особистості, здатної до
самовдосконалення.
The article is devoted to a question of innovation technology in education and invitation
for teachers to take part in the process of project’s activity following their own experience and
selected literature. The article also describes the contents and methods of project technology.
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Горенко Л.І., Коткова М.В. (Київ)
ПРОФЕСІЙНА КОМПЕТЕНТНІСТЬ
УЧИТЕЛІВ ХУДОЖНЬО-ЕСТЕТИЧНОГО
НАПРЯМУ В СИСТЕМІ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ: УКРАЇНОЗНАВЧІ ВИМІРИ
Висвітлено стратегічні напрямки українознавства в системі вищої мистецької
освіти XXI ст. у контексті розвитку національної освіти, культури і науки України.
Мистецьку освіту розглянуто як цілісний історико-культурний феномен, який
характеризується своєрідними циклами, тому мистецька освіта й передбачає постійний
розвиток, інтегрування та оновлення. В умовах сьогодення модернізація системи освіти
XXI ст. потребує здійснення підготовки педагогічних та наукових кадрів у контексті
особистісного розвитку на засадах гуманістично-культурологічного та українознавчого
підходів.
Сучасний стан розвитку професійної освіти в Україні необхідно розглядати
насамперед як цілісний історико-культурний феномен, що розвивається, інтегрується та
оновлюється. Модернізація системи сучасної освіти XXI ст. вимагає здійснення
підготовки педагогічних та наукових кадрів у контексті особистісного розвитку на засадах
гуманістично-культурологічного та українознавчого підходів1. Згідно з цим положенням
важливим завданням вищої та середньої мистецької освіти є виховання громадянина
України, що надає можливість для успішного виконання «Національної програми
патріотичного виховання населення, формування здорового способу життя, зміцнення
моральних засад суспільства», затвердженої Постановою Кабінету Міністрів України від
15.09.2008 року за № 1697. У цьому контексті особливу роль відіграє розвиток
професійної компетентності2 вчителів художньо-естетичного напряму в системі
підвищення кваліфікації3.
Стрімко змінюваний світ вимагає від освіти стати прискорювачем культурних змін у
суспільному житті й окремо взятої людини. Проблема культури завжди актуальна. Адже
для кожного народу його культура є гарантом національної самоідентичності, способу
1

Указ Президента України «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і
духовності українського суспільства» (24 листопада 2005 року, № 1647/2005) // Українознавство в системі
освіти Буковини: Науково-методичний вісник. – Чернівці: Технодрук, 2006. – C. 4-5.
2
Компетентність у навчанні як характеристика результатів навчання широко використовується в
культурно-освітніх системах європейських країн, США та Канади. В останнє десятиріччя проблеми
компетентнісно орієнтованої освіти і культури розглядаються міжнародними організаціями – ЮНЕСКО,
ЮНІСЕФ, ПРООН, Радою Європи, Організацією європейського співробітництва та розвитку, Міжнародним
департаментом стандартів, які узагальнили загальний доробок педагогів та науковців з усього світу.
Міжнародні організації насамперед організація економічного співробітництва та розвитку зосереджує
зусилля спеціалістів на розробленні технології оцінювання компетентностей. Одержані результати мають
слугувати, передусім, для моніторингу якості освітніх послуг і рівня навчальних досягнень учнів, їх
відповідності державним стандартам. Результати моніторингу компетентностей використовуються в
порівняльних дослідженнях національної системи освіти (TIMSS, PISA та ін.).
3
За результатами діяльності робочої групи українських науковців і практиків розроблялися
теоретичні і прикладні питання запровадження компетентнісного підходу в освіту України (керівник –
О. Савченко; авторський колектив: Н. Бібік, Л. Ващенко, О. Локшина, О. Овчарук, Л. Паращенко,
О. Пометун, С. Трубачова). В результаті запропоновано такий перелік ключових компетентностей у
навчанні: навчання (як уміння вчитися); громадянська; загальнокультурна, інформаційна; соціальна;
здоров’язберігаюча, які деталізуються в комплекс знань, умінь, навичок, цінностей, ставлень, здатностей за
навчальними галузями й життєвими сферами учнів.
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життя, дії, образу мислення. Національна етнокультура має оберігати народ від його
деморалізації і деградації, ознаки яких спостерігаються в сьогоденні1. Саме тому одним із
важливих завдань, визначених Національною доктриною розвитку освіти України в
ХХІ ст., є формування підвалин моральної культурної молоді. Новий історичний час,
якому притаманний динамізм, стрімкий розвиток, інформаційний вибух, досяг такого
рівня науково-технічного прогресу, що актуальним стало питання соціальної та
професійної компетентності в будь-якій галузі діяльності2.
Освіта як базова галузь, що забезпечує основи розвитку особистості, її фахового
становлення і подальшого професійного вдосконалення впродовж життя, отримала нове
завдання: сформувати людину, адекватну часу. Як підкреслює П. Кононенко,
«українознавство – це не просто система знань; це – синтез уроків (історичних, державнополітичних, соціально-економічних, етнонаціональних, міждержавних, культурномистецьких, релігійно-філософських, морально-етичних) досвіду віків; аналіз причин і
характеру проблем сучасності; прогноз тенденцій і проектування шляхів майбутнього.
Тому – це наука інтелекту й моралі, мужності й честі, любові до прекрасного і ненависті
до потворного»3. П. Кононенко неодноразово при цьому зазначає, що «потрібні
кооперація і координація зусиль фахівців, науково-системних метод і вивчення, й аналізу,
й інтерпретації». А для нас – розуміння: «українознавство не претендує ні на замінника, ні
на дублера історії, мовознавства, природознавства, культурології, філософії і психології,
релігієзнавства, політології тощо. Воно – синтез та інтегратор досліджень і відкриттів усіх
наук, котрі займаються Україною й світовим українством, як і його мета – дати цілісний
образ України в усіх гранях та часопросторових вимірах її буття й перспектив»4.
У виступі П. Кононенка перед учасниками Третього Міжнародного конгресу
«Українська освіта у світовому часопросторі» (21-22 жовтня 2009 р., м. Київ, ННДІУ)5
були зазначені основні завдання українознавчої науки в царині національної освіти
початку XXI ст. По-перше: забезпечити високу функціональність людини в умовах, коли
1

Зарубіжні й вітчизняні автори (І. Єрмаков, О. Савченко, А. Хуторський) наголошують, що ключові
компетентності у навчанні мають рухливу структуру, залежать від пріоритетів суспільства, цілей освіти,
особливосей і можливостей самовизначення особистості в соціумі. Компетентність у навчанні можна
спрогнозувати у різних сферах: когнітивній, діяльнісній, мотиваційній, соціальній, політичній, культурній,
екологічній, науково-освітній та ін. Як відомо, Дж. Равен побудував модель із 143 елементів.
2
У зарубіжних джерелах зміст «компетентності у навчанні» часто передають через усталені поняття:
«здатність до …», «комплекс умінь», «комплекс навичок», «авторитетність», «умілість», «готовність до…»,
«знання в дії», «спроможність», «здатність у справі», «впровадження». Спільним для всіх є розуміння
компетентності у навчанні як набутої характеристики особистості, що сприяє успішному входженню молоді
в життя сучасного суспільства. Компетентність розглядається ними як інтегрований результат, що
передбачає зміщення акцентів з накопичення нормативно визначених знань, умінь і навичок до формування
і розвитку в учнів здатності практично діяти, застосовувати досвід успішної діяльності в певній сфері.
3
Кононенко П.П. Українознавство третього тисячоліття // Українознавство в системі освіти Буковини:
Науково-методичний вісник. – Чернівці, 2006. – C. 7-8; Токар Л.К. Актуальні питання теорії та методології
українознавства // Українознавство. – 2002. – Число 1-2. – С. 36-42.
4
Кононенко П.П. Українознавство третього тисячоліття // Українознавство в системі освіти Буковини:
Науково-методичний вісник. – Чернівці, 2006. – C. 7.
5
На конгресі обговорювалася проблема: «Українознавство і реформування освіти в Україні». Метою
цього форуму було вироблення пропозицій щодо стратегії та політики розвитку національної освіти в
Україні, шляхів і засобів їх реалізації. Відбулася робота за напрямами: 1) Українознавство і трансформація
змісту національної освіти та виховання; 2) Національно-гуманістичні орієнтири освітньо-виховного
процесу в дошкільних, середніх та позашкільних навчальних закладах; 3) Стан, проблеми, перспективи
розвитку вищої освіти в Україні; 4) Українознавство у ВНЗ. Українознавчі центри і кафедри
українознавства: концепція, структура, зміст; 5) Модернізація системи управління освітою: проблеми
підготовки педагогічних кадрів. Інститути післядипломної педагогічної освіти в українському науковоосвітньому просторі. Підготовка кадрів вищої кваліфікації через аспірантуру і докторантуру; 6) Інноваційні
технології в освіті. Проблеми оцінювання якості освіти; 7) Українознавча спрямованість державних
стандартів, програм, підручників для ЗНЗ та ВНЗ України; 8) Стратегії мовної освіти в Україні;
9) Українське шкільництво за кордоном. Діяльність українознавчих центрів у діаспорі.
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зміна ідей, знань і технологій відбувається набагато швидше, ніж зміна покоління людей;
потреба у віднайденні раціональних схем співвідношення між лавиноподібним розвитком
знань, високих технологій і людською здатністю їх творчо осмислювати; по-друге:
забезпечити оптимальність балансу між локальним і глобальним з тим, щоб людина,
формуючись як патріот своєї країни, усвідомлювала реалії глобалізованого світу, була
здатна жити і діяти в ньому, нести свою частку відповідальності за нього, бути не тільки
громадянином країни, а й громадянином світу; по-третє: формувати на
загальносуспільному й індивідуальному рівнях розуміння найвищої цінності – людини, її
права стати і залишатися собою відповідно до своїх природних здібностей, що лише й
зможе забезпечити високий демократизм суспільства; по-четверте: формувати у людини
здатність до свідомого й ефективного функціонування в умовах небувалого ускладнення
відносин у глобалізованому, інформаційному суспільстві, у зростанні комунікативності
життя та інформаційної насиченості середовища життєдіяльності; по-п’яте: мінімізація
асиметрії між матеріальністю і духовністю, культивування у кожної особистості
піднесеної думки та духу відповідно до національних традицій і переконань, формування
конструктивізму як основи життєвої позиції, утвердження культури толерантності1.
В європейському і світовому співтоваристві перед сучасною освітою стоїть завдання
її переорієнтації з парадигми «людина освіти» на якісно нову – «людина культури». Для
української освіти ця проблема набуває особливої актуальності в силу процесу
відродження національної самосвідомості, державотворення. Виконання цих завдань може
реалізуватися за умов відродження національної культури, гуманізації, гуманітаризації та
естетизації навчально-виховного процесу, забезпечення навчальних закладів
висококваліфікованими фахівцями.
Ключова роль у становленні національно свідомого, культурно розвиненого
громадянина України належить педагогам, зокрема вчителям художньо-естетичних
дисциплін2. Саме через свій предмет учитель цього профілю має можливість залучити
дитину до першоджерел української культури, яка забезпечує мистецтвознавчий,
культурологічний рівень учнів, формує їхню високу гуманістичну культуру. Передусім,
формування нової генерації нації, готової до сприйняття художнього та естетичного
багатства України, пізнання загальнолюдських цінностей, надбань культури і мистецтва
народів світу потребує такого вчителя, який сам має високий рівень естетичної культури,
теоретичну, методичну базу для професійної діяльності. Тому на сучасному етапі
особливо важливими стають соціально-педагогічні аспекти теоретичної і практичної
підготовки вчителя художньо-естетичного профілю в системі підвищення кваліфікації,
усвідомлення ним своєї професійної ролі та готовності працювати над розвитком власної
професійної компетентності. У зв’язку з цим значно підвищуються вимоги до професійної
компетентності вчителів художньо-естетичного профілю.
У процесі аналізу різних наукових бачень щодо сутності поняття «компетентність»
(лат. competentia) можливо зробити висновок, що це інтегроване утворення, структура
якого вбирає такі компоненти як сукупність професійних знань, умінь, здібностей,
навичок, особистісних якостей, норм моралі, моделі поведінки, що впливають на якість
розв’язання професійних завдань; розвинуті професійно значимі й особистісні якості, які
проявляються в діловому і партнерському спілкуванні з людьми3. Компетентність є
1

Кононенко П., Кононенко Т. Мета і завдання ІІІ Міжнародного конгресу «Українська освіта у
світовому часопросторі» // Українознавство. – 2009. – № 4. – С. 24-27.
2
Комаровська О.А., Масол Л.М. Мистецька освіта // Енциклопедія освіти / Гол. ред. В.Г. Кремень. –
К.: Хрінком Інтер, 2008. – С. 504-505.
3
Бібік Н.М. Компетентність у навчанні // Енциклопедія освіти. – К., 2008. – С. 408-409; Життєва
компетентність особистості / За ред. Л.В. Сохань, І.Г. Єрмакова та ін. – К., 2003; Компетентнісний підхід у
сучасній освіті: світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека освітньої політики / За заг. ред.
О.В. Овчарук. – К., 2004; Равен Д. Педагогическое тестирование: Проблемы, заблуждения, перспективы /
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показником уміння особистості забезпечувати адекватну реакцію на ситуацію, проблему
через знаходження оптимальних шляхів її успішного розв’язання1.
Проблемі розвитку професійної компетентності педагогів достатньо приділено уваги
у роботах вітчизняних учених: Т. Браже, В. Введенського, В. Маслова, А. Маркової,
Л. Пуховської, В. Сластьоніна. Набір ключових компетентностей у теорії і практиці
професійної освіти різний, але в сформованій професійній компетентності спеціаліста
можна виділити три складові, зокрема: знання (ступінь оволодіння науковою
інформацією); особистісна та професійна позиція (ціннісно-смислові, моральносвітоглядні орієнтації); професійна культура (як синтез ціннісних орієнтацій і творчої
діяльності на основі нових інформаційних технологій). Розвиток професійної
компетентності забезпечується системою підвищення кваліфікації2, яку в умовах
розбудови саме національної школи слід спрямувати на розширення інтелектуальної
обізнаності, оновлення і суттєве доповнення раніше здобутих знань психологопедагогічного циклу, вивчення нових технологій організації педагогічної взаємодії,
узагальнення і запровадження нового педагогічного досвіду3.
Розбудова національної системи освіти України, її докорінне реформування
вимагають кардинальних змін у підготовці та підвищенні кваліфікації педагогічних
працівників4. Визначальним тут є підвищення ефективності роботи навчальних закладів,
підготовка нової генерації педагогічних працівників освіти з високим рівнем професійної
компетентності, методологічної та загальної культури, інноваційним творчим
педагогічним стилем аналітичного мислення. Кадровий пріоритет – принципова умова
виконання Закону «Про загальну середню освіту», реалізація завдань Державної
національної програми «Освіта» («Україна XXI століття»).
За цих обставин зростає роль педагогіки післядипломної освіти, в основу якої
закладаються специфіка цілей і завдань навчання, специфіка об’єктів і процесу навчання
вчителів, які мають спеціальну освіту. Метою системи післядипломної освіти є
перебудова стереотипів діяльності, поглядів, позицій спеціаліста, який уже здобув фахову
освіту. Педагогіка післядипломної освіти має враховувати, що об’єкт навчання має певний
життєвий і професійний досвід (від 5 до 30 років), різні соціальні характеристики (вік
учителів, тип школи, категорія тощо). Післядипломну освіту потрібно концептуально
орієнтувати на реалізацію ціннісно-культурологічної парадигми, відповідно до якої
вчитель – не виконавець, а творець навчально-виховного процесу. Для самовтілення,
зокрема, як організатора творчого процесу вчитель має бути обізнаним із сучасними
педагогічними концепціями, досягненнями педагогічної теорії і практики, а також з

Пер. с англ. – М., 1999; Хуторской А. Ключевые компетенции как компонент личностно ориентированной
парадигмы образования // Народное образование. – 2003; Хуторской А. Деятельность как содержание
образования // Народное образование. – 2003; Тенденції розвитку змісту базової освіти у країнах Заходу /
Г.С. Єгоров та ін. – К., 2003.
1
Поняття «компетентність» необхідно принципово відрізняти від поняття «компетенції»? адже
«компетенція» інтерпретується як відчужена від суб’єкта, наперед задана соціальна норма (вимога) до
освітньої підготовки учня, необхідна для його якісної продуктивної діяльності в певній сфері, тобто
соціально закріплений результат. Результатом набуття компетенції є компетентність, яка, на відміну від
компетенції, передбачає особистісну характеристику, ставлення до предмета діяльності. Компетенції
можуть бути виведені як реальні вимоги до засвоєння учнями сукупності знань, способів діяльності, досвіду
ставлень з певної галузі знань, якостей особистості, яка діє в соціумі. Ознакою компетенції є її специфічний
предметний або загально предметний характер, що дає змогу визначити пріоритетні сфери формування
(культурно-освітні галузі, навчальні предмети, змістові лінії).
2
Кононенко Т. Українознавство: інтегративне гуманітарне знання про Україну та світове українство –
як протосистема дисциплін віртуального університету українознавства (розгорнуті тези-завдання) //
Українознавство. – 2001. – Число 1. – С. 82-84.
3
Кононенко П. Українська освіта: стан, проблеми, перспективи в Україні і в світі // Українознавство.
– 2006. – № 1. – С. 6-16.
4
Масол Л.М. Музика в школі // Енциклопедія освіти. – К., 2008. – С. 530-531.
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урахуванням особливостей розвитку національної самосвідомості в сучасному
українському суспільстві1.
Визначальні принципи післядипломної освіти з погляду сьогодення: системність,
неперервність, фундаменталізація, гуманізація і гуманітаризація навчально-виховної
діяльності2. Такі підходи мають реалізувати принципово нову методологію підвищення
кваліфікації освітян, зорієнтовану на особистість учителя, запити школи, скеровані на
інтелектуалізацію процесу навчання і виховання3. За такого підходу зміщуються акценти з
процесу передачі нормативного змісту післядипломної освіти на розвиток індивідуальних
систем фахової підготовки. Це дає змогу реалізувати особистісно-гуманістичну позицію,
системне бачення педагогічної реальності, орієнтацію в предметній галузі, знання
сучасних педагогічних технологій, зарубіжного та інноваційного досвіду, формування
креативних якостей, рефлексивної культури педагога.
На педагогів покладається завдання забезпечити такі умови навчально-виховного
процесу, щоб випускник школи міг стати самодіяльним суб’єктом суспільного життя.
Така орієнтація передбачає створення умов для розвитку творчих здібностей учнів:
гармонійного розвитку їхніх інтелектуальних, естетичних, моральних якостей,
працелюбства.
Існуюча на сьогодні система підвищення кваліфікації вчителів цього профілю має
певні недоліки: низьку ефективність, формалізм, заорганізованість, орієнтацію на
кон’юнктуру, недооцінку суб’єктивного фактора, ігнорування індивідуальних
особливостей, можливостей і потреб учителів. Однією з причин такого стану є відсутність
науково-обгрунтованої педагогічної концепції підвищення кваліфікації вчителів
художньо-естетичного профілю. Крім того, існують реальні суперечності, які гальмують
ефективність системи підвищення кваліфікації. Особливо ці питання стають актуальними
в умовах впровадження в культурно-освітній простір України Болонського процесу4.
Перше вихідна й основна суперечність полягає у невідповідності процесу навчання в
системі підвищення кваліфікації завданням розбудови національної освіти в Україні5.
Сучасний вчитель має відрізнятися науковим світоглядом, широкою загальною і
спеціальною ерудицією, розвинутим творчим мисленням, естетичним смаком, високим
професіоналізмом, сформованістю якостей активно діяльнісної особистості, розумінням
потреб суспільства6. Що заважає підготувати такого вчителя в повному обсязі названих
характеристик? Це існуючі суперечності між соціальними процесами в суспільстві і
дидактикою навчання дорослих. Існують суперечності між базовою освітою вчителів і
новими, постійно зростаючими вимогами до їхньої педагогічної діяльності.
На якість виконання функціональних обов’язків учителів художньо-естетичного
профілю впливає насамперед ряд суттєвих факторів: різний рівень фахової науково1

Ковтунович Т. Особливості розвитку національної самосвідомості в сучасному українському
суспільстві // Актуальні проблеми психології: Етнічна психологія. Історія психології. Психолінгвістика / За
ред. С.Д. Максименка, М.-Л.А. Чепи. – К.: Міленіум, 2006. – Т. IX. – Ч. 1. – С. 76-82.
2
Калакура Я.С. Методологічний інструментарій українознавця // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2003. – Т. I. – С. 176-181.
3
Кононенко Т. Філологічна складова в українознавчо-філософському дослідженні означення
системних вимог // Українознавство. – 2009 . – № 2. – С. 46-49.
4
Горенко Л.І. Українознавство як наука та навчальна дисципліна в контексті Болонського процесу //
Навчальні заклади культури і мистецтв України: особливості входження в Болонський процес: Збірник
матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 7-8 червня 2007 р.). – К.: ДАКККіМ,
2007. – С. 37-40.
5
Токар Л.К. Українознавство і побудова національної держави в Україні // Збірник наукових праць
Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2006. – Т. XI. – С. 80-101.
6
Найденко (Коткова) М.В. Психолого-педагогічні проблеми сільської школи // Збірник наукових
праць Уманського державного педагогічного університету імені Павла Тичини. – К., 2002. – Вип. 1. – С. 176182.
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теоретичної та методичної готовності; недосконалість технологій вивчення рівнів
професійної компетентності; різний рівень стажу роботи та педагогічного досвіду;
незначні можливості для систематичного обміну досвідом професійної діяльності;
відсутність тісних зв’язків і взаємодії всієї системи підвищення кваліфікації вчителів
художньо-естетичного профілю;
недостатнє науково-педагогічне, методичне та інформаційне забезпечення. Система
підвищення кваліфікації буде діяти оптимально, якщо вона спрямує свою основну
діяльність на повне використання властивих їй потенціальних можливостей, зокрема
таких: 1) пробудження і стимулювання у вчителів творчої думки, інтелектуальних потреб і
здорового честолюбства, ілюстрація неповторності творчих знахідок і здібностей
учителів; 2) створення на кожній лекції т.зв. вогників педагогічних та культурологічних
захоплень; 3) перетворення одержаних знань у кваліфіковану науково-практичну
інтелектуальну цінність; 4) формування більш довірливого ставлення до всіх наук про
людину, розширення цих знань; 5) виконання вчителями у співдружності з викладачами
доступних, актуальних і цікавих досліджень, пов’язаних із педагогічною практикою.
Соціальні процеси визначаються динамізмом, багатогранністю на засадах
українознавчої наукової методології1. Водночас навчальний процес у закладах
післядипломної освіти не динамічний. Багатогранності і багатоаспектності реальних
суперечностей в освіті нерідко виступає закостеніла схема знань, що має незначний вихід
на практику. Самостійності й активності в навчальному процесі протистоїть жорстка
регламентація дидактичного середовища і прагнення нав’язати єдиний стандартний стиль
навчальної діяльності, який не доносить до вчителя розуміння перспектив «виміру» і
доцільності засвоєння навчального матеріалу2. До того ж навчальний процес на курсах
здебільшого спрямований на пасивне сприйняття інформації, вимагає лише розвиненої
пам’яті. Тому навчання педагогів слід перебудовувати із школи пам’яті у школу
мислення, оскільки професія вчителя є творчою. Пам’ять і мислення мають бути поряд як
нероздільні складові творчості. Але суперечності є і в тому, що новим завданням навчання
в системі підвищення кваліфікації не сприяє сама технологія навчального процесу3. Тому
метою системи підвищення кваліфікації має бути не стільки передача інформації, скільки
формування й розвиток наукового стилю пізнавальної діяльності4 на засадах
культурфілософії та українознавства5. Ці нові завдання навчання ще не підкріплюються
технологією навчального процесу. Навчальний і науково-дослідний процеси здебільшого
відбуваються автономно. Інтегративні процеси не знайшли повного застосування на
практиці. Здебільшого передача нових знань не завжди спонукає до виявлення й аналізу
проблем, до пошуку самостійного шляху їх розв’язання. Тому потрібний зовсім інший
підхід до організації навчання вчителів, потрібна інша система взаємин і взаємодії між
викладачем та слухачем насамперед з дотриманням єдиного мовного режиму в
навчальних закладах України6.

1
Горенко Л. Українознавча методологія та проблеми дослідження етнокультурознавства //
Українознавство. – 2007. – № 4. – С. 251-256.
2
Кононенко Т. Поняття «вимір» в методологічному арсеналі українознавчого наукового дослідження
// Українознавство. – 2008. – № 2. – С. 236-241.
3
Кононенко П.П. Українознавство третього тисячоліття // Українознавство в системі освіти Буковини:
Науково-методичний вісник. – Чернівці, 2006. – C. 7-8.
4
Сніжко В. Проблеми єдності етногенезу та розвитку природи в Україні // Українознавство. – 2002. –
Число 1-2. – С. 46-53.
5
Філософія: Навч. посібник / І.Ф. Надольний, В.П. Андрущенко, І.В. Бойченко, В.П. Розумний та ін.;
За ред. І.Ф. Надольного. – К.: Вікар, 1997. – 284 c.
6
Алексєєва В. Проблема дотримання єдиного мовного режиму в школах України // Українознавство. –
2009. – № 1. – С. 141-144.
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Культурфілософські основи вирішення проблем музичного виховання та
психологічні аспекти розвитку учнів на традиціях українознавства1 й етнопедагогіки,
засновані на «Концепції естетичного виховання в навчальних закладах України», тому
передбачають роботу з методичними особливостями діючих навчальних програм,
підручників і методичних посібників2. До навчально-тематичних планів курсів, до
окремих тем і розділів вносяться зміни з урахуванням рівня кваліфікації вчителя. Так, при
складанні планів застосований модульний підхід. Як, наприклад, зміст програми з розділу
функціональної та фахової підготовки. Він сформований з трьох етапів (модулів): перший
етап: перспективні педагогічні технології, досвід; другий етап: науково-методична та
теоретична підготовка; третій етап: тематичні семінари. Перший етап містить шість
модулів і передбачає засвоєння таких тем: 1) Викладання художніх дисциплін у школі, її
метою є актуалізація забезпечення належного рівня викладання музики, обговорення
проблем розвитку музичного мистецтва як одного з основних засобів духовного
відродження України, ознайомлення з концепцією розвитку художньої освіти в Україні,
умовами успішної реалізації концепції; 2) Шляхи вдосконалення шкільної художньої
освіти в Україні3; 3) Аналіз програм, підручників, посібників з музики; 4) Шляхи
здійснення міжпредметних інтегративних зв’язків при навчанні музики; 5) Шляхи
підвищення ефективності уроків музики; 6) Організація та проведення шкільних свят. Як
виявляється, цей блок характеризується системністю і логічною завершеністю4.
Другий блок науково-методичної та теоретичної підготовки включає такі модулі:
1) вступ до курсу методики музичного виховання; 2) історія встановлення масового
музичного виховання в українському шкільництві; 3) види музичної діяльності на уроках
музики, їх характеристика; 4) зміст і методика музичного виховання у 1–8 класах;
5) організація та методика проведення позакласної музично-виховної роботи. Цей блок
подає систему знань історичної ретроспективи музичного виховання, знання дидактики
урочної та позакласної роботи5.
Третій блок – це спецсемінари за вибором слухачів курсів. Пропонується широкий
спектр історико-культурних та навчально-методичних тем, наприклад: «Музичні традиції
народної родинної педагогіки», «Історичні пісні та думи українського народу», «Музична
фольклористика», «Давні українські обряди» тощо. Такий підхід до складання навчальнотематичного плану надає можливість охопити змістовний аспект професійної діяльності:
фахову підготовку, проблеми розвитку музичного мистецтва, художні та методичні
1

Горенко Л.І. Українознавство в системі мистецької освіти України початку XIX століття // Україна:
від самобутності – до соборності: Збірник матеріалів Всеукраїнської науково-практичної конференції
(м. Київ, 22-23 травня 2008 р.). – К.: ДАКККіМ, 2008. – С. 46-49.
2
Українознавчий напрям теоретико-методологічних досліджень спрямовано відповідно до
Національних доктрин і Державних програм розвитку (Указ Президента України «Про серйозні недоліки у
здійсненні заходів щодо захисту моральності та утвердження здорового способу життя у суспільстві» від
4.02.2003 р.; «Про першочергові заходи щодо збагачення та розвитку культури і духовності українського
суспільства» від 24.10.2005 р.), проектів (Концепція гуманітарного і соціального розвитку, Концепція
національної освіти, Концепція національного виховання, Концепція громадянського виховання особистості
в умовах розвитку української державності), а також програм, розроблених Національним науководослідним інститутом українознавства Міністерства освіти і науки України: «Програма для загальноосвітніх
навчальних закладів. Українознавство 1–4 класи», «Програма для загальноосвітніх навчальних закладів.
Українознавство 5–12 класи», «Програма виховання дітей дошкільного віку «Українотворець»»,
спрямованими на створення умов для підвищення духовно-культурного рівня розвитку нації.
3
Ця тема висвітлює запровадження інтенсивних методів навчання, орієнтованих на розвиток
пізнавальних і творчих здібностей учнів, нових інноваційних технологій.
4
Горенко Л., Новосад С. Українознавство в системі вищої мистецької освіти XXI ст.: історичні та
методологічні імперативи // Українознавство. – 2010. – № 1 (34). – С. 61-68.
5
Основи естетики та теорія художньо-творчого розвитку особистості: Навчально-методичні розробки
до самостійної роботи студентів вищих педагогічних закладів освіти / Уклад. В.М. Кардашов. – Мелітополь:
МДПУ, 2003. – 28 с.
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питання вивчення шкільного курсу музики, дидактичні можливості музичного мистецтва,
удосконалення навчально-виховного процесу через впровадження сучасних технологій
навчання1.
У навчально-тематичних планах курсів учителів музики є тематичні лекції,
присвячені проблемам регіонально-музичного фольклору, методиці роботи з
фольклорними творами, творчості місцевих композиторів. Так, у Запорізькому інституті
післядипломної педагогічної освіти особливої уваги заслуговують тематика про історію й
культуру Запорозької Січі, тема козацтва у народному творчому доробку та професійному
мистецтві, розглядаються питання щодо розвитку музичної культури на Запоріжжі в
умовах сьогодення.
Тематика курсів у Сумському інституті післядипломної педагогічної освіти
присвячена першим осередкам культури на Слобожанщині – братським школам, а також
яскраво висвітлена історія гетьманського Глухова як центру музично-освітньої та
театральної культури Лівобережної України другої половини XVII–XVIII ст., діяльність
гетьмансько-старшинського середовища в галузі освіти2, діяльність Глухівської музичної
школи, полкових військових музикантів України-Гетьманщини3. Вивчаються також
питання музичної культури сучасної Сумщини. Висвітлення на курсах цих і подібних
питань сприяє розширенню музичного світогляду вчителів. Крім того, значна частина
годин у навчально-тематичних планах приділяється питанням теорії та методики
музичного виховання. Зокрема, таким, як диференційований підхід4 до музичноестетичного виховання, діагностика музичних здібностей школярів, формування та
розвиток музичного мислення в процесі слухання та художнього аналізу музичних творів,
розвиток інтонаційно-образного розуміння музики в процесі вокально-хорової роботи,
формування музичної грамотності учнів тощо.
У навчально-тематичних планах, крім функціональної та фахової підготовки,
передбачено години соціокультурної та гуманітарної підготовки вчителя, без яких не
може бути всебічного розвитку особистості вчителя. На це відводиться десять-дванадцять
годин. Розділ включає найактуальніші питання українознавства, соціології, філософії
освіти, філософії культури, естетики, логіки, етнопедагогіки, етнопсихології, екології,
валеології, правознавства, культурології тощо. Їх розгляд сприяє формуванню нового
1

Коткова (Найденко) М.В. Українознавчий підхід до розвитку професійної компетентності вчителів
художньо-естетичного профілю // Культура і суспільство XXI століття: духовні, культурологічні, соціальні
виміри: Програма Всеукраїнської науково-практичної конференції (м. Київ, 27-28 травня 2010 р.). – К.:
НАКККіМ, 2010. – С. 14.
2
Горенко Л.І. Культурна політика козацько-гетьманської держави другої половини XVII–XVIII ст. (в
галузі освіти та культури) // Вісник Державної академії керівних кадрів культури і мистецтв. – К.:
ДАКККіМ, 2001. – № 1. – С. 117-125; Горенко Л.І. Музично-просвітницька діяльність вихованця КиєвоМогилянської академії Г. Сковороди в контексті розвитку української музичної культури XVIII ст. //
Наукові записки Національного університету «Києво-Могилянська академія». – К.: Вид-й дім «КМ
Аcademia», 2000. – Т. 18. – С. 115-118; Горенко Л.І. Музичний побут гетьмансько-старшинського
середовища другої половини XVII–XVIII ст. в Україні // Науковий вісник Національної музичної академії
України імені П.І. Чайковського «Музичне виконавство». – К., 2000. – Вип. 14. – Кн. 6. – С. 67-76.
3
Горенко Л.І. Полкові військові музиканти Лівобережної України першої половини XVIII століття //
Збірник наукових праць Київського військового гуманітарного інституту. – К., 2000. – Вип. 2 (15). – С. 1622; Горенко Л.І. Військова музика Лівобережної України другої половини XVII–XVIII ст. в особах та
постатях // Духовність і художньо-естетична культура: Збірник наукових праць. – К.: НДІ «Проблеми
людини», 2000; Горенко Л.І. Гетьмани та козацька старшина як культурно-освітні діячі другої половини
XVII–XVIII ст. в Україні // Народна творчість та етнографія. – К.: Наукова думка, 2000. – № 2-3. – С. 16-23;
Горенко Л.І. Військова музика Лубенського полку України-Гетьманщини другої половини XVII–XVIII ст. //
Архіви України. – 2002. – № 4. – С. 45-49; Горенко Л.І. Військова музика України-Гетьманщини другої
половини XVII–XVIII ст. (на прикладі Полтавського полку) // Історія України. – 2002. – № 4. – С. 5-6;
Горенко Л.І. Військова музика Миргородського полку (1648–1782 рр.) // Музика. – К., 2002. – № 2. – С. 6-7.
4
Кононенко П.П. Українознавство: проблеми методології // Збірник наукових праць Науководослідного інституту українознавства. – К., 2003. – Т. І. – С. 109-114.
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мислення вчителя, національної свідомості громадянина України1. При аналізі планів
курсів учителів музики обласних та міжрегіональних інститутів післядипломної
педагогічної освіти звертається головна увага на нові підходи, тенденції, що виявилися у
формах організації навчально-виховної та навчально-методичної діяльності, на змістовне
наповнення курсів.
У структурній моделі більшості планів помічається схожий підхід. Вони включають
соціально-гуманітарну підготовку, науково-теоретичну, методичну і фахову підготовку,
індивідуально-творчу роботу, контрольно-оцінювальні заняття2. Орієнтовна тематика
лекційних, семінарських, практичних занять, організація педагогічної практики
відповідають змістові шкільного навчання, спрямовані на вивчення та реалізацію
положень концепції державного стандарту освітнього напрямку «Художня культура»3.
Для формування вчителя-інтелектуала, професіонала, вчителя-новатора, який діє не
формально, а творчо, цілеспрямовано потрібні нові підходи. У першу чергу ми бачимо
необхідність у широкому запровадженні інтерактивних методів навчання вчителів музики.
Вони викликають у слухачів курсів значний інтерес, оскільки задовольняють їхні потреби
і запити через активну діяльність їх самих: рефлексію, продуктивне спілкування з
колегами, науковцями та батьками учнів. Поліваріативні можливості нових форм
навчання дають знання і формують уміння модернізації предметного середовища,
впровадженню й аналізу ефективності педагогічних технологій4, моделюванню науковометодичної, навчальної та виховної роботи, запровадженню ефективних форм, методів та
прийомів навчання на засадах модерної українознавчої науки.
Активні методи навчання мають стати елементом мікроструктур у системі
підвищення кваліфікації вчителів, оскільки вони найбільш ефективно забезпечують
цілісний підхід до навчання особистості: підвищують інтерес до навчальних занять
взагалі, до актуальних психолого-педагогічних і фахових проблем5, сприяють розвитку
пізнавальних здібностей педагогів, формують їхню соціальну компетентність в умовах
новітнього українознавства6.
Strategical direktions of ukrainoznavstvo in the system of art education of XXI century in
the context of development of national education, culture and science of Ukraine are higtlighted.
Art education is observed as the complete historical and cultural phenomena, which is
characterized by original cycles. That is why constant growth, integration and renewal are
foreseen by the art education. Novadays modernization of the system of education of XXI century
needs preparation of pedagogical scientific staff in the context of personal development on the
basis of humanistic and culturological approaches of ukrainoznavstvo.

1

Горенко Л.І. Національна культура як чинник побудови громадянського суспільства в Україні //
Українознавство XXI століття: виміри розвитку / Гол. ред. П.П. Кононенко. – К.: ННДІУ, 2009. – C. 307-309.
2
Кононенко П.П. Концепційні основи програми національно-державницького виховання // Збірник
наукових праць Науково-дослідного інституту українознавства. – К., 2007. – Т. XVIII. – С. 8-34.
3
Горенко Л.І. Духовна культура // Філософія: Словник-довідник: Навч. посібник / І.Ф. Надольний,
Г.Б. Черушева, В.В. Пархоменко та ін. – 2-е вид., доп., випр. і перероб. – К.: Вид-во «Дельта», 2009. – С. 73.
4
Культура. Ідеологія. Особистість: Методолого-світоглядний аналіз / В. Андрущенко, Л. Губерський,
М. Михальченко. – К.: Знання України, 2002. – 578 с.
5
Токар Л. Актуальні питання теорії та методології українознавства // Українознавство. – 2002. –
Число 1-2. – С. 36-42.
6
Калакура Я. Новітнє українознавство в джерельному та історіографічному вимірах //
Українознавство. – 2008. – № 4. – С. 40-44.
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Губський С.І. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧА СКЛАДОВА
ВІЙСЬКОВОЇ ОСВІТИ В АРМІЇ УНР
ПЕРІОДУ ДИРЕКТОРІЇ (1918-1921 рр.):
ДОСВІД ТА УРОКИ ДЛЯ СЬОГОДЕННЯ
У статті досліджується відновлення та функціонування закладів військової освіти
в українській армії періоду Директорії (1918–1921 рр.), зокрема розвиток українознавчої
складової у навчально-виховному процесі. Основна увага звертається на значення
національно-військової освіти для зміцнення боєздатності в армійському середовищі.
Проаналізовано історіографічні праці дослідників, у яких розглядалися ці проблеми.
У період Української національно-демократичної революції (1917–1920 рр.) одним із
вирішальних етапів боротьби за незалежну Українську державу була доба Директорії УНР
або другої УНР (листопад 1918 – листопад 1920 рр.), після поразки якої українські
політичні та військові структури змушені були емігрувати за межі України. Проте перші
Визвольні змагання хоча й були програні, в новітній історії України залишилися як подія,
після якої життя українського народу вже ніколи не поверталося до попереднього стану.
Після відновлення незалежності України в 1991 р. особливістю будівництва у
військовій сфері є те, що тут потрібно було вирішувати майже такі самі завдання, які мали
місце впродовж 1917–1920 рр., а саме – патріотичне виховання військовослужбовців
сучасної української армії, уникнення надмірної ідеологізації та політизації військового
будівництва, відновлення українських військових традицій, визначення ролі Збройних сил
у системі національної безпеки держави. Успішне виконання цих завдань значною мірою
залежить від використання військового історичного досвіду, від усвідомлення військових
історичних традицій нашої минувшини, зокрема від вивчення досвіду військового
будівництва періоду українських визвольних змагань 1917–1921 рр.
Серед усіх складових будівництва збройних сил періоду національно-демократичної
революції 1917–1920 рр. значне місце належить становленню та функціонуванню системи
національно-військової освіти в період Центральної ради, Гетьманату та Директорії. Про
будівництво нової армії без створення хоча б початків такої системи, говорити було в
кращому випадку несерйозно, тому що всяка армія без досвідчених командирів та
закладів освіти для підготовки поповнення командного складу (від вищого до підофіцерів)
не може довго виконувати покладені на неї завдання, особливо під час війни.
Що стосується наукових досліджень про становлення і розвиток національновійськової освіти періоду Директорії, зокрема її українознавчої складової, то їх ще
недостатньо для всебічного висвітлення цієї проблематики. Хоча спроби розгляду таких
питань знаходимо насамперед у працях тих військовиків армії УНР, які були свідками і
безпосередньо брали участь у становленні військової освіти, навчались у цих навчальних
закладах1.

1

Левченко С. Інструкторська школа старшин // За Державність: Матеріяли до історії Війська
Українського. – Львів, 1937. – Зб. 8; Винник І. Бої Житомирської Пішої Юнацької Школи // За Державність:
до історії Війська Українського. – Львів, 1998. – Вип. 9; Євтимович В. Початки українського військового
шкільництва в 1917–1918 рр. // Літопис Червоної Калини. – 1937. – № 12; Михайлик М. Виступ Першої
Української Військової школи // Літопис Червоної Калини. – 1932. – № 78; Євтимович В. Українське
військове шкільництво в 1918 році // Нація в поході. – 1940. – № 3, 4; Науменко А.О. Національнопатріотичне виховання в Армії Української Народної Республіки періоду Директорії: Дис. ... канд. іст. наук /
Нац. академія оборони України. – К., 2004. – 198 с.; Зварич І. Київська інженерна юнацька школа // За
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З початку 90-х років ХХ ст. дослідження Української національно-демократичної
революції 1917–1920 рр. науковцями в Україні і діаспорі стали на нові реалії. З’явилася
можливість об’єктивно, неупереджено, з використанням архівних джерел, що раніше були
під забороною, дослідити і висвітлити цей, один із найвеличніших і найтрагічніших
періодів української історії ХХ ст. До таких робіт, де серед іншого частково
висвітлюються організація, функціонування системи національно-військової освіти
насамперед належать дослідження українських вчених В. Задунайського, С. Литвина,
Л. Кривизюка, О. Даценка, А. Науменка, В. Футулуйчука, М. Герасименка1.
Варто наголосити, що особливо важлива роль в організації національно-військової
освіти в військах належить С. Петлюрі, який раніше за інших керівників УНР зрозумів
значення армії для захисту молодої Української держави.
Після початку антигетьманського повстання 14 листопада 1918 р. під керівництвом
Директорії та його перемога перед відродженою УНР постала необхідність створення
надійного дисциплінованого війська, оскільки переважна більшість республіканської армії
в цей час складалася з численних повстанських загонів, очолюваних отаманами, частина з
яких не хотіла підкорятися вищому військовому керівництву УНР і діяла на власний
розсуд. Тому Головний отаман військ УНР, а згодом і Голова Директорії С. Петлюра
особливу увагу приділяв навчанню командного складу армії. Враховуючи значимість
цього завдання, вище військове командування у кінці грудня 1918 р. розпочало роботу над
створенням термінового навчання старшин протягом 6-ти тижнів. 31 грудня 1918 р.
наказом Головного управління Генерального штабу створюється Військова академія,
начальником якої призначається генерал М. Юнаків2.
21 грудня 1918 р. навчальний відділ Генерального штабу запропонував систему
підготовки молодшого складу армії, для чого планувалося відкрити центральні школи, а
також школи при військах. 17 січня 1919 р. газета «Українська Ставка» опублікувала
прийнятий Директорією «Закон про достроковий призов старшин», у якому
повідомлялося про набір молоді для укомплектування старшинського складу армії, в
зв’язку з чим незабаром мають відкритись юнацькі військові школи всіх родів військ з
прискореним курсом навчання. В ці школи планувалося набирати всіх бажаючих молодих
людей – громадян Української Народної Республіки віком від 20-ти до 30-ти років, з
певним рівнем освіти3.

Державність: Матеріяли до історії Війська Українського. – Торонто: Український Воєнно-Історичний Ін-т,
1964. – Зб. 10. – С. 91-107.
1
Задунайський В.В. Збройні Сили УНР (1917–1920 рр.): Дис. ... канд. іст. наук / Донецький ун-т. –
Донецьк, 1995. – 224 с.; Литвин С.Х. Симон Петлюра у національно-визвольній боротьбі українського
народу (1917–1926). Історіографічний та джерелознавчий аспекти: Автореф. дис. ... д-ра іст. наук / Ін-т укр.
археографії та джерелознавства ім. М.С.Грушевського НАН України. – К., 2000. – 448 с.; Кривизюк Л.П.
Вишкіл та виховна робота в українських військах періоду визвольних змагань 1917–1920 рр.: Дис. ... канд..
іст. наук / Нац. ун-т «Львівська політехніка». – Львів, 2001. – 196 с.; Даценко О.М. Військово-патріотичне
виховання в українських збройних формуваннях в умовах боротьби за українську державність (березень
1917 – листопад 1920 рр.): Дис. ... канд.. іст. наук / Військовий гуманіт. ін-т Нац. академії оборони України.
– К., 2002. – 192 с.; Футулуйчук В.М. Військово-патріотичне виховання в Галицькій армії: Дис. … канд. іст.
наук. – Львів, 1999. – 199 с.; Герасименко М.В. Підготовка старшинських кадрів в українських національнодержавних утвореннях (березень 1917 – листопад 1920 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – К., 2005. –
24 с.; Науменко А.О. Національно-патріотичне виховання в Армії Української Народної Республіки періоду
Директорії: Дис. ... канд. іст. наук / Нац. академія оборони України. – К., 2004. – 198 с.
2
Кравчук М.В. Правові основи будівництва національних Збройних сил України в 1914-1993 рр.
(організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /
Львівський держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – К., 1998. – С. 29.
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Подальшим кроком у цьому напрямі був план створення юнацьких старшинських
шкіл. Наказом від 5 січня 1919 р. затверджуються правила та умови прийому до цих шкіл1.
У січні 1919 р. робиться спроба комплексного вирішення питання старшинського та
підстаршинського вишколу. Начальник Головної шкільної управи отаман Остафіїв 4 січня
1919 р. затверджує проект системи військових навчальних закладів2.
20 січня 1919 р. український уряд приймає «Закон про утворення військових шкіл»3.
Згідно з цим Законом планувалося утворити пішу інструкторську школу старшин на 800
учнів, 4 піші юнацькі школи, гарматну юнацьку школу на 600 юнаків з інструкторськостаршинським відділом на 200 старшин, Єлисаветградську кінну юнацьку школу на 200
юнаків з інструкторсько-старшинським відділом на 125 старшин, інженерну юнацьку
школу на 300 юнаків з інструкторсько-старшинським відділом на 150 старшин.
Незважаючи на безперервні військові дії чимало із запланованого вдалося зробити.
Серед інших, зокрема була створена Київська інженерна юнацька школа. Ось як згадував
про своє навчання в ній підпоручник І. Зварич: «Почалась наука. Виклади тривали від год.
8-ої ранку до год. 1-ої по полудні. Після обіду від год. 2-ої до год. 5-ої вечора практичні
заняття. Викладачами були люди з професійним знанням. Що були лекторами таких же
військових шкіл-інженерної школи в Петербурзі, деякі з них – військові інженери ще за
царату. Юнаки розбиті по окремих клясах, у котрих щогодини викладались інші
предмети. Лектори з довголітньою фаховою практикою так уміли підходити до своїх
предметів, що слухачі слухали їх наче під гіпнозом. Кожний намагався не пропустити
жодного слова лектора не то в пам’яті, але щоб кинути його і на папір. Часу для вивчення
прослуханих предметів удень не вистачало, доводилось надробляти все те вечорами після
вечері в класі, де не один з нас просиджував, обкладений підручниками, поза 12-ту год.
ночі. Предметом були технічного характеру за програмою Ніколаєвської інженерної
школи в Петербурзі, за винятком тактики та стріляного діла. Один вечір у тижні
призначений був на репетицію по котромусь предмету. Хто не вив’язався достатньо з
якогось предмету за два рази, тому загрожувало видалення із школи. Лектори були дуже
ввічливі у ставленні до курсантів, але суворі щодо науки»4.
Головна шкільна управа насамперед почала втілювати в життя проект спільної
юнацької школи. Його сутність полягала в тому, що перший рік навчання у військових
школах був спільний для майбутніх старшин (як кадрових, так і резервних) усіх родів
військ. На думку авторів проекту, це давало можливість юнакам отримати загальні
початки військово-старшинського (командного) світогляду, виробити в них однакові
розуміння, погляди на сукупність усіх воєнних явищ, викорінити у старшин різних родів
військ шкідливі антагонізми, властиві дореволюційній російській армії. Крім досягнення
поставлених цілей, перебування у спільній юнацькій школі давало змогу її керівництву та
педагогічним кадрам досконало вивчити індивідуальні здібності та нахили юнаків з метою
їх подальшого розподілу за фаховими військовими школами і недопущення випадковості
у виборі ними того чи іншого роду військ5.
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Кравчук М.В. Правові основи будівництва національних Збройних сил України в 1914-1993 рр.
(організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /
Львівський держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – К., 1998. – С. 29.
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Там само.
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Герасименко М. Роль Симона Петлюри в організації військової освіти в Україні у 1917-1920 рр. //
Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення: Мат-ли Всеукр. наук. конф.,
присвяч. 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана Військ УНР Симона
Петлюри (м. Київ, 20 травня 2004 р.). – К., 2005. – С. 138.
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Зварич І. Київська Інженерна Юнацька Школа // За Державність: Матеріяли до історії Війська
Українського. – Торонто, 1964. – Зб. 10. – С. 94-95.
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Проте військові школи, які щойно почали створюватися, знову влились у військові
частини і вирушили на фронт, де курсанти брали участь та гинули у виснажливих боях.
Так, після важких боїв у середині березня 1919 р. з 232 юнаків і 15 старшин Київської
інженерної юнацької школи всього залишилося лише 48 осіб. Інші або загинули в боях,
або загубились у вирі воєнних подій1.
Фактично єдиним військовим закладом, який зберіг свою організаційно-штатну
структуру і в перервах між боями продовжував навчання, залишилася Житомирська піша
юнацька школа.
У травні-червні 1919 р. почалася стабілізація на фронті, що дало змогу активізувати
діяльність військових навчальних закладів та продовжити роботу щодо планування й
розробки штатів майбутніх військових шкіл. Наказом від 5 серпня 1919 р. затверджено
штат і положення про старшинську стрілецьку школу, яка мала готувати старшин
середнього рівня (командирів сотень та куренів). Курс навчання був розрахований на 4
місяці.
Навчальна програма складалася з таких дисциплін: тактика – 106 год.; топографія –
65 год.; фортифікація – 30 год.; артилерія – 40 год.; адміністрація – 25 год.; муштрове
навчання – статути – 108 год.; тактичне навчання – 98 год.; стрілецька справа – 65 год.;
ознайомлення з кулеметом – 25 год.; гімнастика – 20 год.; підривна справа – 5 год.;
граната – 5 год.; зв’язок – 15 год. українознавство – мова – 30 год.; історія – 25 год.;
географія України – 20 год., гігієна – 15 год.; танці – 15 год.2
У положенні наголошувалося, що, окрім вивчення військових дисциплін, важливе
місце в навчальному процесі відводилося розвиткові національної свідомості старшин, бо
свідома боротьба значно посилювала боєздатність військових частин. Це була перша
спроба піднести теоретичний і практичний рівень навчання старшин, що свідчило про
розуміння важливості підготовки старшинських кадрів.
У вересні 1919 р. до генштабу надійшли пропозиції від начальника організаційного
відділу ГШУ про принципи будівництва юнацьких шкіл мирного часу. В основу системи
підготовки старшин усіх родів військ була покладена ідея єдності загальновійськової
освіти і виховання. Важливим напрямом було визначено загальновійськове виховання й
освіта, які мали міцний ґрунт для фахової освіти і становили головне завдання першого
ступеня підготовки старшинського складу.
Юнацькі школи мали будуватися на таких дидактичних засадах: навчальні програми
мають бути обмежені обсягом знань, необхідних на перших кроках старшинської
діяльності, але підготовка має бути настільки досконалою, щоб старшина був одночасно
добрим інструктором з усіх галузей військового навчання і командиром, здатним до
виконання всіх можливих бойових завдань. Курс навчання визначається 1 – 1,5 роками.
Метод навчання, головним чином, практичний3.
Одночасно було розроблено положення про курси навчання старшин штабної
служби. На курси покладалося завдання – в обмежений термін якісно підготувати старшин
для праці в польових штабах, на молодших посадах у Генеральному штабі і виховати їх у
національно-державному дусі. Термін навчання – 8 місяців. Основний метод навчання –
практичне ознайомлення з основами штабної служби, головним чином, військових штабів
і в Генеральному штабі УНР, а також слухання лекцій4.
1

Зварич І. Київська Інженерна Юнацька Школа // За Державність: Матеріяли до історії Війська
Українського. – Торонто, 1964. – Зб. 10. – С. 95-101.
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Герасименко М. Роль Симона Петлюри в організації військової освіти в Україні у 1917-1920 рр. //
Творча спадщина Симона Петлюри в контексті сучасного державотворення: Мат-ли Всеукр. наук. конф.,
присвяч. 125-річчю від дня народження Голови Директорії та Головного Отамана Військ УНР Симона
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Але висунуті ідеї та відпрацьовані концепції організації системи військової освіти
практично залишилися на папері. Складна воєнно-політична ситуація, постійні бойові дії
та декілька фронтів, катастрофічний брак старшинських кадрів змусили військове
керівництво УНР вживати невідкладних заходів з реорганізації існуючих військових
навчальних закладів. Було прийнято рішення про об’єднання усіх юнацьких шкіл в одну
військову школу.
Для цього 8 вересня 1919 р. був підписаний наказ по Головній шкільній управі
Генерального штабу, у якому вимагалося скасувати всі існуючі юнацькі військові школи,
створити Спільну військову школу за поданим штатом, поповнити її молодими людьми
призовного віку з освітою не нижче 4 класів; усе майно та персональний склад шкіл, що
ліквідуються, передати до Спільної військової школи1.
24 жовтня 1919 р. Головний отаман своїм наказом затвердив штати викладачів цієї
школи. Передбачалося збільшення кінного та гарматного відділів.
У кінці жовтня 1919 р., напередодні першого випуску старшин, С. Петлюра у
присутності представників французької, чеської та румунської військових місій провів
огляд школи.
Восени, замість трьох підстаршинських шкіл за родами зброї, утворено одну Спільну
під старшинську школу. До неї мав входити піший відділ у складі чотирьох піших та
однієї кулеметної сотень. Нова система підготовки стала більш централізованою, що, в
свою чергу, мало сприяти повнішому використанню матеріальної бази і педагогічних
кадрів.
7 листопада 1919 р. Голова Директорії і Головний отаман військ УНР затвердив
«Положення про прискорені курси Генштабу»2.
Наприкінці листопада 1919 р. Спільна військова юнацька школа змушена була
втягнутися у вир фронтової боротьби. Зазнаючи великих втрат, юнаки школи брали участь
у бойових діях з денікінською армією під Деражнею, Проскуровом і Гречанами. Після
Любарської трагедії школа влилася до 3-ї Української Залізної дивізії, дістала назву
Юнацький Залізний полк і фактично припинила своє існування як військовий навчальний
заклад.
Так після приходу до влади, Директорія УНР, особливо С. Петлюра, армійське
керівництво, виходячи з розуміння того, що ефективність армії значною мірою залежить
від наявності освічених, національно свідомих військових фахівців значну увагу в своїй
діяльності приділяли становленню військової освіти, зокрема її українознавчої складової.
Брак національно свідомих та високо підготовлених старшинських кадрів був однією
з причин деформації і поразок Наддніпрянської армії протягом зими – середини весни
1919 р. Уже 15 лютого 1919 р. на нараді завідувачів організаційно-інструкторських
відділів зазначалося, що ¾ армії Директорії не відповідають своєму призначенню3. Тому
на вирішення цієї проблеми і спрямовувались усі зусилля урядових і військових
інституцій відродженої УНР. Проте питання підготовки військових кадрів для
національного війська, створення системи військової освіти вирішувалися в процесі
будівництва української армії і в ході безперервних бойових дій, у яких юнацькі школи
брали активну участь поряд з регулярними частинами, що не дало можливості повною
мірою здійснити становлення військових навчальних закладів, а разом з цим і створити
повнокровну цілісну систему національної військової освіти.
У результаті ці заходи допомогли створити дисципліновану, об’єднану військову
організацію (армію) в УНР з усіма необхідними армійськими інститутами, але
1

Там само. – С. 141.
Там само.
3
Кравчук М.В. Правові основи будівництва національних Збройних сил України в 1914-1993 рр.
(організація, структура, діяльність). Історико-правове дослідження: Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук /
Львівський держ. ун-т ім. І.Я. Франка. – К., 1998. – С. 29.
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несприятлива політична та військово-стратегічна обстановка, агресія сусідніх держав
призвели до втрати в 1919 р. майже всієї території тогочасної Української держави.
Під час спільного наступу українських і польських військ у травні 1920 р. були вжиті
заходи щодо відновлення державних культурних та освітніх структур у військах УНР.
9 травня 1920 р. Голова Директорії і Головний отаман С. Петлюра затвердив «Положення
про організацію Національно-Освітньої праці в частинах Армії УНР» і «Штат КультурноОсвітньої організації в складі дивізії чи запасової бригади». Проте червневі поразки й
відступ українських і польських військ не дали змоги завершити процес становлення
нових культурно-освітніх структур в армії УНР. Лише у вересні 1920 р. культурноосвітній відділ при штабі Дієвої армії розгорнув свою діяльність. Були створені фронтова
театральна трупа і хор1.
У цей час Українською військовою місією у Польщі було видано «Порадник для
національно-освітніх інструкторів у війську» О. Білозерського і Д. Романченка. Це було
перше видання, у якому ставилися цілі і завдання виховних структур в армії та їх функції.
«Порадник» значною мірою не втратив своєї вартості і для здійснення цієї роботи в
сучасних Збройних силах України. Брошура розпочинається «Загальною програмою», де
зазначалось: «Підставою держави є здисциплінована, регулярна армія… Кождочасно
армія являється виразником сили народа та екзекутивою його волі»2. Велике місце в
«Пораднику» займає «Подрібна програма праці викладів на тему українознавства», де
зазначено: «Виклади на тему українознавства повинні переводитися інструкторами
пляново та постійно». Курс українознавства ділився на частини: «1. Українська мова,
література та мистецтво, куди входили: а) Курс української мови; б) Українська
література, мистецтво, культура й шкільництво; 2. Історія українського народу; 3. Історія
українського війська; 4. Географія України; 5. Політичне становище України». Окремо
йшли розділи «Національне виховання» й «Громадянське виховання козака»3.
До кожного з цих розділів додавався список літератури, що вже вийшла друком на
той час (наприклад з мови, історії народу, історії війська тощо).
Після остаточного відступу військ УНР на територію Польщі в кінці листопада
1920 р. праця культурно-освітніх структур проводилася для інтернованих українських
вояків у таборах.
На нашу думку, форми навчально-виховного процесу, що використовувалися в армії
УНР – освітньо-навчальні курси та лекції для старшин і козаків з обов’язковим
включенням до них українознавчих дисциплін, військова журналістика, видання книг,
брошур, засобів наочної агітації, створення фронтових театрів і намагання створити
подібні музичні колективи тощо відіграли помітну роль у зміцненні організації армії,
роз’ясненні політики уряду, поясненні основних чинників, що стояли на перешкоді
утвердженню УНР, усвідомленню українців як нації. Проте слід зауважити, що в цих
напрямах мали місце не тільки позитивні, а й негативні сторони. Постійні військові дії,
політичні хитання багатьох українських провідників, урядові кризи, що часто
повторювались, а з ними – хаос у державному будівництві вносили деструктивну роль і
гальмували цю вкрай необхідну роботу. Трагізм ситуації полягав у затягуванні з
реалізацією проголошених владою політичних цілей, недовірі і настороженості у
взаємовідносинах між військом і владою, недостатній увазі найвищих посадових осіб
держави (за винятком С. Петлюри) до потреб і прагнень війська.
Отже, функціонування системи військової освіти в армії УНР періоду Директорії
відіграло значну роль у зміцненні обороноздатності молодої держави, а її українознавчо1

Українське слово. – 1920. – 18 вересня.
Білозерський О., Романченко Д. Порадник для національно-освітніх інструкторів у війську. –
Перемишль; Ланьцут, 1920. – С. 3-4.
3
Там само. – С. 11-12.
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гуманітарна складова сприяла вихованню в українських вояків почуття любові до своєї
Батьківщини, вивченні мови, культури, історії свого народу, що, в свою чергу, допомогло
створити нову українську військову еліту і тільки військова поразка УНР не дала змоги
використати цих українських старшин для розбудови українського війська в зазначений
період. Тому в час повномасштабного реформування сучасних ЗС України та намагання за
організацією, структурою та діяльністю наблизити її до армій провідних світових держав
позитивний досвід функціонування українознавчо-гуманітарної складової в системі
військової освіти не має бути забутий, а кращі досягнення і здобутки цієї праці необхідно
використовувати і вдосконалювати в сучасних навчальних військових закладах.
Renewal and functioning of institutions of military education in the Ukrainian army of the
Directory period (1918-1921), development of ukrainoznavstvo component in teaching and
educational process is investigated in the article. Main attention is paid on meaning of national
and military education for fortifying of combat power in the army environment. Historiographic
works of investigators where these problems are considered are presented.
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Данилова Г.С. (Київ)
УКРАЇНСЬКА ШКОЛА МАЙБУТНЬОГО:
АКМЕОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ
У статті висвітлюється перспективність освітньої політики України в умовах
світової цивілізації, сутність методології освіти в нових моделях школи XXI століття.
Обґрунтовується необхідність модернізації школи як соціально-педагогічного інституту
держави на засадах акмеологічного підходу, яка забезпечувала б нову якість освіти і
цілісний розвиток людини (підростаючої і дорослої) та суспільства загалом.
Мотивується необхідність підготовки учнів до здорового способу життя, розвитку в них
соціальної зрілості. Розкривається специфіка акмеологічної школи, етапи її розвитку,
предмет, завдання та акмеологічна концепція шкільної освіти, модель педагогаакмеолога.
ХХІ століття робить виклик сучасному людству щодо його здібності до виживання і
стійкого розвитку в нових геополітичних і соціально-економічних умовах. У вирішенні
цих глобальних цивілізованих завдань вагома місія належить сфері освіти, яка покликана
забезпечити якість нової людини (творця чи руйнівника), і нинішня орієнтація на стійкий
розвиток країни підвищує значимість соціальних функцій освіти. Освіта має виступати як
основний соціальний фактор стабілізації кожної людини, що є передумовою її успішної
життєдіяльності. Із цих позицій особливо актуальні нові ідеї і розроблення нових
концепцій освіти у школі ХХІ століття з її багатоплановими функціями. У Національній
доктрині розвитку освіти зазначається: «Освіта – основа розвитку особистості,
суспільства, нації та держави, запорука майбутнього України. Вона є визначальним
чинником політичної, соціально-економічної, культурної та наукової життєдіяльності
суспільства. Освіта відтворює і народжує інтелектуальний, духовний та економічний
потенціал суспільства»1. Пріоритетна роль у цьому належить школі. Відповідно, це
зумовлює здійснювати модернізацію системи шкільної освіти з метою досягнення нової
її якості. Адже соціальне замовлення суспільства пред’являє до загальної середньої освіти
нові вимоги щодо якості підготовки молоді до самостійного дорослого життя у складних
умовах розвитку сучасного соціуму.
Отже, зростає потреба в посиленні соціальних функцій освіти: формування
безпечних соціальних моделей поведінки, високої мотивації досягнень і життєвого успіху,
морально-правової відповідальності й духовно-моральних ціннісних орієнтацій,
усвідомлення престижності здорового способу життя, готовності до створення сім’ї та
виховання дітей і професійної активності тощо.
Освітня політика України в умовах глобалізації розбудовується з урахуванням двох
завдань: 1) інтеграція України в світове товариство, що вимагає від людини володіння
новими парадигмами мислення; 2) збереження національної незалежності, що потребує
підтримки національних інтересів не лише в економіці, політиці, озброєнні, а й у системі
освіти. Двоєдиний підхід у формуванні освітньої політики України вимагає нової
філософії та методології освіти, нових освітніх парадигм і принципів. Методологія освіти
в нових моделях школи ХХІ століття проходить на стику процесів інтеграції знань: про
навчання як об’єкта пізнання і про людину як суб’єкта життєдіяльності. Відповідні
процеси здійснюються при взаємодії традицій та інновацій. Інноваційні процеси мають
1

Національна доктрина розвитку освіти. Указ Президента України від 17 квітня 2002 р. №347/2002 //
Дошкільне виховання. – 2002. – № 7. – С. 3.
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стати провідними у формуванні освітніх систем шкіл і району загалом та в управлінні
розвитком освітньої системи – це головна умова адекватного завданням часу перебудови
школи як соціально-педагогічного інституту держави. Загальноосвітня школа як
соціально-педагогічна структура держави має багатофункціональний характер у розвитку
людини та суспільства і може забезпечити високу якість освіти тільки тоді, коли вона
функціонує як багатовимірна модель.
Основні суперечності, що існують у практиці системи освіти, зводяться до
неузгодженості поліфункціональної за своєю сутністю сфери освіти з вузькоцентричною
моделлю її реалізації. Вузькоцентрична школа визначає і критерії оцінки якості загальної
середньої освіти: якість знань учнів, що поступають у виші; професійний вибір; участь у
позакласній творчій діяльності. Перехід на затребувану суспільством поліфункціональну
модель школи пропонує розробки нової продуктивної концепції і нових критеріїв якості
загальної середньої освіти.
Якість сучасної освіти стала предметом дослідження багатьох провідних учених
(В. Бондар, В. Кальний, Е. Коротков, О. Ляшенко, Т. Лукіна, Д. Матрос, В. Мадзігон,
В. Маслов, В. Паламарчук, В. Панасюк, О. Пехота, Д. Полев, М. Поташнік, Л. Пуховська,
О. Савченко, В. Семиченко, Н. Селезнева, І. Салова, А. Субетто, О. Сухомлинська,
Г. Тарасенко, Л. Хоміч тощо), які пов’язують проблему якості освіти з розвитком нової
цивілізації ХХІ століття як інтелектуально-інформаційну. Для якісно нової світової
цивілізації характерне підвищення соціогенетичних функцій суспільного інтелекту як
гаранта управління майбутнім (майбутньотворення) з боку суспільства. Таке якісно нове
управління майбутнім можливе «тільки при дії закону випереджаючого розвитку якості
людини, якості суспільного інтелекту і якості освітніх систем у суспільстві»1.
Соціокультурний аспект проблеми якості освіти ще на початку ХХ ст. піднімали
відомі вчені (І. Ільїн, В. Бехтерєв, Г. Костюк, М. Пирогов, К. Ушинський тощо), які
обґрунтовували роль освіти у вихованні молоді, в збереженні здоров’я і підготовки
випускників шкіл до життя. Філософ І. Ільїн у статті «Спасіння в якості» відзначав:
«…народ має тільки один вихід і одне спасіння – повернення до якості її культури»2.
Отже, актуальність проблеми якості освіти визнавалася та досліджувалася в кризисний
період розвитку країни ще на початку ХХ ст., але лишилася домінуючою і сьогодні в
освітньому просторі. Дані соціологічних досліджень Міністерства науки і освіти України
свідчать, що сучасні школярі не володіють достатньою мірою ні фізичним, ні духовноморальним здоров’ям, що веде до послаблення життєвого потенціалу суспільства загалом.
Тому освіта покликана забезпечити стійкий розвиток суспільства і його національну
безпеку.
Серед причин послаблення інтелектуального потенціалу в нашій державі вчені
називають традиційну дидактичну парадигму навчання, орієнтованого на засвоєння
об’єму знань, готових висновків науки і способів дій. Відповідна парадигма відвертає на
другий план завдання розвитку творчого мислення, що супроводжується зниженням рівня
духовності як складового компонента інтелекту і послабленням соціальної мотивації.
Проблема якості освіти в умовах глобалізації світового суспільства може бути вирішена
тільки тоді, коли освіта почне охоплювати глибинні процеси розвитку людини, її
менталітет, інтелект і мислення. Освіта має забезпечувати досягнення двоєдиної мети:
розвивати розумові здібності людини та її духовно-моральне виховання, формувати її
духовний світ. Без цього не може бути інтелігентності, яка пов’язується з поняттями
«духовність», «совість», «моральність» і високого рівня інтелектуального розвитку
людини та суспільства.
Відомо, система освіти – це соціальна галузь людської діяльності.
1

Субетто А.И. Проблема качества высшего образования в качестве глобальных и национальных
проблем общественного развития (философия качества образования). – СПб.; Кострома, 2000. – С. 15.
2
Ильин И.А. Спасение в качестве // Русский колокол. – 1928. – № 4. – С. 3-7.
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Системоутворюючим фактором в освітніх системах шкільного рівня виступають людинавчитель і учень як суб'єкти освітнього процесу, їхня взаємодія. Сучасна педагогіка ще не
сформувалася як цілісна система знань про розвиток підростаючої й дорослої людини в
освітньому процесі. Теперішній складний контингент учнів уже вимагає підготовки не
стільки вчителя-предметника, скільки спеціаліста з розвитку дитини. Останнє неможливе
без інтеграції знань з педагогіки і психології в нових концептуальних моделях навчання та
виховання. Така модель освіти актуальна й перспективна, може бути розроблена на
засадах нової інтегративної філософсько-психолого-педагогічної галузі наукових знань –
акмеології освіти.
Слово «акмеологія» походить від грецьких «акме» – вершина, гостре; і «логос» –
слово; поняття, вчення; «... логія» в закінченні складних слів означає: вчення, наука. На
сьогодні є декілька визначень акмеології як науки. Наведемо деякі з них. Акмеологія –
галузь наукового знання, комплекс наукових дисциплін, об’єктом вивчення якої є людина
в динаміці самоактуалізації її творчого потенціалу, саморозвитку, самовдосконалення,
самовизначення в різних життєвих сферах, у тому числі, в освіті, самостійній професійній
діяльності, системі підвищення кваліфікації (Н. Кузьміна)1.
Акмеологія – наука про вершини, про вищі досягнення в життєдіяльності і розвитку
людини2. Людина в акмеології розглядається як суб’єкт життєдіяльності, здібна до
саморозвитку і творчості, до самоорганізації свого життя й професійної діяльності.
Акмеологія звернена до Homo Sapiens – людини розумної в повному значенні цього слова.
Людина розумна – це людина, яка, рефлексуючи свою мету та способи дій, вміє
передбачити результати своїх дій, що має «Я-концепцію», відповідальна за своє життя та
його якість.
Роль України в розвитку світової цивілізації значною мірою залежить від якості
людини, яка формується в процесі освіти. Акмеологія, по суті, – це наука про якість
людини та про якість її життя. Акмеологія освіти досліджує умови досягнення високої
якості освітніх систем, розвитку суб'єктів освітнього процесу (вчителя й учня) й
орієнтується на психологію розвитку людини в навчальній та професійній діяльності.
Методологією акмеології є пошук процесів досягнення людиною вершин в
особистісному і професійному розвитку. «Акме» – вершина в розвитку людини, це перш
за все, здібність до проектування і здійснення вищих досягнень у своєму особистісному
саморозвитку. На сучасному етапі розвитку освіти виникла потреба в інтеграції наук про
навчання, виховання й розвиток підростаючої людини в єдину науку про освіту, що
орієнтується на методологію та філософію освіти, в основі якої лежить вчення про людину
як єдине ціле. Гуманістична концепція освіти прийшла на зміну технократичній і
розвивається у взаємодії з культурологічною та антропологічною концепцією освіти.
Філософські узагальнення знань про людину й інтеграцію наукових дисциплін в їх
педагогічному застосуванні Б. Ананьєв оцінював як новий підступ до фронтального
наступу науки на непізнані ще явища й закони людського розвитку3. Серед законів
людського розвитку особливо важливо знати, які зі зв’язків (і між якими властивостями)
суттєві для утворення сенситивних станів розвитку, для досягнення вершин (акме) в
розвитку і під впливом яких факторів вони можуть бути досягнені.
Відповідна проблема стала предметом вивчення акмеології, науки про
закономірності досягнення вершин розвитку людини на кожному віковому етапі її життя.
Ця наука, визначена М. Рибниковим, Б.А наньєвим у системі людинознавства, отримала
широкий розвиток у дослідженнях Н.В. Кузьміної, А. Деркача, В. Зазикін, О. Бодальова,
А. Реана, В. Максимової та ін. Головним суб’єктом, синтезуючим психологічні й інші
1

Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина). Предмет акмеологии. – СПб.: Политехника, 2002. – 189 с.
Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб., 2000. – 232 с.
3
Ананьєв Б.Г. Человек как предмет познания. – Л.: ЛТУ, 1989. – 338 с.
2
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знання, необхідні для вдосконалення діяльності та задоволення бажання йти до вершин,
акмеологія визнає сам суб’єкт творчої діяльності1.
Диференціація педагогічної акмеології призвела до виділення нової науки про
розвиток людини в освіті – шкільної акмеології чи акмеології шкільної освіти, яка має
об’єкт дослідження підростаючу людину. Найбільш інтенсивний ріст людини проходить
у шкільні роки, що супроводжується розвитком, якісними перетвореннями всіх сторін її
життєдіяльності й індивідуальності. Школяра характеризує взаємодія факторів росту і
розвиток його як індивіда, особистості, індивідуальності як суб’єкта життєдіяльності
загалом. Акмеологія шкільної освіти (В. Максимова) досліджує закономірності
досягнення вершин розвитку школяра як суб’єкта навчальної діяльності, вершин, які
створюють фундамент зрілої особистості та подальшого професіоналізму2. Предметом
педагогічної акмеології є професійна зрілість і професіоналізм учителя, його
вдосконалення.
Предмет шкільної акмеології: 1) соціальна зрілість випускника школи, готового до
життєвого самовизначення; 2) зрілості, що характеризує рівень взаємодії суб’єктів
педагогічного процесу в цілісній педагогічній (освітній) системі.
Актуальність появи шкільної акмеології обумовлена рядом причин: 1) поява шкіл
нового типу, орієнтованих на досягнення кожною дитиною вершин свого індивідуального
розвитку в шкільний період життя, що потребує вивчення умов і факторів, які
забезпечують успіх; 2) необхідність аналізу передумов майбутнього професіоналізму
випускників шкіл, мотивація вибору професії; зміст допрофесійної підготовки учнів
профільних старших класів, наступності з ВНЗ; 3) необхідністю інтеграції знань з
педагогіки, психології, фізіології, генетики людини, валеології і філософії освіти при
конструюванні та функціонуванні сучасних педагогічних систем; 4) важливістю для
повноцінного розвитку підростаючої людини та її соціалізації в сучасних умовах
суспільства, забезпечення її успіху, віри в себе, мотивація досягнення успіху, мотивація
активної життєдіяльності, саморозвиток уже в шкільні роки.
Шкільна акмеологія покликана вирішувати наступні завдання: 1) вивчення
варіативних акмеформ у цілісному і стійкому розвитку підростаючої людини в освітньому
середовищі (зрілість, здоров’я, творчість, духовність, індивідуальність тощо);
2) дослідження залежності між рівнем досягнутих результатів діяльності та способами
вирішення завдань, виявлення факторів (суб’єктивних, об’єктивних і суб’єктивнооб’єктивних), що забезпечують цей чи інший результат індивідуального розвитку вчителя
та учня; 3) моделювання педагогічних систем і стратегій досягнення вершин
індивідуальної, групової та колективної навчально-пізнавальної діяльності учнів і
професійної діяльності вчителів, їхньої творчості; 4) дослідження розвитку підростаючої
людини на ступенях, які передували досягненню високого професіоналізму (мотиви
вибору професії, формування професійної спрямованості, успіх допрофесійної
підготовки). Специфіку акмеологічної школи автор висвітлює в статтях «Акмеологія
шкільної освіти у контексті методології сучасної науки (2004 р.)»3, «Акмеологічна школа:
нова якість освіти (2009 р.)»4.
Шкільна акмеологія – це наука про саморозвиток підростаючої людини як суб’єкта
життєдіяльності в освітньому середовищі школи. Розглядаючи освітній заклад як
соціально-педагогічний інститут держави та значимість акмеології в розвитку сучасного
соціуму, вважаємо необхідним подати в загальному виді модель акмеологічної школи
1

Акмеология. Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.
Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб., 2000. – 232 с.
3
Данилова Г.С. Акмеологія шкільної освіти у контексті методології сучасної науки // Рідна щкола. –
2004. – № 11. – С. 6-11.
4
Данилова Г.С. Акмеологічна школа: нова якість освіти // Освіта та управління. – 2009. – Т. 12. – № 2.
– С. 96-108.
2
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відповідною схемою (рис. 1):
Акмеологічна школа створюється високоосвіченим керівником і творчим
колективом однодумців: учителів, учнів, батьків. Керівником акмеологічної школи не
може бути людина з консервативним мисленням і партійними методами керівництва.
Директор акмеологічної школи має бути зразком духовності й моральності у своїй
поведінці, у стосунках з колегами, у сім’ї, у побуті. Етапами розвитку школи як еталону
акмеологічної мають стати такі якісні перетворення:
1) створення в навчальному закладі акмеологічного середовища, що забезпечує
первинній понятійній діяльності суб’єктів педагогічного процесу як установку на школу
цілісного та стійкого розвитку з пріоритетом духовних та моральних цінностей, на
творчість і високу якість;
2) акмеологічний синтез якості педагога та якості його діяльності, забезпечення
цілісності освітньої системи школи з точки зору акмеологічної позиції, суті шкільної
освіти та кожного компонента;
3) досягнення «акме» педагогічним колективом, його духовної і моральної
змістовної інтеграції й високої результативності педагогічної діяльності, саморозвиток
усіх суб’єктів педагогічного процесу як умови стійкого розвитку освітньої системи в
соціокультурному середовищі.
Відомо, що якість освіти нерозривно пов’язана з метою і стратегією освіти.
Відсутність чітко визначеної мети і збереження традиційної стратегії освіти – основні
причини низького рівня її результативності, відповідності результатів новим вимогам
суспільства, що пред’являються до людини. Проблема якості освіти переплітається з
проблемою якості людини, з її випереджаючим розвитком у системі освіти, яка формує
суспільний інтелект як фактор прогресивного розвитку суспільства.
Акмеологічне середовище

Цілісність змісту
Акмеологічні технології
Акмеологічне супроводження

Професійна зрілість учителя

Шкільна
зрілість
першокласника

Навчальна
зрілість

Особистісна
зрілість

Соціальна
зрілість
випускника

Рис. 1. Модель акмеологічної школи.

Школа видає випускнику атестат зрілості, який має віддзеркалювати не тільки
результати успішності, а й готовність до самостійної життєдіяльності, інтегральний
результат процесу навчання, розвиток і виховання – соціальну зрілість. Модернізація
школи зумовлює розробки нових концепцій, домінуюча сутність яких була б спрямована на
розвиток школяра як здорової особистості і творчої індивідуальності.
Нагадаємо, предмет і завдання шкільної акмеології співзвучні з гуманістичною
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педагогікою – наукою про розвиток школяра як суб’єкта педагогічного процесу. Шкільна
акмеологія виконує теоретико-методологічну функцію і представляє собою системноінтегровану методологію, яка лежить в основі гуманістичної концепції освіти.
Гуманістична концепція освіти доповнюється культурологічною (С. Гессен, А. Палицька
тощо) й акмеологічними концепціями освіти (Н. Кузьміна, Н. Кузнєцова, В. Максимова
тощо). У першій концепції основним методологічним поняттям є Людина як цілісність, у
другій – Культура, у третій – Розвиток. Ці поняття виконують системоутворюючу роль,
навколо яких проходить інтеграція знань, усі концепції орієнтуються на системноінтегративну методологію. Отже, інтеграція виступає як принцип і тенденція розвитку
сучасної науки та філософії, які відображаються на цілісних концепціях освіти
(культурологічна, гуманістична, акмеологічна). На практиці названі концепції не
виступають у чистому вигляді, їх елементи переплітаються, не утворюючи єдиного цілого.
Існують лише тенденції на різних рівнях функціонування освітніх систем. Останнє
зумовлює розроблення акмеологічної концепції шкільної освіти, у якій найбільш повно
віддзеркалювався б принцип інтеграції знань про розвиток людини в освітньому
середовищі.
Необхідність розроблення акмеологічної концепції шкільної освіти обумовлена
такими основними об’єктивними факторами:
1) станом бездуховності суспільства, втратою духовно-моральних норм життя у всіх
шарах суспільства, забуттям виховання молоді на принципах «не вбий», «не кради», які
вічно визначали підвалини людського існування;
2) логікою розвитку науки педагогічної акмеології, її галузі – акмеології шкільної
освіти, етапом апробації її провідних ідей на практиці.
Наукова основа акмеологічної концепції шкільної освіти має наскрізь
пронизуватися такими провідними ідеями:
1. Мета і результат освітнього процесу в школі – цілісний розвиток підростаючої
людини, що виражається в інтегральній якості – зрілості – на кожному граничному етапі
навчання, дорослішання і статевого дозрівання. Зрілість – це акме-форма, що взаємодіє з
іншими акме-формами, розвиваючими вершинами, інтегральні властивості цілісного
розвитку людини: індивідуальність, творчість, здоров’я, духовність, моральність тощо.
2. Цілісний розвиток підростаючої людини і поетапне формування її зрілості при
певних психолого-педагогічних умовах:
2.1) орієнтація змісту навчання не як науковознавство, а як людинознавство, як
відображення в освітніх галузях системи відношень людини зі світом, у т.ч. галузь
«людина-людина»;
2.2) спрямування виховного процесу на формування життєвої стратегії стійкого
розвитку особистості та індивідуальності в складних умовах суспільства, на вирішення
життєвих проблем учня у ході їх взаємодії з педагогом;
2.3) застосування технології навчання якісно нового, акмеологічного рівня, що
забезпечує успіх і високі досягнення навчання кожного учня;
2.4) створення в школі акмеологічного освітнього середовища, середовища
прагнення до успіху, творчості, високих результатів, коли престижно якісно навчатися й
якісно працювати, дотримуючись морально-правових норм взаємодії педагогів і дитини;
2.5) організація взаємодії з батьками, спрямованої на їх поетапне формування як
суб’єктів педагогічного процесу: а) інформаційне забезпечення; б) залучення до участі в
батьківських зборах і шкільних заходах; в) творча співпраця в позакласній і навчальній
роботі.
3. Новий тип педагога.
Як відомо, освіта є цілеспрямованим процесом, спрямованим на розширення
можливостей компетентного вибору життєвого шляху і на саморозвиток особистості.
Рівень освіченості й вихованості майбутнього покоління, ріст творчого потенціалу країни
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загалом, прогрес суспільства прямо залежить від особистості вчителя, його
професіоналізму, творчого підходу до педагогічної діяльності, прагнення вдосконалення
своєї майстерності. І на сьогодні залишаються актуальними слова К. Ушинського: «У
вихованні все повинно ґрунтуватися на особистості вихователя, тому що виховна сила
виливається лише із живого джерела людської особистості. Ніякі статути і програми,
ніякий штучний організм закладу, якби хитро він не був придуманий, не може замінити
особистості у справі виховання»1. Систему знань, яку викладає вчитель і виховний плив,
що він здійснює, сприймається лише у відбитті його цілісної індивідуальності, а в
інтерпретації учня вони наділяються особливим особистісним розумінням. Тому
особистість учителя є основною умовою і засобом успіху педагогічного процесу, її не
можуть замінити ні навчальні посібники, ні майстерно виконані методичні розробки.
Отже, необхідний безперервний саморозвиток особистості самого вчителя, його людської
індивідуальності. Адже ще А. Дістервег відзначав, що вчитель здібний виховувати і
навчати до тих пір, поки він сам працює над своїм власним навчанням і вихованням. І
зміни, що проходять у нашому суспільстві, заставляють кожного вчителя серйозно
замислитись про свою працю, про відповідальність за навчання і виховання дітей.
Саморозвиток педагога в професійній діяльності є істотним соціокультурним
виявленням самоорганізації особистості. У дослідженнях провідних учених (Б. Ананьєв,
Л. Анциферова, А. Маркова, Л. Митіна, О. Газман, Б. Фішман та ін.) творчий
саморозвиток вчителя розглядається як безперервний свідомий, цілеспрямований процес
особистісного і професійного становлення, заснований на взаємодії внутрішніх значимих і
активно-творчих сприйняттях зовнішніх факторів і спрямованих на підвищення рівня
своєї професійної компетентності, розвиток професійно значимих якостей і акумулювання
педагогічної майстерності, досвіду, навичок і умінь для досягнення поставленої мети.
Отже, творчий саморозвиток спрямований на активізацію внутрішніх особистісних
ресурсів вчителя з тим, щоб повною мірою реалізувати себе у професії й охопити
філософські, психологічні, педагогічні, акмеологічні, фізіологічні та інші процеси
особистості, піднімаючись на новий рівень функціонування процесів «самості»,
вдосконалюючи професійне «АКМЕ», прямуючи до спроектованого ідеалу. Відомо, що
ступінь творчого саморозвитку людини значною мірою залежить від її природних
здібностей, а також від навколишнього оточення, що може створювати сприятливі (або
негативні) умови для пробудження прагнення до самовдосконалення. Результати
досліджень відомих учених-акмеологів (Н. Кузьміна, А. Деркач, О. Бодальов, Ю. Гагін,
В. Максимова, С. Пожарський тощо) стверджують, що вагому роль в активізації творчих
пошуків учителів у організації систематичної і цілеспрямованої роботи у
самовдосконаленні вчителем своїх професійних і особистісних якостей відіграють
акмеологічні умови2. У дослідженні названих учених виділяється три групи педагогів за
ступенем їхнього акмеологічного розвитку:
1) педагоги нормального рівня – «Виконавці»;
2) педагоги пошукового рівня – «Новатори»;
3) педагоги творчого рівня – «Акмеологи»3.
Акмеологічна теорія нової шкільної освіти охоплює всі компоненти навчальної
системи школи: мету, зміст, технологію навчання і виховання, супроводження,
результати, їх діагностику, управління, якість педагога та якість учня. Відомо, що якість
освіти залежить від багатьох компонентів освітньої системи, але насамперед від якості
педагога. Педагогічна якість може бути виміряна за допомогою акмеологічного поняття
1

Ушинский К.Д. Собр. соч.: В 11 т. – М.; Л., 1948. – Т. 2: Педагогические статьи: 1857-1861 гг. –
С. 63-64.
2
Акмеология. Учебное пособие / А. Деркач, В. Зазыкин. – СПб.: Питер, 2003. – 256 с.
3
Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб., 2000. – 232 с.
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«педагогічне вдосконалення». Це поняття в концепції Ю. Гагіна являє собою синтез
акмеологічних якостей педагога і якостей його діяльності, тобто високий професіоналізм,
вищий рівень кваліфікації, компетентності, педагогічної та методичної культури1.
Оригінальність професіоналізму суб’єкта діяльності, в т.ч. педагога на засадах
акмеологічного підходу, обґрунтовується автором у відповідних наукових працях, а
структура, суть компонентів акмеологічної моделі педагога деталізується в дослідженні
«Акмеологічна модель педагога в ХХІ столітті»2.
На думку провідних учених-акмеологів (Н. Кузьміної, В. Максимової, Ю. Гагіна,
О. Бодальова, О. Пожарського тощо), основними напрямами розвитку вчителя
вважається: професійна зрілість, особистісна та духовна зрілість.
Професійна зрілість – це готовність педагога до інноваційної професійнопедагогічної діяльності, в структуру її входять: 1) професійна компетентність як система
знань і вмінь педагога; 2) педагогічна майстерність як здібність до творчого
нестандартного вирішення професійних завдань; 3) педагогічна спрямованість
професійної діяльності як система домінуючих мотивів роботи в школі.
Особистісна зрілість педагога – це самостійність і відповідальність за прийняття
життєвих і професійних рішень. Педагог-акмеолог – це нова якість педагога, яка
характеризує його здібність визначати перспективи свого саморозвитку в контексті
акмеологічних завдань школи, акмеологічної моделі педагога, вершину якої складає
духовна зрілість.
Духовна зрілість педагога – це його життєва мудрість, усвідомлення необхідності
жити і працювати за принципом – творити добро; це високий рівень духовного розвитку
людини і моральності; це цілеспрямована робота щодо розвитку духовно-морального
потенціалу учнів. Духовність виражається в духовній зрілості як моральній життєвій і
професійній позиції педагога. На перехресті процесів духовного, особистісного і
професійного розвитку педагога формується його акмеологічна позиція.
Науково-педагогічна компетентність педагога нового типу має забезпечувати
професіоналізм його діяльності, що включає нові види професійної грамотності:
методологічну, предметно-розиваючу, психологічну, валеологічну, акмеологічну
грамотність. Це – спеціалісти з новими професійно-особистісними значимими якостями,
що забезпечують творчу самореалізацію індивідуальності педагога.
Нагадаємо, у наш час проблема духовності поставлена як найбільш актуальна у
вихованні. Духовний абсолют представляється як єдність трьох універсальних здібностей:
розуму, почуття і волі, а духовність як творча субстанція, синтез загальнолюдських
цінностей: істини, добра, краси, які переломлюючись через світогляд і самосвідомість,
1

Гагин Ю.А. Акмеологические очерки педагогического совершенства. – СПб., 1999.
Акмеологія – наука ХХІ століття: Матеріали Міжнародної науково-практичної конференції / Ред.
кол.: З.Ф. Сіверс, Е.В. Бєлкіна, Г.С. Данилова; Упоряд. та наук. ред. Г.С. Данилова. – К.: КМПУ
ім. Б.Д. Грінченка, 2005. – 413 с.; Данилова Г.С. Акмеологічна модель педагога в ХХІ столітті // Рідна школа.
– 2003. – № 6. – С. 6-9; Данилова Г.С. Педагогічне вдосконалення як акмеологічний синтез якостей і
діяльності педагога // Творча особистість учителя: проблеми теорії і практики: Зб. наук. праць. – К.: НПУ,
2005. – С. 14-17; Данилова Г.С. Акмеологія – це три «П»: професіоналізм, порядність, патріотизм // Освіта. –
2003. – № 9 (5026). – 19-26 лютого. – С. 19-20; Данилова Г.С. Соціально-терапевтична функція освіти як
чинник забезпечення здоров’я суспільства // Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 12-15; Данилова Г.С.
Акмеологія шкільної освіти у контексті методології сучасної науки // Рідна щкола. – 2004. – № 11. – С. 6-11;
Данилова Г.С. Професіоналізм суб’єкта діяльності в контексті акмеології // Проблеми освіти. – К.: Ін-т
інноваційних технологій змісту освіти МОН України, 2008. – № 54. – Спецвипуск № 2. – С. 32-39;
Данилова Г.С. Вершини професіоналізму педагога як акмеологічний синтез тріади його компонентів //
Педагогіка вищої школи: методологія, теорія, технології. – Рівне: РДГУ, 2007. – Т. 3. – С. 57-62;
Данилова Г.С. Акмеологічна школа: нова якість освіти // Освіта та управління. – 2009. – Т. 12. – № 2. – С. 96108; Данилова Г.С. Теоретичний аналіз професіоналізму суб’єкта діяльності в контексті акмеології // Освіта і
управління. – 2008. – Т. 11. – № 1. – С. 35-46; Данилова Г.С. Акмеологія: сутність, становлення, практичне
втілення // Педагогіка і психологія. – 2009. – № 1. – С. 90-98.
2

64

Україна – освіта

сприяють моральній поведінці людини в суспільстві та в її творчій діяльності.
Якість педагога – це сукупність інтегральних показників його цілісного
розвитку як людини. Названі вище напрями цілісного розвитку людини (професійні,
духовні та особистісні), а також ціннісні показники у цих видах розвитку (зрілість) – це
все має відносну різницю, взаємопов’язано і взаємодіє у житті людини, в навчанні, якщо
воно акмеологічно орієнтовано (за В. Максимовою) (рис. 2)1.
Акмеологічний і особистісно-професійний розвиток педагога здійснюється найбільш
інтенсивно, коли він включається в дослідно-експериментальну роботу. Участь в
інноваційній діяльності формує і нову професійну позицію вчителя. Акмеологічна позиція
вчителя стимулює розвиток рівнів продуктивності його педагогічної діяльності: від
репродуктивного до системно-моделюючого розвитку особистості (за Н. Кузьміною)2.
Акмеологічна професійна позиція педагога підвищує якість його діяльності та
стимулює саморозвиток, а значить, і якість освіти загалом. Схематично можна умовно
представити структуру якості освіти (рис. 3), де показано, що якість результату
(наприклад, соціальна зрілість випускника школи) залежить як від якості мети школи, так
і від якості педагогічного процесу: якості педагога, якості педагогічної діяльності тощо.
Акмеологічні дослідження в названому аспекті дають позитивні результати, якщо
використовувати методи кваліметричного вимірювання.
Специфічною особливістю в діяльності педагога в «Акмеологічній школі» є
акмеологічні технології навчання, тобто технології, що забезпечують успішність учнів у
навчанні з відповідних програм. Акмеологічні технології як інтегративна система
включає: 1) технологію проектування і реалізацію навчальної програми; 2) технологію
управління організаційно-педагогічними процесами; 3) технологію виховання духовноморального потенціалу людини; 4) технологію успішного навчання учнів на засадах
стійкої мотивації; 5) технологію супроводження педагогічного процесу психологовалеологічною підтримкою.
Відповідні технології набувають акмеологічного характеру при умові їх
цілеспрямованої взаємодії.

Рис. 2. Акмеологічна модель цілісного розвитку людини в процесі навчання.
МН – мета навчання (цілісний розвиток людини), ЗН – зміст навчання (людинознавство),
ТН – технологія навчання (саморозвиток), РН – результат навчання (людина як суб’єкт
життєдіяльності), ДР – духовний розвиток, ІОР – індивідуально-особистісний розвиток, СР – суб’єктний
розвиток, ПР – професійний розвиток, ДЗ – духовна зрілість, ОЗ – особистісна зрілість, ЖЗ – життєва
зрілість, ПЗ – професійна зрілість, АП – акмеологічна позиція.
1
2

Максимова В.Н. Акмеология школьного образования. – СПб., 2000. – 232 с.
Кузьмина Н.В. (Головко-Гаршина). Предмет акмеологии. – СПб., 2002. – 189 с.
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Якість освіти

Якість педагогічного процесу
Якість
мети

→
→
→

якість управління
якість педагога
якість педагогічної діяльності
→ якість учня

Якість
результату

Рис. 3. Структура якості освіти.

Акмеологічна технологія – це поетапна організація пізнавальної діяльності школяра,
що забезпечує успіх у навчанні й розвитку. Успіх роботи вчителя залежить від:
1) рівня готовності учнів;
2) якості змісту навчальних програм;
3) рівня педагогічної майстерності вчителя.
Загальний алгоритм акмеологічних технологій навчання полягає у взаємозв’язку
стадій саморозвитку учня й етапів роботи педагога в системі педагогічного процесу.
Схематично це можна подати так:
Стадії саморозвитку учня
1) самоактуалізація потреби в досягненнях
2) самоаналіз своїх проблем і труднощів
3) самооцінка своїх результатів
4) самореалізація творчості
5) саморегуляція самостійної роботи
6) розвиток самосвідомості учня як суб’єкта
навчання.

Етапи розвиваючої роботи педагога
1) установка на престижність досягнень
2) діагностика досягнень і мотивації
3) опрацювання умінь адекватної самооцінки
4) опрацювання навчально-пізнавальних умінь
5) організація проектної і творчої діяльності
6) діагностика, стимулювання розвитку

Акмеологічні технології можуть бути реалізовані при дотриманні в процесі
навчання певних психолого-педагогічних умов:
1) створення акмеологічного середовища в учнівському колективі, коли престижно
добре вчитися, а прагнення до творчості, до оригінальних рішень має суспільну
значимість і сприяє підвищенню соціального статусу учня в класі (соціальна значимість
високих результатів – це основа виживання і самореалізації особистості);
2) забезпечення єдності свідомості й діяльності учнів на кожному етапі в
структурі процесу навчання (цільовому, стимулюючому, змістовному, операційному,
результативному, контрольно-оціночному);
3) динаміка пізнавальних завдань у системі уроків по висхідних і низхідних
труднощах з визначенням «зони успіху» у кожного учня;
4) забезпечення високої мотивації досягнення успіху, розвиток пізнавального
інтересу учня;
5) гуманістичний стиль спілкування і довіри до пізнавальних можливостей учнів;
6) створення карти навчальних проблем учня, їх осмислення учнем і вчителем,
організація психолого-педагогічної корекційної роботи.
Обґрунтовуючи сутність акмеологічної концепції шкільної освіти необхідно
враховувати, що її зміст має виходити з нових соціальних функцій школи, пов’язаних із
забезпеченням стабільності розвитку суспільства і державної безпеки України. Нагадаємо,
мета акмеологічної школи – цілісний і стійкий розвиток людини, підростаючої і дорослої,
відродження національної самосвідомості на засадах оволодіння багатством культурноісторичної спадщини України та всього людства. Коротко деталізуємо у відповідному
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аспекті провідні методологічні категорії, що сформувалися в руслі акмеологічного
підходу:
1) акме як орієнтація на життєвий успіх, досягнення вершини в розвитку учня і
вчителя, на розвиток творчого потенціалу і продовження періоду творчої діяльності
людини, її соціальну адаптацію у складних умовах буття;
2) зрілість як інтегральний показник досягнення «акме», вершини на кожному
ступені навчання: першокласники – шкільна зрілість, випускник початкової школи –
навчальна зрілість, випускник основної школи – особистісна зрілість, випускник середньої
школи – соціальна зрілість, випускник професійної школи (середньої, вищої) – професійна
зрілість;
3) акмеологічний аналіз – аналіз процесу і результатів діяльності (навчальної,
професійної) через призму можливих вершин досягнень, інтегративних показників,
«вузлів» зв’язків різних напрямів розвитку людини;
4) системно-комплексна діагностика як технологія та методика акмеологічного
аналізу, аналіз взаємодії різних факторів і показників, цілісного розвитку людини в
шкільному середовищі;
5) акмеологічне середовище як енергетичний простір школи, її соціум, установка в
діяльності вчителів і учнів на успіх, високі результати, творчі пошуки, коли престижно
добре вчитися та добре працювати;
6) акмеологічна школа як якісна характеристика діяльності школи та її
результатів, як спрямування діяльності в руслі акмеологічної концепції і методології
освіти;
7) акмеограма як описування акмеологічних інваріантів у суб’єктивних
характеристиках праці людини, в її суб’єктивних якостях, які значно забезпечують
професіоналізм особистості педагога і професіоналізм його діяльності;
8) професіоналізм як вище досягнення в розвитку людини як суб’єкта праці та в
результатах її професійної діяльності; якщо «зрілість» – це готовність до наступного
кроку життєдіяльності, то «професіоналізм» – це реалізація цієї готовності на
оптимальному рівні;
9) акмеологічні технології – це технології забезпечення досягнень кожного учня в
умовах варіативності освітніх програм; це технології навчання, виховання і
супроводження педагогічного процесу у спільній діяльності психологів, валеологів,
соціальних педагогів, класних керівників, учителів;
10) акмеологічна позиція учителя як професійна орієнтація на успіх у власній
педагогічній діяльності, у роботі всього колективу школи, у навчанні і вихованні учнів, у
розвитку їхнього творчого потенціалу, установка й саморозвиток та ін.1
Кожна із названих методологічних категорій дає можливість по-новому підійти до
аналізу і проектування педагогічної реальності в сучасній школі, керувати якістю освіти
в руслі акмеологічної парадигми.
Як відомо, акмеологічна концепція шкільної освіти спрямована на реалізацію
стабільних факторів у становленні людської якості і нового етапу розвитку особистості,
зокрема цілісного і стійкого розвитку підростаючої людини як соціально зрілої, здорової
особистості й творчої індивідуальності. Орієнтовними показниками соціальної зрілості
випускника школи й якості навчання, за результатами досліджень вчених-акмеологів,
вважаються позиції, представлені в таблиці 1 (ІІІ ступінь 10-11 кл.).
Нагадуємо, що одним із провідних понять в акмеологічній концепції шкільної
освіти є поняття «зрілість» як інтегральна якість і рівень розвитку підростаючої та
дорослої людини. На кожному віковому етапі, який супроводжується навчанням, людина
досягає своєї вершини, певної зрілості. Результативність цілісного розвитку школяра за
1
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ступенями навчання представлена в таблиці 1.
Життєва зрілість дорослої людини – це орієнтація і самовизначення в складних
життєвих ситуаціях на засадах досвіду, знань, наукового та духовного освоєння світу. В
ході післядипломної освіти, зокрема в педагога, професійна зрілість спеціаліста
розвивається в другу акмеологічну якість – професіоналізм особистості і діяльності, коли
вершини творчості дають оптимально високі результати (Н. Кузьміна і її наукова школа),
коли особистісний ріст спрямований на розвиток креативності, а професійна діяльність
приносить велике задоволення.
У концепції шкільної освіти рекомендується виділяти чотири ступені:
I – підготовчий (1-4 кл.) – зміст навчання проходить шляхом первинної інтеграції «Я
і Ми».
II – орієнтаційний (5-7 кл.) – проліцейська освіта, вибір освітнього маршруту,
«Пошук себе»;
III – профільний (8-9 кл.) – ліцейські освітні програми підвищеного рівня, «Спроба
себе»;
IV – допрофесійний (10-11 кл.) – допрофесійна підготовка і професійна орієнтація,
«Я і професія».
Таблиця 1.
Результативність цілісного розвитку школяра за ступенями навчання
Ступені

Результативність

І
ступінь
(1-4 кл.)

Навчальна зрілість:
• елементарні знання, уміння і навички з предметів, узагальнені
навчальні вміння;
• елементарні комунікативні вміння;
• мотивація продовження навчання;
• відповідність віковим нормам фізичного і психологічного
розвитку;
• знання елементарних моральних правил поведінки.
Готовність до свідомого вибору індивідуального навчального
маршруту (ліцейська зрілість):
• навчальні інтереси;
• пізнавальні інтереси;
• усвідомлення своїх пізнавальних потреб, можливостей, опорних
знань для навчання (за профільною навчальною програмою);
• ступінь усвідомлення і відповідальності за вибір;
• збереження фізичного здоров’я.
Особистісна зрілість:
• оволодіння системою знань, необхідних для навчання на
базовому чи підвищеному стандарті освіти;
• сформованість високої мотивації досягнення успіху за вибраним
профілем навчання;
• сформованість «Я»-концепції учня, самооцінки і здібності
саморегуляції поведінки та діяльності;
• сформованість психофізіологічних знань учня про себе;
• гуманістична позиція в спілкуванні і взаємодії з людьми різного
віку.
Соціальна зрілість:
• системність знань про світ, їхня відповідність стандарту освіти;
• стійкий професіональний інтерес і висока мотивація досягнення
життєвого успіху;
• здібність до саморегуляції, адаптації і самореалізації в соціумі;
• готовність до збереження свого здоров’я і до сімейного життя;
• стійкість соціально-моральних орієнтацій, громадянська позиція.

ІІ
ступінь
(5-7 кл.)

ІІІ
ступінь
(8-9 кл.)

ІV
ступінь
(10-11кл)

Рівні
Рівень
сформованої
зрілості:
- високий
- середній
- низький
- нульовий
Рівні
готовності:
- високий
- середній
- низький
- нульовий

Рівні
сформованості
особистісної
зрілості:
- високий
- середній
- низький
- нульовий

Рівні соціальної
зрілості:
- високий
- середній
- низький
- нульовий

Кожний ступінь навчання має забезпечити свою вершину (акме) у розвитку
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школяра-ліцеїста, його визначену зрілість. Учитель акмеологічної школи – це педагогдослідник, педагог-новатор, вільний від догм і стереотипів, що має високий рівень
морального обов’язку і відповідальності за результати своєї діяльності перед кожною
дитиною, перед її батьками і перед суспільством загалом.
В останній період найбільш актуальною життєвою і професійною проблемою
стала проблема здоров’я людини і суспільства загалом. Перед освітою постало нове
завдання: дати людині й спеціалісту необхідний та достатній об’єм знань, щоб він міг
організувати здоровий спосіб життя (ЗСЖ), зберегти свою працездатність і забезпечити
природну тривалість життя. Цією проблемою займається нова наука – валеологія, яка, як і
акмеологія, є інтегративною галуззю знань про людину.
Провідне місце в структурі валеологічних знань займає психологія здоров’я
(В. Ананьєв), яка розглядає питання збереження психологічного здоров’я людини, зміни її
свідомості і мотивації здорового способу життя, орієнтації на такі цінності, як «людина»,
«життя», «здоров’я»1. Здоров’я виступає як цілісна акмеологічна категорія,
характеристика цілісного, акмеологічного розвитку людини, в т.ч. під час навчання.
Саморозвиток виступає як провідний механізм досягнення вершин у цілісному розвитку
людини і в її діяльності, а здоров’я є інтегральним показником цілісного розвитку людини
та умовою її успішної діяльності, фактором життєвого успіху. В науковий апарат
акмеології введено нові категорії: валеологічна зрілість і валеологічна грамотність.
Взаємозв’язок між способом життя і здоров’ям визначається у понятті здоровий
спосіб життя. Здоровий спосіб життя поєднує все те, що сприяє виконанню людиною
професійних, суспільних і побутових функцій в оптимальних для здоров’я умовах і
визначає орієнтир діяльності особистості в напрямі формування, збереження та зміцнення
як індивідуального, так і соціального здоров’я (С. Попов). Дуже важливо, починаючи з
раннього віку, виховувати в дітей активне ставлення до свого власного здоров’я. Здоров’я
– найвища цінність, яку людині подарувала Природа. За сучасними уявленнями в поняття
ЗСЖ входять такі складові: 1) відмова від шкідливих звичок (куріння, вживання
алкоголю і наркотиків); 2) раціональне харчування; 3) оптимальний руховий режим;
4) особиста гігієна; 5) загартування; 6) позитивні емоції. Існуюча система шкільної освіти
не формує належної мотивації щодо здорового способу життя. Школа має сприяти
вихованню в учнів звичок, а пізніше і потреб у здоровому способі життя, формуванню
навичок прийняття самостійних рішень у питанні підтримки й зміцнення свого здоров’я.
Учителям необхідно оволодіти ідеями ЗСЖ і проводити пропаганду знань серед
батьків. Мета освіти має бути тісно пов’язана з метою життя. Завдання будь-якої освіти
– залучення людини до культурних цінностей науки, мистецтва, моральності, права,
господарювання, перетворення природної людини в культурну. Навчання стає суттю
життя, якщо ним керує сам учень, реалізуючи внутрішню готовність до розвитку
самостійності, самоутвердження, морального становлення. Здоров’я суспільства
віддзеркалюється насамперед на здоров’ї дітей.
Розуміння суті здоров’я особливо важливо з позицій виховання школяра, оскільки
розуміння дає змогу створювати в освітньому закладі, в класі соціально орієнтований
виховний простір і здоровий спосіб життя педагога, батька та учня. В створенні такого
простору провідну роль має відігравати акмеологічний підхід до освіти як методологічний
механізм її вивчення та модернізації. Дослідники пов’язують акмеологічний розвиток
людини з його ціннісним розвитком, з розвитком усіх життєвих сил людини
(В. Максимова, Ю. Гагін, О. Бодалев, А. Реан, Н. Полєтаєва тощо).
«Акме» – вершина в розвитку людини – є інтегральною формулою здоров’я.
Цілісний розвиток підростаючої людини в системі освіти – це її психофізіологічний
розвиток як індивіда, психосоціальний розвиток як особистості, духовно-моральний
1

Ананьєв Б.Г. Человек как предмет познания. – Л., 1989. – 338 с.
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розвиток мотивів, потреб особистості, саморозвиток і здоров’я людини. В цьому ракурсі
ми розробили модель здоров’я особистості і структуру валеологічного виховання
випускника школи як здорової особистості на засадах акмеологічного підходу, зміст яких
розкривається в статті «Соціально-терапевтична функція освіти як чинник забезпечення
здоров’я суспільства»1. Розвиваючи розуміння здоров’я як цілісної характеристики
розвитку людини, ми виділяємо у структурі здоров’я такі компоненти: репродуктивний,
фізичний, психоемоційний, інтелектуальний, соціальний, особистісний, які об’єднані
навколо духовно-морального (стрижневого) компонента здоров’я.
Отже, акмеологічна школа – це не новий тип чи статус школи, це її новий
рівень розвитку, який має допомогти вивести країну з кризи через виховання і
навчання, це школа стійкого розвитку вчителя й учня в нестабільному суспільстві, школа
цілісного розвитку людини, школа життя. Акмеологічна школа розглядається як єдина
навчально-виховна система, а процес виховання, як домінуючий, нерозривно пов’язаний з
процесом навчання. Формула розвитку в акмеологічних школах: особистість –
творчість – талант – лідер. Відрадні результати експериментальних робіт у відповідних
акмеологічних школах стають стимулом у збільшенні кількості таких шкіл у Російській
Федерації, у Прибалтиці, Білорусії, Казахстані.
Перші кроки дослідження та впровадження в практику акмеологічного підходу як
методології сучасної науки проходять у загальноосвітніх закладах, науково-методичних
центрах, вищих навчальних закладах, Інститутах післядипломної педагогічної освіти в
Україні.
Наслідки експериментів на засадах акмеологічного підходу дають можливість
зробити висновок, що на сьогодні результати підтверджують доцільність вибору шляху і
визначають наш перспективний рух на акмеологічні вершини, зокрема цілісний розвиток
людини, підростаючої і дорослої, її духовно-моральний потенціал. Отже, розвиток
освітніх систем на засадах акмеологічних ідей проходить у руслі підвищення якості
освіти. Акмеологія шкільної освіти відкриває прогресивний шлях розвитку, оскільки
інтегрує знання з педагогіки і психології та створює новий методологічний підхід до
проектування освітніх систем сучасної школи, до забезпечення якості освіти в умовах
стійкої еволюції українського суспільства.
In this article it is told about the perspectives of educational policy of Ukraine in the
conditions of a world civilization, the essence of methodology of education in new models of the
school of the XXI century. Necessity of modernization of school, which will be able to provide
new quality of education and complete development of a person (both an adult and a teenager)
and a society in general, as a social and pedagogical institution of the state on the basis of the
acmeological approach is proved. Necessity of preparation of schoolchildren to a healthy way of
life and necessity to develop them as a social mature person is motivated. The specificity of
acmeological school, stages of its development, subject, tasks and acmeological concept of
school education, the model of acmeological teacher are revealed in this article.

1

Данилова Г.С. Соціально-терапевтична функція освіти як чинник забезпечення здоров’я суспільства
// Рідна школа. – 2004. – № 1. – С. 12-15.
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Доморослий В.І. (Умань)
НАВЧАЛЬНА ДИСЦИПЛІНА
«ІСТОРІЯ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ»
В СИСТЕМІ ГУМАНІТАРНОЇ
ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті вказується на роль і значення курсу «Історії української культури» в
системі гуманітарної освіти держави.
Уже майже двадцять років в українському суспільстві точаться розмови про
відродження України, яке пов’язують з відновленням її державної самостійності,
розвитком демократичних форм, утворення інститутів влади, становлення потужної
національної економіки, спроможної постійно забезпечити соціальні потреби різних
верств населення. В якій тільки площині не шукають вихід із цього кола – СНД, «СхідЗахід», різновекторна політика, «Європейський дім», ЄЕП, друзі-президенти у Варшаві,
Москві, Вашингтоні. Захоплюємося східною культурою, схиляємося перед
американською, безсилі перед російською. Але ніхто з них, нас, громадян України, не
наблизив один до одного.
Шукаємо об’єднавчого символу і не бачимо, а він лежить на поверхні – це
українська культура, якій необхідно надати прапороносного символу у своєму суспільстві,
пропагувати і звеличувати її, цементувати навколо неї значну частину «різновекторного»
населення, а згуртувавши й організувавши народ, уже практично вирішувати названі
проблеми нашої країни.
Увійшовши в період хаотичного розвитку ринку, ми не просто не зуміли, а навіть не
захотіли бачити проблеми формування в суспільстві прагматичної культури соціального
партнерства, притаманного громадянському суспільству. Саме культура в плані
внутрішнього комплексу принципів поведінки та дії, визначає все суспільне життя країни.
Не як освіту, а освіченість. Не як кодекс поведінки, а саму поведінку. Не обіцянки бути
чесними, а саму чесність. Не етикет, гідність. В цьому запорука нинішнього та
майбутнього народу1.
Проблема культури та її ролі в суспільному житті України має свою історію.
Вітчизняна класична література завжди була уважною до універсалій буття свого народу,
сприяла формуванню національної свідомості шляхом освіти. Твори Тараса Шевченка,
Івана Котляревського, Івана Франка, Лесі Українки відкривають нам глибину
національної культури та її вплив на виховний процес, як складову частину освітнього
простору. Важливим внеском у систему гуманітарної освіти стало дослідження
М. Костомарова «Книга буття українського народу», нарис І. Нечуя-Левицького
«Світогляд українського народу». Наукове вивчення різноманітних проблем української
культури започаткували вчені-українознавці Ф. Вовк, В. Гнатюк, Ф. Колесса. Вони
гуртувалися навколо Наукового товариства ім. Т. Шевченка у Львові, очолюваного
М. Грушевським. Їхні традиції продовжують розвивати сучасні українські дослідники
М. Попович, В. Скуратівський, А. Макаров, О. Забужко.
Потреба в культурі в системі вищої освіти існувала завжди. У сучасних умовах
становлення постіндустріального й інформаційного суспільства, в епоху інтеграції і
глобалізації (особливо вступу нашої держави до СОТ), широкого розповсюдження
універсальних за можливостями технологій значення національних культур, у т.ч. й
1

Булавин А. Второй век толпы // Зеркало недели. – 2001. – № 44. – 10 ноября.
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української в системі гуманітарної освіти значно збільшується. Культура та її дітище –
гуманізація є головними чинниками в системі сучасної гуманітарної освіти, мета якої –
виховання всебічно розвиненого фахівця. Органічний взаємозв’язок вищої школи
професійного спрямування з елементами матеріальної та духовної культури –
найважливіша умова гуманітарної освіти.
Зміни в суспільно-політичному житті нашої країни призвели до необхідності
«інтегрального» спеціаліста, який володіє професією на рівні світових стандартів,
здібного до нестандартних рішень, інновацій, але за умови, щоб він творив, зважаючи на
інтереси інших людей, не спричиняв негативного впливу на навколишнє середовище.
Забезпечити країну такими спеціалістами можливо лише за умови організації не тільки
фахової, а й гуманітарної підготовки, відповідності її потребам держави і світових
стандартів. Гуманітарна освіта, будучи фундаментом духовної культури, взаємопов’язана
з формами суспільної свідомості, відіграє значну роль у формуванні особистості студента,
його світогляду та ціннісних орієнтацій.
Утвердження духовності, активної життєвої позиції, патріотизму можливо лише на
основі творчого підходу у викладанні, позбавленого догматизму, схоластики, безглуздого
вивчення загальних положень чи «абсолютних» істин, пов’язаних з пануючою ідеологією.
Так, наприклад, за радянських часів головною політичною проблемою вважалася
проблема руйнації капіталізму у всесвітньому масштабі. Сучасні ж погляди на існування
людської цивілізації зорієнтовані на пошуки можливостей злагоди і співробітництва як
серед народів усієї планети, так і в межах тієї чи іншої країни, навіть за умов широкого
спектра різних політичних груп, партій. Особливо це характерно для сучасних наших
реалій, коли відбувається зміна владної еліти, із бажанням представників нової влади
розчавити прояви опозиційності; опозиція, у свою чергу, дотримується принципу чим
гірше тим ліпше для неї, адже подібна ситуація спростить приходові до влади на
наступних виборах, що є яскравим прикладом низького рівня політичної культури. Такою
є наша політична реальність, що відповідає станові суспільства на теперішній час, яка,
словами відомого вченого І. Лосєва, констатує: «Жахливо, на 17 році незалежності
усвідомлювати, що найбільшою загрозою національній безпеці України виступає
моральний і культурний рівень нашої правлячої верхівки»1.
Навпаки. В сучасних інтеграційних та глобалістичних умовах такі стосунки між
елітою та пересічними громадянами нас не влаштовують. Нас не може влаштовувати
отримання навіть найкорисніших результатів за будь-яку ціну. Нам потрібні гуманістичні
ідеали, які б базувалися на національних традиціях, які й мають посідати чільне місце в
курсі «Історії української культури», рівень і обсяг якої має зростати у зв’язку із ростом
завдань, які постають перед суспільством.
Беручи до уваги, що в аграрних, технічних та медичних ВНЗ курс української
культури не є профілюючим, кількість годин з року в рік зменшується, негативне
ставлення з боку представників профілюючих дисциплін, тому викладач має постійно
доводити їх значення з точки зору становлення особистості, суспільної моралі та
соціальної свідомості. Курс «Історії української культури» саме й вчить цінувати людину
як особистість, її права на свободу, розвиток, прояв своїх здібностей.
Формувати у майбутньої інтелектуальної еліти національний світогляд, високі
моральні принципи та ідеали, прагнення продовжити величні справи своїх попередників,
виховувати патріотизм покликана українська культура, зокрема, та українознавство
загалом. Українознавство є окремим самостійним інтегративним курсом, який охоплює
знання про побут, звичаї, традиції, світогляд українського народу, тематично-проблемні
наукові дослідження, гіпотези, а також матеріали про історію науки, внесок до скарбниці

1

Лосєв І. Тим, що об’єднує наших політиків, не можна об’єднати Україну // День. – 2007. – № 141. –
22 серпня.
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вселюдських знань українських учених, мислителів, політичних діячів, про пріоритетні
напрямки розвитку науки та технології і спрямоване на державотворчі проблеми нації1.
Неповага до своїх джерел, ігнорування своєї культури, мови, «духовний канібалізм»,
байдужість, псевдопрагматизм, відхід від реальності та «знаходження себе» у правовому й
культурному нігілізмі – складові частини того руйнівного світогляду, що називається
безкультур’ям, антигуманізмом. З чим і має боротися українська культура через своїх
носіїв – випускників вишів, небайдужих до своєї культури, мови, історії, віри.
In the article the role an impotens of the subjects «History of Ukrainian cultural» in the
system of humanitarian education is state.

1

Усатенко Т. Українознавство в культурно-історичній парадигмі національної освіти //
Українознавство в системі освіти: Міжнародна науково-практична конференція (м. Київ, 28-30 березня
1996 р.). – К.: Освіта, 1996. – С. 32.
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Захожай З.В. (Київ)
УКРАЇНСЬКА ОСВІТА В УМОВАХ
ПОЛЬСЬКОЇ ОКУПАЦІЙНОЇ ВЛАДИ:
1920–1930-і рр.
Східна Галичина в умовах польської окупації зуміла зберегти власними силами
українську освіту та культуру. В цьому велику роль відіграли товариства «Рідна школа»,
«Просвіта» та ін. Таємний львівський університет – унікальний приклад боротьби за
вищу освіту в регіоні. Молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Луг», «Пласт» виховували
свідомого патріота-українця, сприяли захисту і розвитку української мови, культури,
історії.
Перебування Східної Галичини в 20-30 роках ХХ ст. у складі Польщі дало світові
приклад виживання в умовах окупаційної влади. Польська влада намагалася асимілювати
українське населення і чи не найважливішим акцентом у цьому була освіта, тому під
спеціальний приціл було взято українську молодь.
З перших днів окупації уряд Польщі взявся за шкільництво. Він сподівався, що
потрібна для них система освіти виховуватиме з неполяків відданих громадян Польської
держави. У 1924 р. було затверджено закон, відповідно до якого школи ставали
двомовними, а насправді польськими, бо крім обов’язкового вивчення польської мови,
нею викладали польську історію, географію та інші науки. До того ж учителями в школах
були переважно поляки, які часто не знали української мови. Кількість українських шкіл
швидко скорочувалася з 2 426 у 1921 р. – до 352 у 1938 р.
У ще гіршому становищі була середня освіта. На 230 тис. українців припадала аж
одна українська школа. Із загальноосвітніх середніх шкіл у 1939 р. працювало лише 5
українських державних та 18 платних приватних. Через таку політику польського уряду
тільки незначна кількість українців могла отримати освіту. Спробу задовольнити потребу
українців у освітніх закладах зробило товариство «Рідна школа». Воно утримувало 13
середніх шкіл, 33 народні школи, 68 фахових і загальноосвітніх курсів, 255 дитячих
садків, заснувало 40 гімназій, ліцеїв, професійно-технічних шкіл, видавало педагогічний
журнал, організовувало вистави1. Заходами «Рідної школи» було зорганізовано для
шкільної молоді 700 бібліотек2. Середні школи товариства закінчило 1645 учнів. Велику
частину витрат на ці заходи покривали внески його членів, число яких у 1938 р.
перевершило 100 тис., та внески емігрантів із США та Канади.
Українському шкільництву прислужилися й інші українські товариства, наприклад,
«Гуцульське мистецтво» (утримувало школу гуцульського промислу в Косові), Ревізійний
союз українських кооператорів, що постійно організовував різні кооперативні курси,
«Маслосоюз», який вів молочарську школу в Стрию тощо. Освітою опікувався і
митрополит Андрей Шептицький, заснувавши Богословську академію.
На ниві освіти надзвичайну активність проявляло товариство «Просвіта»:
збільшувало кількість своїх читалень, утримувало 1739 українських бібліотек, 63 курси
для неписьменних, влаштувало 5443 вистави3 тощо.
1

Українська культура: Лекції за редакцією Д. Антоновича / Упор. С. Ульяновська – К.: Либідь, 1993.

– С. 86.
2

Семчишин М. Тисяча років української культури. Історичний огляд культурного процесу. – К.:
Фенікс, 1993. – С. 489.
3
Іваничук Р., Комаринець Т., Мельник І., Середняк А. Нарис історії «Просвіти». – Львів; Краків;
Париж: Просвіта, 1993. – С. 45.
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Українці зазнавали дискримінації на отримання університетського навчання. У ВНЗ
Львова українців навчалося мало через процентну норму прийому. Наприклад, у
Львівському університеті було встановлено квоту близько 5 %, а правом вступу до
університету могли скористатися тільки ті громадяни Польської держави, які відслужили
в польській армії. Дискримінація стосувалась і викладачів – право працювати мали тільки
ті, які склали присягу польського громадянства і згідні викладати польською мовою.
Українці-викладачі після відмови були звільнені, а українські кафедри скасовані. Так
професура була приречена на безробіття, а молодь позбавлена права навчатися у ВНЗ1.
Завдання організувати систематичні курси, на яких молодь могла б отримати високу
освіту, взяли на себе українські наукові інституції – НТШ, Товариство українських
наукових викладачів ім. П. Могили та Ставропігійське братство при греко-католицькій
церкві Успіння Пресвятої Богородиці. В грудні 1920 р. вони створили курси з
філософським, правничим і медичним відділами. Так розпочав своє життя «таємний
університет», організований без дозволу властей. Викладання велося конспіративно в
приміщеннях різних українських установ, часом у помешканнях професорів, а то й у
холодних льохах, вологих підвалах.
Проте польська влада перешкоджала діяльності університету: арештовувала
професорів та студентів, загрожувала звільненням з роботи тим, хто працював у
державних гімназіях, переслідувала викладачів і дисциплінарно наказувала тих, хто
займав державні посади чи працював адвокатами2. Та незважаючи на репресії, університет
продовжував працювати і розширюватись (у 1921 р. відкрито технічний відділ, який
відокремився в таємну Українську високу технічну школу)3.
Після 1923 р. намітилися ознаки кризи університетської акції. Оскільки їхніх
дипломів ніхто не визнавав, українська молодь почала записуватись у польські вищі
школи. Планувалося зобов’язати кожного українського студента ходити в Український
університет вивчати предмети українознавства, але через постійні цькування поліції та
арешти студентів і викладачів цього зробити не вдалося. Після чергової хвилі арештів,
восени 1925 р. Український «таємний» університет перестав функціонувати4.
За час свого існування (1920 – 1925 рр.) Український університет у Львові набрав
широкого розголосу, став відомим міжнародній громадськості та дістав підтримку
окремих її кіл. Вищі навчальні заклади європейських держав – Чехословаччини, Австрії,
Німеччини та вільного міста Гданська зараховували студентам Українського університету
роки навчання. Підпільний університет, незважаючи на переслідування польської поліції,
арешти, побиття і суди дав вищу освіту 1500 українським студентам. Випускники
філософського факультету працювали в товариствах «Рідна школа», «Просвіта»,
студенти-правники працювали в кооперативах, банках, у правничих відділах, директорами
повітових союзів.
Діяльність Українського таємного університету була унікальним явищем в історії
світової культури. Він явив світові приклад самовідданого відстоювання національної
гідності поневолених українців, демонстративний процес проти польської окупації,
прагнення до вершин знань і науки.
Не можна обійти увагою й українські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Луг»,
«Пласт», які поєднували навчальний та виховний процес на народно-національному
ґрунті. «Сокіл» відновив свою діяльність, перервану війною у 1924 р. і на кінець 1928 р.
1

Федевич К. Галицькі українці у Польщі 1920–1939 рр. (Інтеграція галицьких українців до Польської
держави у 1920–1930-ті рр.). – К.: Основа, 2009. – С. 98.
2
Там само. – С. 99.
3
Рубльов О. Західноукраїнська інтелігенція у загальнонаціональних політичних та культурних
процесах (1914 – 1939). – К.: Ін-т історії України НАН України, 2004. – С. 89.
4
Хобзей П. Таємний університет у Львові // Україна: Наука і культура. – К., 1991. – Вип. 25. – С. 4559.
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уже працювало 421 товариство, що налічувало 32 601 член1. Велика увага у товаристві
приділялася фізичному розвитку молоді, що пояснювалося не тільки бажанням мати
здорове покоління в майбутньому, а й виховати майбутнього воїна, готового до важкої
боротьби за відновлення Української державності. Були відкриті спортивні секції з легкої
атлетики, футболу, волейболу, тенісу, ходіння на лижах та катання на ковзанах. Старшина
«Сокола» вела активну роботу, щоб добитися участі команди Східної Галичини на
Олімпійських іграх в Берліні, які мали відбутися літом 1936 р., але згоди Польського
національного комітету не було отримано. По неділях проводили сходини культурнопізнавального характеру: читали реферати з історії України, читали й обговорювали книги
та часописи, проводили репетиції в гуртках художньої самодіяльності. Фізвиховна робота
і культурно-просвітннцька діяльність мали в кінцевому результаті сформувати в
української молоді такі риси, як національну свідомість, розуміння свого обов’язку перед
Україною, фізичну досконалість, дисциплінованість, готовність до самопожертви.
Близьким до «Соколів» було товариство «Січ», завданням якого було гасіння пожеж,
надання допомоги при нещасних випадках, мистецька діяльність, робота по ліквідації
неписьменності та антиалкогольна пропаганда. «Січ» носила національний характер, який
проявлявся у всьому: одязі, формах роботи й організаційній побудові. Кожний січовик мав
почувати себе нащадком запорожців. Організаційна побудова «Січі» нагадувала
Запорізьку Січ. Козацький вільний дух який панував у «Січі», викликав страх і
занепокоєння в боку польського уряду. Протягом 1922 р. була припинена діяльність 50
січових осередків як політизованих та «неблагонадійних». Переслідування не
припинялися через антипольські виступи членів товариства проти асиміляторської
політики польського уряду щодо української мови, шкіл, громадських прав2. У 1929 р.
січовий рух припиняє своє існування. Більшість його членів перейшла в нову молодіжну
організацію «Луг». Там більше уваги приділяли культурно-просвітницькій роботі серед
населення. Особливою популярністю користувалися вистави і концерти, вечорниці,
конкурси хорового співу, оркестрів, народних музик тощо. Луговики збирали пожертви
для будинку українських інвалідів, на сходах читали реферати з історії України, вчили
неписьменних читати та писати. 3 1934 р. «Луг» стає найбільш популярним товариством у
Галичині. У 1939 р. товариство налічувало 934 осередки, які об’єднували 30 тис. членів3.
Дещо відрізнявся від попередніх організацій «Пласт», що організувався на зразок
американських, англійських скаутів. Особливістю товариства було те, що вони працювали
з дітьми дошкільного і шкільного віку. Це було дуже важливо, бо польська школа вже в
дитячому віці отруювала дитячі душі чужою мовою, історією, культурою. Тому в умовах
польської окупації «Пласт» виховував у малих галичан національний дух і фізичну силу
для боротьби за національні права. В осередках товариства молодь навчали різних
ремесел, які могли б пригодитися в житті і на службі для Батьківщини. Пластунів вчили
самостійною, чесною працею заробляти гроші, які використовували для благодійних
цілей. Так пластуни носили обіди політв’язням тюрем, влаштовували для дітей-сиріт та
інвалідів Миколаївські вечори, ходили з колядою та щедрівками тощо. Пластуни щороку
проводили «Свято Української Матері» для всіх матерів. На літніх канікулах збирали
історико-краєзнавчі, етнографічні матеріали з метою кращого пізнання рідного краю.
Фізичне виховання у «Пласті» мало сприяти вихованню сили волі, мужності, відваги.
«Пласт», як і інші молодіжні товариства, був під наглядом поліції і польської місцевої
адміністрації. За найменші порушення статуту поліція проводила арешти, обшуки,
конфіскацію майна і літератури. Про популярність і авторитет «Пласту» серед населення
свідчать цифри – на 1927 р. нараховувалося 138 пластових полків, які об’єднували
1

Андрухів І. Західноукраїнські молодіжні товариства «Сокіл», «Січ», «Пласт», «Луг». – ІваноФранківськ, 1992. – С. 26.
2
Там само. – С. 45.
3
Там само. – С. 65.
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близько 30 тис. членів1. Значення цієї організації велике, бо молодь готувалася до
державного життя, вчилася поборювати життєві труднощі, свідомо розуміти свою роль і
місце в суспільстві, підпорядковувати свої власні інтересі загальній справі – за кращу
долю України та її народу.
Таким чином, молодіжні товариства, які існували в Східній Галичині, «Сокіл»,
«Січ», «Луг», «Пласт» виховували свідомого патріота-українця, сприяли захисту й
розвитку української мови, культури, історії.
Як бачимо, боротьба за молодь була надзвичайно важливим чинником в українськопольській конфронтації. Окрім забезпечення дітей освітою, українці бажали, щоб школи
підносили національну свідомість і культуру корінного населення. Тому такий масовий
молодіжний рух був поширений у товариствах, де формувався патріот України.
У незалежній Україні українська освіта, наука та культура, на жаль, не є
пріоритетними у державі, попри заяви можновладців. Стійкість галичан, які захищали і
розвивали українознавство в умовах окупаційної влади, може стати добрим прикладом
оборони українських національних інтересів для патріотів.
Eastern Halitziya managed to maintain Ukrainian education and culture during Polish
occupation. Such organizations as «Ridna Shkola», «Prosvita» played a significant role in this
process. The clandestine university of Lviv is a unique example of the struggle for higher
education in the region. Such youth organizations as «Sokil», «Sitch», «Lug» brought up a
conscious Ukrainian patriot and promoted protection and development of the Ukrainian
language, culture and history.

1

Там само. – С. 58.
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Кислий А.О. (Чернігів)
РЕЛІГІЯ ТА РЕЛІГІЙНА ОСВІТА
В ІСТОРІЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ
У статті розглядається питання розвитку освіти в Україні. Підкреслюється роль
та значення релігійної освіти в історії становлення вітчизняної освітньої системи.
Доведено високий рівень виконання церквою навчально-виховних та інших функцій на всіх
етапах історії українського народу.
Проблема історії релігійної освіти в Україні досить актуальна. Цілком очевидно, що
нині серед суспільних інститутів, які виконують навчально-виховну роботу на високому
рівні, мало хто може конкурувати з церквою та роботою її освітніх закладів. Вона
протягом тисячолітньої історії виконувала не тільки віроповчальні функції, а й довгий час
була рушієм науки, просвіти, високої духовної культури, сформувала фундаментальну
базу освітньої доктрини, накопичила значний потенціал у справі виховання молодого
покоління. Отже, освітня діяльність церков в Україні має давні історичні традиції й є
важливою для вивчення.
Проблема розвитку релігійної освіти досліджена у філософських, історичних,
педагогічних наукових роботах. Особливо змістовними є праці з історичної минувшини
українського народу (М. Грушевський, Д. Дорошенко тощо), історії церкви та релігії
(І. Власовський, І. Огієнко, С. Голубєв, П. Знаменський, І. Смолич, Д. Поспеловський
тощо), що розкривають процес становлення освіти. Сучасні дослідження з історії релігій в
Україні (Б. Андрусишин, С. Жилюк, О. Лисенко, В. Любащенко, Г. Надтока, А. Пашук,
В. Пащенко, В. Рожко, Г. Степаненко, Ю. Щербяк тощо) дають змогу сформувати цілісне
уявлення про становлення релігійної освіти та її важливу роль у минулому й сьогоденні
українського народу.
Система освіти на території України формується разом із проникненням та
розповсюдженням християнства, організацією церкви. В основу освіти лягли духовні
стремління до пошуку істинного шляху та можливостей спасіння, що відповідали
християнському світосприйняттю. Церковна свідомість, що формувалася на основі вчень
Отців Церкви, розглядала богослов’я не як раціональну науку, а як науку практичного
богопізнання. Освіта полягала не в осягненні якнайбільшої кількості богословських знань,
а лише тих із них, які були необхідні для отримання спасіння в Христі. Християнські
знання поширювались у слов’янському середовищі через богослужіння та проповідницьку
діяльність духовенства. Отже, «основні зусилля педагогіки Давньої Русі були спрямовані
на те, щоб допомогти людині оволодівати християнськими чеснотами і звіряти свої справи
і помисли з християнською мораллю, що і було істинною мудрістю, на противагу
мудрості чисто пізнавальній, що не підкріплювалась вчинками і справами»1.
Становлення освіти, що мала на меті дати християнський світогляд, нерозривно
пов’язане з розвитком писемності, з книгою. Християнська культура вимагала нової
системи навчання, націленого на пристосування до книжності для оволодіння
християнською догматикою. Нова віра мала впливати на людей не тільки через
богослужіння, доступне для широких мас, а й через християнську літературу. Книга стала
вагомим чинником розповсюдження освіти та науки серед слов’янських народів і
українського зокрема, хоча коло читачів було ще дуже обмежене.

1

Дорошенко Ю.И. Христианство и русское национальное образование // Православная педагогика:
традиции и современность. Сборник лекций и докладов. – Владимир: ВГПУ, 2000. – С. 84.
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В історії та культурі українського народу високо цінується роль братів Кирила та
Мефодія. На думку І. Власовського, вони посіяли насіння християнської освіти в мові
слов’янській і в дусі східно-православному для подальшого релігійного, морального,
культурно-освітнього й художнього розвитку кожного із слов’янських народів1. Можна
припустити, що індивідуальне навчання русичів грамоти розпочалося не з відкриттям
шкіл князями чи священиками, а з появою перших грецьких проповідників. Отже, ще до
прийняття християнства в Київській Русі були письменні люди, що створили підґрунтя
для поширення освіти, стали одними з перших учителів.
Якісно новим етапом становлення системи освіти у східних слов’ян стала діяльність
князя Володимира, спрямована на створення мережі шкіл. Князь почав відкривати школи
та відбирати дітей у «навчання книжне». Літописні тексти говорять про плач матерів, які
прощались зі своїми дітьми, відряджаючи їх на навчання, як на смерть. Тому на
початкових етапах свого становлення школа сприймалася населенням як небезпечне
новаторство, здатне зруйнувати вікові традиції. Розповсюдженням християнства і
облаштуванням шкіл спочатку піклувалася держава. Крім освіти, необхідної для
державних потреб, князі приділяли велику увагу гідній підготовці духовенства, адже
поширення християнства в слов’янському світі було для них одним із головних завдань.
На перших етапах християнізації священиків вистачало лише для міських парафій,
тому при єпископських кафедрах організовували початкові школи для навчання
духовенства руського походження. З часом поступово поширюються школи у всіх містах
Київської Русі. З огляду на потреби церкви освіта набирає масового характеру. Церква
стає основним учителем священства, використовуючи всі можливі форми й методи для
поширення основ християнства. Зі зміцненням давньоруської церковної організації освітні
справи повністю перейшли під її патронат. Церква стала осередком народного виховання
й освіти, а освічене священство давало початкові знання народним масам у світлі
християнського вчення. Духовенство постійно переконувало народ у важливості
«книжного читання» і великій користі божественних книг як для спасіння душі, так і для
земного життя. Досліджуючи історію православної церкви в Київській Русі,
І. Власовський зауважує: «…яка б не ставилася мета при «книжному навчанні» в ті часи, –
чи практична для підготовки духовенства (і урядовців державних), чи більш теоретична
для піднесення рівня освіти посеред вищих верств, – все одно: освіта тодішня, і по змісту
своєму й по характеру, пройнята була церковно-релігійним духом»2.
У школах для підготовки священиків та членів кліру навчання полягало у здобутті
навичок читання і письма, церковного співу, обов’язковим було оволодіння основами
християнської віри й моралі. Головною в освітній системі стала робота з текстом як
основним джерелом християнської мудрості. Отримавши ази грамоти, лише окремі
священики могли продовжувати навчання. Подальше навчання базувалося, зазвичай, на
самоосвіті і передбачало оволодіння грецькою мовою та вивченням світської літератури.
Книжне навчання, що стало професійним завданням священства і вважалося справою
святою та богоугодною, можна назвати більш високим рівнем освіти.
Особливо важливу роль у розвитку освіти відігравали монастирі. Маючи
специфічний клімат цілісного виховання людини, вони стали головними освітніми
інститутами. У такому середовищі, де тісно перепліталася теорія з практикою,
формувалася наука. Саме з монастиря бере свій початок руська книжність. Вивчаючи за
літописами вселенський досвід святих та отримуючи настанови правильного
християнського життя, поступово виростає прошарок освічених ченців, які склали
освітню базу Київської Русі. Ченці вважалися людьми не тільки освіченими, а й святими.
1

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – [Репр. вид. Нью-Йорк, 1955]. – К.,
1998. – Т. 1. – С. 69.
2
Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Репр. вид. – К., 1998. – Т. 1. – С. 72.
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Вони переписували і перекладали кращі книги, що «виховували людину, а не
розбещували її під приводом просвіти… Така література закладалась в основу всієї освіти
на Русі, що й принесло найвищі духовні плоди в XIV – XV століттях»1.
Корективи у релігійне та освітнє життя внесла монголо-татарська навала, коли на
тривалий час було перервано навчально-виховні традиції, що призвело до втрати
головного значення одних освітніх установ та утворення інших. На Русі поступово
складається своєрідна система освіти, генетично пов’язана з традиціями Київської Русі,
що має значні відмінності як від західноєвропейської, так і візантійської освітньої
системи. Розвиток освіти тривав у Галицько-Волинському князівстві, а згодом і за
Литовсько-Руської державності.
Робота з книгою залишалась основою освіти церковнослужителів. Але для простого
населення книга була малодоступною, і тому головним джерелом пізнання був
християнський культ. Церковне богослужіння й обрядовість поширювали в народі
релігійні образи і задовольняли пізнавальні потреби щодо виховання побожності та
християнської моралі. Такий зміст просвітницької діяльності вказує те, що на українських
землях церква, на відміну від Заходу, не змогла утворити струнку й стабільну освітню та
наукову систему.
Розроблені основи початкової освіти тривалий час задовольняли церкву в справі
поширення освіти та християнської моралі. Священство вважало, що вся освіта мала
служити богослов’ю, створити надійну опору для боротьби з іншими вірами, адже в
іншому випадку вона просто некорисна і навіть шкідлива. Водночас відсутність
спеціальних середніх та вищих шкіл спричинила необхідність здобуття освіти на Заході,
де вже готували високоосвічених осіб, які відповідали потребам часу. Маючи
православний обряд віросповідання, духовенство та вищі верстви суспільства
встановлюють тісні стосунки із західною католицькою та протестантською Європою в
освітній сфері. Така релігійна ситуація на довгий час відобразилась у взаємовпливах
різних за віросповіданням освітніх традицій. Просвітницькі традиції Київської Русі
переплітаються з освітніми досягненнями латинської Європи, трансформатором і
передавачем яких була Польща. Тривалий час саме католицька школа відповідала
практичним потребам Польсько-Литовської держави, була прикладом високого рівня
освіти на українських землях і тому користувалася популярністю серед молоді, особливо
вищих верств суспільства.
У середовищі найбільш далекоглядного духовенства розуміли загрозу православ’ю,
усвідомлювали необхідність якісної освіти, адже для боротьби з проявами релігійного
вільнодумства і протистояння з католицьким світом необхідні були освічені священики, та
й саме православне богослов’я вимагало наукового знання. Вирішити цю проблему змогла
Острозька академія. Цей навчальний заклад поклав початок компромісу між
східнослов’янськими просвітницькими традиціями і «латинською наукою». Він став
духовно-релігійним центром усієї України і заклав підвалини для майбутнього
становлення вищої школи та консолідації наукових сил.
У православному середовищі поступово створюються братські школи з метою
просвіти як найбільш дієвого засобу в боротьбі проти покатоличення. Саме в середовищі,
яке створили братства, укорінився погляд на освіту як на «найкращий засіб, що веде до
підвищення релігійно-морального значення православної церкви і належний оплот проти
наступаючої іновірної пропаганди»2. Власне, церковні братства вперше заснували
постійно діючі школи. Створення навчальних закладів у середовищі братського руху має
особливе значення для формування релігійної освіти в Україні, завдяки не лише самому
факту створення національної школи, а й вітчизняної вищої освіти.

С. 7-8.

1

Осипов А. По образу Христа: о духовном образовании в РПЦ // Православная беседа. – 2003. – № 2. –

2

Голубев С. История Киевской духовной академии. – К., 1886. – Вып. 1. – С. 177.
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У 1632 р. заснована Києво-Могилянська колегія. Вона працює за програмою Петра
Могили, основу якої склали позитивні досягнення західноєвропейської освіти та
вітчизняні здобутки. Г. Флоровський доводить, що в часи Петра Могили Київська колегія
ще не була богословською школою і майже до самого кінця XVII ст. богослов’я не
викладали як особливу дисципліну, окремі богословські теми входили і вивчали в курсах
філософії1. Відіграючи вирішальну роль у розвитку науки та поширенні освіти, колегія
згодом отримує статус академії, що юридично оформило її як вищий навчальний заклад
православної орієнтації, і вже в XVII ст. вона стала визначним культурним центром усієї
України. Отже, Києво-Могилянська академія була не спеціальною духовною, а
загальноосвітньою вищою школою для різних верств населення. Значення КиєвоМогилянської академії вдало характеризує С. Голубєв: «…вона стала і довгий час була
єдиним, що задовольняв потреби часу, розсадником просвіти, поширюючи свої промені не
тільки по всій Південній Русі, але навіть, в значній мірі, і по північно-східних областях
нашої вітчизни, розсадником, випустивши із своїх стін немало, відомих просвітою і
добрими діями пастирів, державних чиновників і у всіх станах відмінних громадян»2.
З розвитком навчальних закладів принципово змінюється мета освіти. Її основою
стає не святість людини, а прагнення сформувати в неї широкі і різнобічні знання.
Богословські знання перетворюються в суму знань замість того, щоб бути джерелом
навчання досвідному богопізнанню. Навчання християнського розуміння життя
замінюється точним виконанням церковних настанов, обрядів і церковної естетики.
Професор-богослов А. Осіпов зазначає, що «первинними стають цінності не духовні, а
«зовнішні», не чистота духу, а точність «букви», не любов і смирення по образу Христа…,
а влада по образу світу цього, що зневажає «малих цих», не убогість і помірність, а
багатство і слава суєтні»3.
Зі зміною мети освіти змінюється і навчальний процес. Духовні школи формувалися
на зразок католицьких та протестантських і взяли на озброєння їх систему, методи,
програми, навчальні посібники. Розширювалася предметна база, вводилися класи, оцінки,
покарання і нагороди. Особистий духовний пошук та приклад наставника відходить на
другий план, адже «освіта нова, європейська, поставивши на наріжний камінь максимум
теоретичних знань і богословський професіоналізм, повинна була порвати з педагогікою
Христа і застосувати педагогіку примусу й формалізму»4.
Історичні процеси, що відбувалися на українських територіях з XVII ст. і до кінця
ХVIII призвели до значних трансформацій, пов’язаних з перерозподілом українських
земель на користь окремих держав, де перевагу мали різні конфесії й спричинили до
формування різних конфесійно зорієнтованих освітніх традицій.
До значних змін в освіті призвів перехід Київської метрополії під юрисдикцію
Московської патріархії. Духовенство і світське населення Московщини, порівняно з
Україною, дещо різнилися за рівнем освіченості. У школах Московщини не вивчали
загальноосвітніх предметів, навчання базувалося на засвоєнні основ релігійного життя,
незначна увага приділялася народній просвіті. В Україні існувала розгалужена освітня
система, яка намагалась охопити різні суспільні прошарки. І. Смолич виводить окремі
причини, що визначили специфіку релігійної освіти в Україні. По-перше, шкільне
навчання відбувалося спеціально в дусі православної віри, щоб захистити дітей від
католицької пропаганди, і така традиція збереглася після приєднання України до Москви.
По-друге, в Україні були досить розвинуті села, що дало підстави для сприятливого
1

Флоровский Г.В. Пути русского богословия – 3-е изд. [Репр. изд. 1937 г.]. – Париж: УМСА – PRESS,
1983. – С. 51.
2
Голубев С. История Киевской духовной академии. – К., 1886. – Вып. 1. – С. 177.
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розвитку освіти. Церковне життя розвивалося також по-іншому, ніж у Московській
державі. Майже у кожній парафії існувала школа, що не було характерним для
Московщини1.
Держава та церква приділяли немалі зусилля розповсюдженню освіти й релігійного
виховання, адже вони потребували значного вдосконалення. Особливу роль у сфері
релігійної освіти відіграли реформи Петра І, які поширилися на всій території імперії і
вплинули на стан освіти в Україні. До петровських реформ існувала єдина система освіти,
яка надавала весь багаж знань, задовольняючи потреби суспільства. Тепер головна увага
приділяється розвитку практичних наук та підготовці спеціалістів, потрібних для різних
галузей економіки, які будуть корисними для змін у державі. Поступово починають
виокремлюватися духовні навчальні заклади, що спеціалізувалися на підготовці кадрів
священства.
На початку 80-х років XVIII ст. у Росії влада робить реальні кроки щодо організації
народної освіти, створення школи у парафіях, де вчителями будуть священики. Держава
намагалася контролювати освіту та встановити, щоб усе як релігійне, так і громадянське
виховання було витримане в одному конкретному дусі: дати «чисте і розумне поняття про
Трійцю і Його святий закон, основні правила непохитної вірності государю й істинної
любові до батьківщини і до своїх співгромадян, у якій суть головної опори загального
державного благоустрою»2.
Українське духовенство і насамперед відомі діячі Київської академії (Стефан
Яворський, Феофан Прокопович тощо), беруть активну участь у розвитку освіти в
Московській державі, «підіймаючи її з темряви» до рівня українських шкіл. Визначальна
роль світської держави у задоволенні освітніх запитів суспільства, що розвивається,
призвели до ослаблення духовної освіти в Україні. З цього питання професор І.
Власовський зазначає, що «йшла секуляризація освіти й науки, які відходили з-під опіки
Церкви й ставали головною турботою держави. Світська освіта, світська наука і школа
витісняли давню школу з її церковним характером і напрямком. Це було причиною
занепаду Київської академії, що, як школа з завданнями загальноосвітніми під покровом
Церкви, переставала бути навчальною системою й методами відповідати духу та потребам
часу в ділянці цієї загальної освіти»3.
У другій половині XVIII ст. Академія переживає перехідний стан, аж поки не стала у
1819 р. Київською Духовною академією в складі Російської православної церкви.
Академія зазнала впливу русифікаційних заходів, як і все українське церковне життя,
втратила значення резервуару освіти і наукових сил також для Московщини. Слід вказати,
що, крім Академії, на Лівобережній Україні у ХVIII ст. були інші школи, відкриті
місцевою церковною владою. Вони діяли у Чернігові, Харкові, Переяславі, Полтаві та
забезпечували кадрами священства місцеві парафії і поповнювали студентські лави
Київської академії.
Отже, в Україні в XIV-XVIІI ст. для розвитку освіти, що відповідала б запитам
суспільства в освічених кадрах, постали різні релігійні навчальні заклади. Як і в попередні
часи, духовенство залишається силою, здатною сформувати освітню систему,
спроможною навчити й виховати на основі християнської моралі. Поєднуючи
західноєвропейський рівень освіти з вітчизняними традиціями і патріотичним
християнським вихованням, церква поступово створює власну освітню систему.
Формування різних навчальних закладів і насамперед Києво-Могилянської академії, що
відповідало вимогам часу, буде не лише основою розвитку української освітньої традиції,
1

Смолич И.К. История Русской церкви // Народное образование в трудах историков русской церкви:
Хрестоматия / М.Н. Костикова (сост. и авт. вступ. ст.). – Владивосток: Изд-во Дальневосточного ун-та, 2000.
– С. 156.
2
Там само. – С. 160.
3
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а й дасть поштовх та підготує базу для розвитку освіти на інших територіях у середовищі
слов’янських народів.
У галузі освіти відбувалися зміни, спрямовані на відокремлення духовних шкіл від
світських. У 1808 р. усі духовні школи були об’єднані під керівництвом особливого
духовно-навчального відомства Комісії духовних училищ. Відомство було розділене на
академічні округи, де безпосередній нагляд за середніми (семінарії) і нижчими (повітові й
парафіяльні училища) навчальними закладами входив до обов’язків академій. Академії
давали вищу освіту для випускників семінарії та виконували адміністративні функції.
Вони виконували також функції наукового осередку. Її випускники отримували ступінь
магістра, кандидата чи доктора богослов’я. Отже, поступово запроваджується єдина для
всієї імперії система духовної освіти. Духовна освіта відрізнялася від світської у площині
світоглядній і стала прерогативою для вихідців із родин священиків. Майже зовсім
відмовившись від небогословських наук, семінарія, формуючи богословсько-освічену
людину, «накладала на кожного семінариста печать архаїзму»1.
У другій половині ХІХ с. у Російській імперії відбувається економічний розвиток,
формування капіталістичних відносин, що зумовило реформу освітньої системи. За
новими статутами предмети поділили на загальноосвітні й спеціальні, скоротити курси
богословських дисциплін і збільшити курс філософії, ввели вивчення педагогіки. Церква,
виконуючи важливі освітні функції, потребувала підготовлених кадрів для педагогічної
роботи в навчальних закладах різних ступенів. За Статутом, затвердженим у 1869 р., перед
духовними академіями постала подвійна мета. Г. Флоровський зауважує, що «це повинна
була бути не тільки богословська вища школа, але ще й свого роду педагогічний інститут
духовного відомства. І в академіях не стільки готували до пастирства, скільки власне до
педагогічної діяльності»2. Проведені реформи поглибили розмежування між світською і
духовною освітніми системами і разом з тим зробили великий крок на шляху руйнації
замкнутості духовного стану, відкрили для дітей священства можливість отримувати
вищу світську освіту і, навпаки, учням світського походження отримати духовний стан.
Шкільна політика самодержавства на рубежі ХІХ – ХХ ст. була спрямована на
задоволення зростаючих суспільних потреб в освіті і, в першу чергу, на зміцнення
монархічних основ російської державності. Релігійна освіта до революційних подій
1917 р. вважалась основною навчально-виховною діяльністю, яка задовольняла
державний устрій, і тому контролювалася та підтримувалася владою. На церковну школу,
якою майже монопольно відала Російська православна церква, було покладено виховання
дітей у дусі відданості самодержавству, православ’ю і народності. Отже, маючи опіку
держави, священство могло виконувати своє першочергове завдання – поширення Слова
Божого. Через освітню діяльність православне духовенство широко впливало на
формування релігійної свідомості своєї пастви, протидіяло, зокрема, католицькому та
сектантському вихованню молоді.
На початок ХХ ст. система релігійної освіти в Україні набула завершеного вигляду.
Маючи у своєму складі 41 навчальний заклад: 1 академію, 9 семінарій, 31 училище – вона
все більше стає залежною від усієї сукупності духовних навчальних закладів, які існували
в Російській імперії. Якщо протягом багатьох попередніх століть вона виконувала функції
«духовного донора Росії», то на початку ХХ ст. не могла у повному обсязі забезпечувати
власні потреби.
Духовну освіту в Російській імперії, на відміну від західноєвропейських країн,
надавали виключно в духовних навчальних закладах. У складі навчальних закладів інших
відомств не було богословських факультетів, які готували кадри духовенства. Проте поряд
1
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з іншими навчальними предметами, богослов’я та церковну історію вивчали на всіх
університетських факультетах, їм відводили головну роль у вихованні молодого
покоління. Отже, церква, маючи систему духовної освіти (від академії до початкових
шкіл), забезпечувала потреби у навчанні та вихованні населення на основі християнської
моралі, здійснювала відчутний вплив на світські навчальні заклади.
Релігійна освіта на початку ХХ ст. все більше не задовольняла суспільство, що
швидко розвивалось і потребувала реформ як у сфері підготовки духовенства, так і
початковій загальноосвітній ланці. Виконуючи головне завдання релігійного виховання,
духовні навчальні заклади поступово звужують викладання загальноосвітніх дисциплін.
Простежується зниження загальноосвітнього рівня розвитку семінаристів порівняно з
випускниками інших навчальних закладів. Будь-які спроби перетворень не знайшли
успіху, причиною чого була нестабільність державного життя, що підживлювалась
війнами та революціями.
Особливості має розвиток релігійної освіти на західноукраїнських землях.
Спеціальний навчальний заклад – Генеральна семінарія, що була створена у кінці
ХVIII ст. у Львові, стає головною базою для підготовки майбутніх священиків.
Навчальний заклад мав високий науковий рівень професорсько-викладацького складу.
Встановлений порядок, при незначних змінах, залишався надовго засобом виховання
молоді на основі християнської моралі, адже його випускники поповнювали не лише ряди
священиків та високоосвічених богословів, а й активних громадських діячів.
У Галичині після реформи 1869 р. виникли сприятливі умови для розвитку
шкільництва, почали створювати народні школи, у яких на першому місці серед
обов’язкових предметів, яким приділяли значну увагу, була релігія. Метою роботи таких
шкіл було «виховати дітей у релігійних традиціях, озброїти знаннями і вміннями,
потрібними для життя і подальшої освіти, закласти основу для освіти активних членів
суспільства»1.
У 1891 р. на Соборі у Львові прийнято рішення про організацію навчальних закладів
– великих та малих семінарій для підготовки духовенства за західноєвропейським
зразком. Робота великих семінарій розпочалась уже в перші роки згідно з прийнятим
рішенням, мала семінарія відкрилася лише у 1919 р. Малі семінарії мали специфічний
устрій, що визначив тісний зв’язок майбутнього духовенства зі світським середовищем,
адже учні в них живуть спільним життям, а навчаються в державних середніх школах.
У 1928 р. у Львові створено греко-католицьку Богословську академію, що,
проіснувавши 15 років, стала осередком богословської науки для греко-католицького
світу і підготувала кадри, що зберегли її ідентифікацію протягом багатьох років
нелегального існування. Тісний зв’язок із Заходом давав можливість розвиватися
навчальним закладам, відповідаючи вимогам часу, забезпечуючи потреби церкви та
суспільства. Підготовка духовенства мала задовільний стан і часто забезпечувала кадрами
не лише потреби українського народу. Значну увагу приділяли навчально-виховній роботі
на основі релігійних моральних засад у громадському середовищі. Важливою ланкою
системи релігійної освіти була початкова школа, де дітям надавали елементарну освіту.
До 1939 р. у навчальних закладах на західноукраїнських землях освіту отримувала
молодь різного соціального, національного та релігійного складу. Зміст освіти побудовано
на основі богословських знань та їх практичного закріплення під час богослужіння.
Вивчення релігії не було новим явищем, оскільки діти знайомилися з її основами у
повсякденному житті, та й учитель Закону Божого не лише навчав своїх учнів віри, а й
допомагав зорієнтуватися у виборі життєвого шляху.
Складні політичні процеси, що протікали в Україні після 1917 р., віддзеркалились і
на релігійному житті. Церква намагалася вдосконалити релігійну освіту власними
1
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зусиллями та з допомогою владних утворень, що діяли в країні. З приходом до влади
більшовиків і встановленням радянської влади на території України почала формуватися
нова система освіти. Головним регулятором ролі церкви у розвитку освіти став Декрет
«Про відокремлення Церкви від держави, а школи від Церкви». Релігійну освіту не просто
забороняли, з нею почали активно боротися. Держава розпочала тотальний наступ на
релігійне виховання. Заборонено викладання віровчення, розпочалася послідовна,
цілеспрямована атеїстична пропаганда. «Церква, духовенство були усунуті по школах від
виховання молоді, але школа, – вважає І. Власовський, – не стала одночасно нейтральною
щодо Церкви й релігії, а зайняла позицію смертельного ворога їх і почала прищеплювати
дітям з раннього віку атеїзм, висміювати «попів», віруючих»1.
Впровадження антирелігійного виховання не мало сприятливого середовища: брак
спеціально підготовлених учителів (більшість учителів мали глибокі релігійні
переконання), низьке матеріальне забезпечення, слабка науково-методична база.
Поспішність введення антирелігійного виховання могла призвести до конфлікту з
віруючими батьками.
Одним із головних завдань державної політики в боротьбі з викоріненням релігії зі
школи було атеїстичне виховання, на що держава покладала першочергові завдання. Для
цього проводилися різні заходи: ліквідація релігійних організацій, репресії педагогів із
релігійними переконаннями, створення єдиної системи освіти, яка б давала можливість
жорсткого контролю, підготовка вчителів антирелігійних поглядів, розробка спеціальної
наукової та методичної літератури, нав’язування нової атеїстичної ідеології, антирелігійна
робота з батьками тощо. Така діяльність стає все більш спланованою та обґрунтованою.
Як наслідок, було обмежено діяльність, а невдовзі закрито всі спеціальні навчальні
заклади з підготовки кадрів духовенства.
Перебіг подій в Україні в роки Другої світової війни продемонстрував потяг людей
до релігії та церкви, відбувалася активізація релігійного життя, були спроби організації
підготовки священиків, релігійного виховання молоді. Часи окупації показали всю
занедбаність системи духовної освіти, антирелігійна робота дала свої результати:
священики були репресовані чи не мали відповідного рівня освіти, втрачено матеріальну
базу. Вирішити проблему забезпечення віруючих освіченими священиками можна було
лише через відродження системи духовної освіти. Актуальним у релігійному середовищі
та для влади постає питання відновлення єпархій та організації духовної освіти для
підготовки священства. У 1943 р., з відома державних органів влади, у єпархіях, долаючи
окремі перешкоди, починають працювати богословсько-пастирські курси. Однак такі дії
не могли задовольнити потреби церкви в священиках і не стали повномасштабним
відродженням системи релігійної освіти. В подальшому духовенство намагалося
повернутися до традиційної системи освіти, влада ж докладала всіх зусиль, щоб обмежити
і призупинити поширення релігійної освіти. На ведення активної роботи з атеїстичного
виховання молоді покладалися першочергові завдання у боротьбі з проявами релігійності.
Загальнодемократичні перетворення, започатковані т.зв. «перебудовою» в
Радянському Союзі призвели до глибоких внутрішніх перетворень у суспільстві.
Відновлення єпархій і організація богословської освіти для підготовки кадрів духовенства
стають досить актуальними в релігійному середовищі та для влади. Зростання інтересу
значної частини населення до світоглядних та духовних потреб свого життя також
сприяли відродженню церкви як повноцінної суспільної інституції. Вирішуючи проблему
нестачі кваліфікованих кадрів для церковних потреб, піднімається питання щодо
реабілітації системи релігійної освіти. Розпочинається процес формування духовних
навчальних закладів.
1

Власовський І. Нарис історії Української Православної Церкви. – Репр. вид. – К., 1998. – Т. 4. – Ч. 1.
– С. 305.
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Суспільні трансформації останніх десятиліть, пов’язані зі становленням України як
незалежної держави, відкрили простір для відродження та розвитку традиційних для
українського суспільства конфесій, які попри втрати, пов’язані з протидією їм з боку
тоталітарної влади, зберегли значні можливості виконувати свої першочергові функції –
проповідувати і навчати людей віри. Нинішній характер державно-церковних відносин та
вільна діяльність релігійних організацій отримали нові можливості розвитку й
удосконалення цієї роботи і, перш за все, осмислити й реалізувати їх плани щодо участі
церкви в навчально-виховному процесі.
Різні церкви, конфесії, релігійні напрями, що діють в Україні, створили на основі
своєї ідеології та віровчення систему освітніх закладів. Духовні навчальні заклади
спрямовують свою діяльність на підготовку кадрів священиків, що залишається
пріоритетним. Позитивним є і той факт, що вони намагаються надати своїм вихованцям
більш широкі знання з окремих світських дисциплін. Такий стан викликаний необхідністю
випускників реалізувати себе поза межами церкви, маючи при цьому необхідну
підготовку. Поряд з тим, при визначенні високих моральних ідеалів як головної складової
державного суспільного розвитку, церква намагається відновити просвітницьку роботу,
тобто здійснювати свою навчально-виховну діяльність поза, власне, церквою, прагнучи
задіяти найрізноманітніші освітні форми, проте у світському середовищі вони ще мало
реалізовані.
Отже, на всіх етапах історії українського народу релігійні освітні заклади
виконували широкі функції: забезпечення кадрами церкви та апарату державної влади;
засвоєння християнської доктрини як ідеологічного стрижня ранньофеодального
суспільства; комунікативна функція, що реалізувалася через вивчення іноземних мов та
християнської доктрини, а також навчання за кордоном; виховна функція через засвоєння
християнської моралі; акумулювання знань та розвиток основ науки; інтелектуальнодуховне донорство Московської церкви.
The article discusses the development of education in Ukraine. Role and importance of
religious education in the history of the national education system emphasized. Proven high level
of church educational and other functions at all stages of the history of the Ukrainian people.
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Клименко Н.М. (Київ)
МАТЕРІАЛ ПРО ВИДАТНИХ УКРАЇНЦІВ
У ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
(9 клас)
Стаття присвячена дослідженню матеріалів про видатних українців у трьох
підручниках з української мови для 9 класу, затверджених Міністерством освіти і науки
України, окреслює загальні тенденції в цьому питанні, вказує на важливе значення
діяльності окремих постатей для формування цілісного знання школярів про Україну.
В умовах постійних змін у системі освіти увагу не лише МОНУ, а й педагогів,
науковців, батьків, привертає проблема якості підручників, оскільки це основний засіб
реалізації навчальних програм. Є. Суліма відзначає: «авторами якісних, з педагогічної і
наукової точки зору, підручників можуть бути лише найдосвідченіші науковці […]. Саме
тому не тільки окремі автори, а цілі авторські колективи науковців мають працювати над
розробкою та написанням навчальних підручників, яким і надаватиметься гриф МОН»1.
Про те, що не втрачає актуальності питання змісту підручників вказував
проф. І. Вакарчук: «…мають бути й підручники, які б відображали, з одного боку,
досягнення науки, з іншого ж – мали б таку структуру, такий зміст, який би дитина могла
успішно засвоювати»2. О. Василець у своїй статті подає слушне зауваження Ю. Кузнєцова
– директора видавництва «Педагогічна преса»: «Ті підручники, що маємо сьогодні,
складено здебільшого за науковим принципом. Курс мови і природознавчих наук
подається так само, як в інститутах. Це означає, що наші підручники за своєю структурою
і змістом спрямовані на відтворення системного курсу науки. Але це неправильно,
оскільки учень, який закінчив школу, повинен за обсягом мати знання академіка»3. Про
наявність такої гострої проблеми пише акад. П. Кононенко, наголошуючи, що на
«першому плані у підручнику мають бути проблеми виховання і навчання. Основна мета
школи і, зокрема, підручника – вчити думати»4.
Відповідно до Держстандарту та сучасної концепції мовної освіти передбачено
формування національно-мовної особистості, тому головні завдання нашої статті –
виявити, з якою метою автори підручників подають матеріали про видатних українців, чи
є загальні тенденції в цьому питанні і чому сприяє використання інформації про відомих
українців у навчальному процесі.
Про увагу до діяльності та творчої спадщини наших відомих земляків свідчить: серія
книжок про знаменитих українців видавництва FOLIO (зокрема про І. Франка,
Г. Сковороду, Володимира Мономаха, Лесю Українку, О. Блохіна та ін.)5; телепроект
«Великі українці»; проект «Українці в світі», що має мету «формування нових
національних світоглядних позицій, ідей, поглядів і переконань сучасної людини, і,
в першу чергу, дитини, виховання її поваги до нашого історичного минулого на прикладах
видатних співвітчизників»6. Ці та інші проекти отримали неоднозначні відгуки та оцінки
1

http://www.mon.gov.ua/main.php?query=newstmp/2010/25_05.
http://www.osvita.org.ua/articles/293.html.
3
Василець О.К. Аналіз сучасних підручників і посібників та перспективи їх оновлення в умовах
незалежної України // Проблеми сучасного підручника середньої і вищої школи: Зб. наук. праць / Упоряд. і
наук. ред. В.В. Оліфіренко, В.С. Білецький. – Луганськ, 2004. – Вип. 2.
4
Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Українська освіта у світовому часопросторі – К.: Т-во «Знання»
України, 2007. – 592 с.
5
http://www.folio.com.ua/index.php?id=1268664882.
6
http://www.ukrainians-world.org.ua/about/42/.
2
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критиків, причин цьому є кілька, одна з головних, на нашу думку, різний підхід до
тлумачення поняття «відома / видатна людина» (англ. мовою celebrity). У тлумачному
словнику вказано: «відомий – 1. людина, яку знають; знайома; 2. якого знає багато людей,
який користується популярністю, славою; знаменитий, славетний»1; цікаво про це каже
О. Забужко: «Відома людина – це, знаєте, така окрема професія. Чим відома – неясно.
Відома своєю відомістю. На неї покладається певний кредит довіри…»2.
Для нашого дослідження ми проаналізували три підручники з рідної мови для 9 класу
різних авторських колективів: 1. Заболотний О., Заболотний В.; 2. Глазова О.,
Кузнецов Ю.; 3. Єрмоленко С., Сичова В. Зазначені авторські колективи ставали
неодноразовими переможцями щорічного конкурсу рукописів підручників і це цілком
закономірно, оскільки в цих підручниках міститься удосконалений комплекс завдань,
спрямованих на оцінку інформації, аналіз, систематизацію, вирішення проблемних
ситуацій, творчих завдань і, головне, ці підручники відповідають вимогам Положення про
Всеукраїнський конкурс навчальних програм та підручників для загальноосвітніх
навчальних закладів.
Авторський тандем О. Заболотного та В. Заболотного отримав багато схвальних
відгуків про свої праці. Так, про їхній підручник для 9 класу у методичних рекомендаціях
зазначено: «Теоретичні відомості в параграфах згруповано в окремі підрозділи із
зазначенням ключових понять, а деяку інформацію оформлено у вигляді таблиць і схем,
що значно полегшуватиме її сприйняття, опрацювання й запам’ятовування. Положення, у
яких учні найчастіше припускаються помилок, подаються із позначкою «Зверніть увагу!»
Активізують роботу із фактажем спонукальні рубрики типу «Розрізняйте!»,
«Порівняйте!», «Пригадайте», «Міркуйте!» Дотримується баланс між завданнями
репродуктивного і пошукового характеру, що сприяє активізації процесів мислення й
пізнання. Уміщено вправи на повторення вивченого, систематизацію і синтез щойно
засвоєного, наводяться зразки виконання того чи іншого завдання і розборів речень.
Значну увагу приділено питанням інтонації, виразного читання, сприйняття
прочитаного»3.
Ми не ставимо за мету аналізувати науково-методичний апарат підручника, а
звертаємо увагу на вміщені матеріали про відомих українців. У цьому підручнику наявні
інформативні тексти (де дібрано багаті біографічні факти) про Князя Володимира (с. 14),
літописця Івана Томашевського (с. 36), фізика Івана Пулюя (с. 100), козака Семена
Климовського (с. 128), лексикографа Памва Беринду (с. 139), художницю Катерину
Білокур (с. 158), гетьмана Петра Сагайдачного (с. 163), композитора Максима
Березовського (с. 180), науковця Івана Огієнка (с. 183), українських підприємцівмеценатів Яхненків та Симиренків (с. 189). Як бачимо, це відомі постаті, що зробили
вагомий внесок у розвиток науки і культури України, але серед них, на жаль, немає
відомих сучасників. Та не можна не відзначити, що розгляд життєвого та творчого шляху
видатних персон має виховне значення, оскільки сприяє формуванню власних переконань
та системи цінностей.
Частина зазначених текстів розрахована для використання на уроках зв’язного
мовлення (наприклад, впр. 302, с. 158): 1. Прочитайте текст, визначте його тему й основну
думку […]. 2. Укажіть ССЦ, сформулюйте основну думку та оцініть виражальні
можливості кожного з них. 3. Визначте мікротеми тексту та запишіть тематичні речення у
формі плану. За планом усно перекажіть текст, виділяючи інтонацією ССЦ, інша – для
вивчення граматики (наприклад, впр. 186, с. 100: 1. Прочитайте текст. Визначте тему.
1

Великий тлумачний словник сучасної української мови / Уклад. і голов. ред. Т.В. Бусел. – К.; Ірпінь:
ВТФ «Перун», 2005. – 1728 с.
2
Україна молода. – 2007. – №119. – С. 9.
3
Методичні рекомендації щодо вивчення української мови і літератури у 2009/2010 н. р. та інші
матеріали МОН України // Дивослово. – 2009. – № 7-8.
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Яких відомих вчених, що є гордістю України, ви знаєте? 2. Знайдіть у тексті й випишіть
три складнопідрядних речення з підрядними допустовими. Визначте їхню структуру,
засоби зв’язку, поясніть роль у тексті). До більшості вказаних текстів додаються
фотографії або малюнки, які виконують допоміжну роль, як зокрема, у впр. 14, с. 14, де до
тексту про князя Володимира додано фото пам’ятника, зведеного на його честь на
Володимирській гірці в м. Києві. Це зображення князя з хрестом у руці – додаткова
інформація для учнів про пошану українцями цієї людини не лише як князя, сина
Святослава, а й як хрестителя Русі.
На рівні речень теж наявні нечисленні посилання на відомих постатей: 1. Окрім того,
елементи живої мови українського народу використовували І. Вишенський, Г. Сковорода
(с. 6). 2. Михайло Стельмах писав: я люблю тебе, незрадлива мудрість книг (впр. 42, с. 29).
Працюючи над змістом підручників, було виявлено цікавий факт: у двох
підручниках (А – Заболотний О., Заболотний В. та Б – Глазова О., Кузнецов Ю.) подано
фрагменти творчості двох поетів П. Маха (с. 7) та П. Перебийноса (с. 15), які надзвичайно
схоже згадують одних і тих же (!) відомих класиків української літератури:
А. Я радий, що в тобі луна
Франків вогонь і дух Тарасів,
Що мужність чисту, як весна,
Знайшла ти в Лесиній окрасі…
Б. Тарас Шевченко – дух мій незгасимий. Іван Франко – моя незламна сила. А Леся –
то краса моя жива.
Уривки з творів цих митців подано для вивчення теми «Розвиток української мови».
Це є підтвердженням того, що авторські колективи, навіть на рівні текстів, подають учням
інформацію про класиків української літератури, які зробили колосальний прорив у
становленні сучасної української мови.
Помітно виділяється підручник авторів – О. Глазова, Ю. Кузнецов, оскільки
основна ідея його художньої концепції: «гармонійно об’єднуючи зміст і форму, впливати
на різні сфери сприйняття дійсності підлітком і формувати у нього різноманітні
компетентності, розвивати образне художнє мислення. У підручнику широко
представлена мистецька творчість Тараса Шевченка, що має сприяти розвитку
міжпредметних зв’язків і допомогти у вивченні курсу української літератури у 9 класі»1.
Порівняно з попереднім підручником маємо більше речень, де згадуються відомі
українці, так лише у впр. 26 (с. 34) вказано імена Б. Хмельницького, Г. Сковороди,
Т. Шевченка, Лесі Українки, Миколи Лисенка та ін.; а у впр. 309 (с. 190) в одному реченні
згадано постаті, відомі далеко за межами України: «Звісно, її [Україну] палко любили
Сірко, Винниченко, хлопці й дівчата з УПА, Симоненко, Стус…». Переконані, що такі
матеріали в підручнику з мови не лише доречні, а й необхідні, оскільки сприяють
формуванню культурно-естетичної пам’яті школярів.
На жаль, автори цього та інших підручників недостатньо, на нашу думку, подають
інформацію про видатних українців, які досягли успіху поза межами України, адже не
слід забувати про тих, хто доклав чималих зусиль для самореалізації та популяризації
Батьківщини. Так, у вищезазначеному підручнику, хоч і оглядово, в одній вправі – 252
(с. 153) знаходимо короткі відомості про скульптора Олександра Архипенка, вченоговинахідника Івана Пулюя, балетмейстера Сержа Лифара і відому у світі Хурем, нашу
Настю Лісовську.
На рівні текстів – різноманіття імен, але більшість із них – це письменники
(Т. Шевченко – с. 120, с. 135, с. 171; Леся Українка – с. 136; Олена Пчілка – с. 146; Ганна
Барвінок – с. 146; В. Крищенко – с. 160; Г. Сковорода – с. 58; Марко Вовчок – с. 173 та ін.)
і художники (Михайло Микешин – с. 124; Михайло Врубель – с. 176, Марія Башкирцева –
1
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с. 181), доповнюють когорту славних українців імена актора Амросія Бучми (с. 166),
кобзаря Михайла Кравченка (с. 167), Нестора Літописця (с. 35-37), підприємця Миколи
Терещенка (с. 171), композитора Миколи Лисенка (с. 160).
Вказані тексти про відомих земляків подано переважно меншим обсягом, ніж у
підручнику-1, інколи подають інформацію про певний епізод у житті відомої людини –
цим створюють загальне уявлення про саму особу, специфіку її діяльності, а також
підводять учнів до думки про те, що потрібно шукати власне покликання. Показовий у
цьому – текст «Марко Вовчок у Парижі», який розповідає дев’ятикласникам про початок
перекладацької діяльності Марії Олександрівни Вілінської.
Позитивна риса підручника-2 – вдалий добір фото і малюнків про рідну землю,
культуру українців, актуалізація таких матеріалів допомагає успішно засвоїти матеріал і
формує духовність учнів. Зокрема, на с. 97 подано фото Меморіалу «Іван Франко і світова
література» і два види завдань: 1) міжпредметне завдання: які пам’ятники Івану Франкові
вам відомі? Складіть про один із них два складнопідрядні речення; 2) завдання для тих,
хто готується жити в інформаційному суспільстві: навіщо письменникам установлюють
пам’ятники? Чи знаєте ви пам’ятники літературним творам або їхнім героям?
Автори підручника-3 – С. Єрмоленко, В. Сичова підготували і видали серію
підручників для ЗНЗ, у кожному з яких «намагалися так подавати матеріал, визначений
програмою, щоб у звичному, відомому з практики мовного спілкування віднайти цікаве,
незвичне й переконати учнів, що рідну мову вивчаємо все життя і завжди відкриваємо в
ній непізнане»1. Поставлену авторами мету, на нашу думку, вдалося повністю реалізувати,
основні причин цього – чітка українознавча спрямованість, доречні і влучні фото та
малюнки, які не тільки показують сторінки історії (наприклад, малюнок Т. Джус «Засвіт
встали козаченьки» поряд із текстами Т. Шевченка «Думка», «Сон» – с. 16), а й сучасність
(наприклад, фото Віталія Кличка, який читає дітям у садочку казку, після тексту «Читати –
цікаво!» – с. 7), доступний і систематизований виклад матеріалу, серед якого помітно
виділяються тексти про відомих українців, які в історичному аспекті представлені від
доби Гетьманщини до сучасності. Форма викладу матеріалу також різна: це біографічні
дані (В. Ремесло – с. 79, М. Березовський – с. 81, С. Лифар – с. 83, В.Лопата – с. 85,
І. Мазепа – с. 99, С. Ротару – с. 125, О. Косач – с.202, М. та С. Дяченки – с. 214,
М. Амосов – с. 268), уривки з інтерв’ю (А. Содомора – с. 45, В. Нечепа – с. 72), оповідання
(Д. Яворницький – с. 23, Г. Косинка – с. 43, Ф. Потоцький – с. 102), короткі нариси
(П. Дорошенко – с. 15, О. Скрипка – с. 24, Г. Сковорода – с. 36, козак Мамай – 51,
М. Кропивницький – с. 54, С. Руданський – с. 91, В. Григорович-Барський – 123, відомі
українські роди Кочубеїв, Скоропадських, Ґалаґанів – 143-144, Е. Андієвська – с. 156).
У вправах, де подано речення для роботи над засвоєнням граматики, часто
трапляються імена відомих українців, наприклад: 1. Завдяки автору ідеї та організатору
Олегові Скрипці (лідер групи «ВВ»), свято кожного разу стає багатолюднішим та
яскравішим! (впр. 34, с. 24). 2. Годилося б запам’ятати слова Бориса Олійника: «Істинно,
люди: живемо не хлібом єдиним. Істинно так, коли маємо хліб на столі» (впр. 41, с. 29).
3. Тоді Довженко спитав, звідки я, з якої сім’ї, скільки у нас дітей, яка в нас річка (с. 82).
4. Марія Приймаченко малювала на ватмані, використовуючи акварель і гуаш, які
надавали соковитості й щільності зображенню квітів, птахів, звірів, орнаментів, сценок із
народного життя (впр. 133, с. 89) та ін.
Автори творчо підійшли до висвітлення культурологічної лінії і вдало використали
новий прийом, до якого не вдавалися інші авторські колективи: у впр. 128, на с. 86 (після
уривку з інтерв’ю Василя Лопати – одного із оформлювачів української гривні) подано
зображення 4 грошових купюр (номіналом 50, 100, 200, 500), завдання дев’ятикласникам –
розглянути зображення на купюрах, скласти розповіді про українців, яких вони впізнали
(на вибір). Цікаве і незвичне завдання активізуватиме учнів і стимулюватиме до
креативного викладу власних думок.
Помітно, що на рівні текстів та фото, останній підручник вміщує найбільше,
порівняно з двома попередніми, інформації про відомих сучасників. Це, безумовно,
позитивно, оскільки такий матеріал учням легше сприйняти та зрозуміти, і зробити
відповідні висновки. Італієць Даріо Фо, Нобелівський лауреат у галузі літератури за
1

Єрмоленко С.Я. Мова і українознавчий світогляд. – К.: НДІУ, 2007. – С. 141.
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1997 р., у своїй промові відзначив: «Молоді треба розповісти і про історію, і про
сьогодення, щоб вона могла правильно будувати майбутнє. Театр, література, мистецтво,
які не промовляють від імені свого часу, нічого не варті». Так само й сучасний підручник
з мови теж має максимально відображати основні культурні, історичні, наукові тенденції,
але на доступному рівні для дітей, залежно від віку (класу). Вважаємо, що підручник-3
найбільш збалансований у питанні «минуле – сучасне» і матеріал про відомих українців
подано у найрізноманітнішій формі.
Отже, ми стисло продемонстрували те, що спостерігається тенденція до оновлення
змісту підручників з мови для 9 класу. Одним із пріоритетних завдань стають не лише
проблеми навчання, а й виховання. Помітно, що авторські колективи творчо представили
матеріал про відомих українців, але виділимо певні спільні риси:
незважаючи на різну форму викладу та різноманітність граматичних завдань у всіх
підручниках додаються (відповідно до змісту) фото або малюнки, які активізують зорове
сприйняття тексту;
є кілька постатей, про які вміщена інформація в усіх підручниках – Т. Шевченко,
Леся Українка, Г. Сковорода;
у кількісному відношенні переважають представники творчого напряму, тому було б
доцільно більше звернути уваги на історичні персоналії, які посідають важливе місце в
історичному процесі становлення української державності, української національної ідеї
(М. Грушевський, І. Мазепа, Б. Хмельницький, П. Орлик та ін.);
практично поза увагою залишилися відомі українці, які досягли світового визнання.
Вважаємо, що учням цікаво було б попрацювати з текстами, у яких розповідалося про
спортивне кредо С. Бубки, літературну діяльність С. Жадана, наукові студії
О. Пахльовської та ін.;
у проаналізованих підручниках ми не знайшли матеріалів про діяльність чи творчу
спадщину відомих осіб, неукраїнців за походженням, але які багато зробили для
збереження нашої культури, науки та ін. Припускаємо, що дев’ятикласникам корисно
було б ознайомитись із матеріалами, у яких розповідається про Наталену Королеву,
Є. Патона, С. Параджанова та ін.
Може виникнути запитання: чи доцільно актуалізовувати та поглиблювати знання
учнів про відомих осіб, з біографією та діяльністю яких вони вже неодноразово
знайомилися на заняттях з інших предметів, наприклад, на уроках української літератури,
історії України, образотворчого мистецтва та ін. Вважаємо, що доцільно і потрібно. Ще в
1964 р. Ю. Шерех писав: «Культивування національного – законна реакція на многорічну
денаціоналізацію»1 – ця теза, на жаль, не втратила значимості й нині.
Отже, матеріал про відомих українців у підручниках – невід’ємна частина
навчально-виховного процесу, яка потребує підвищеної уваги фахівців, оскільки сприяє
поглибленню вже отриманих знань та розвиває національну свідомість особистості і
сприяє формуванню патріотичної позиції, яка має базуватися на всебічному пізнанні
історії свого народу і діяльності його яскравих представників у різних галузях.
The article is devoted to research materials about outstanding Ukrainian in three
Ukrainian language textbooks for ninth grade, approved by the Ministry of Education and
Science of Ukraine, outlines general trends in this area, indicating the importance of individual
personalities to form a holistic knowledge of students about Ukraine.

1

Шерех Ю. Не для дітей. Вибрані праці. У двох книгах. – К.: Вид-во «Києво-Могилянська академія»,
2008. – Т. 2: Літературознавство. – С. 879-895.
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Кліш А.Б. (Тернопіль)
ОСВІТНІ АСПЕКТИ ДІЯЛЬНОСТІ
СУСПІЛЬНО-ХРИСТИЯНСЬКОГО РУХУ
В СХІДНІЙ ГАЛИЧИНІ
(кін. ХІХ – поч. ХХ ст.)
У статті проаналізовано ідеологічні основи діяльності представників суспільнохристиянського руху в Східній Галичині наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. Досліджено
його діяльність у освітній та науково-культурній сферах.
Діяльність українського суспільно-християнського руху в Східній Галичині кінця
ХІХ – початку ХХ ст. – важлива складова всеукраїнського національно-культурного та
суспільно-політичного поступу, що ґрунтувався на загальнолюдських морально-етичних
засадах, всебічному розширенні наукового світогляду, духовному збагаченні й
культурному вихованні нації, піднесенні рівня освіти й науковості, втіленні у життя
національних прагнень багатьох поколінь українців.
Актуальність дослідження ґрунтується на необхідності вивчення та узагальнення
досвіду функціонування українського суспільно-християнського руху в Східній Галичині
кінця ХІХ – початку ХХ ст., активна організаційна праця якого виступала важливим
чинником і критерієм морального, духовного й культурного збагачення українства.
Об’єкт статті – суспільно-політичні та культурно-освітні процеси у Східній
Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Предмет дослідження – український суспільно-християнський рух як важливий
чинник консолідації українства, формування національної свідомості й національнокультурного поступу в досліджуваний період.
Мета статті полягає у тому, щоб на основі ґрунтовного, об’єктивного й
комплексного аналізу дослідити ідеологічні засади українського суспільнохристиянського руху в Східній Галичині кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Об’єкт, предмет і мета дослідження обумовили вирішення таких основних завдань:
проаналізувати основні ідеологічні засади християнсько-консервативного руху;
простежити еволюцію його культурно-освітніх вимог; дати цілісну й об’єктивну оцінку
участі суспільно-християнського руху у формуванні національної свідомості українства;
висвітлити внесок суспільно-християнської течії в освітні перетворення у Східній
Галичині.
Певні аспекти досліджуваної проблеми проаналізовано науковцями. Зокрема,
загальну характеристику суспільно-християнській течії досліджуваного періоду дали
Т. Антошевський1, С. Гелей2, І. Нагаєвський3. Визначним діячам цієї течії присвячені
розвідки Т. Батенка4, О. Гриб5, І. Сохоцького1, І. Левицького2, А. Кліша3.
1

Антошевський Т. До історії християнсько-суспільного руху в Галичині (80-ті рр. ХІХ ст. – 1914 р.). –
Львів, 1997. – 36 с.
2
Гелей С. Консервативна течія в суспільно-політичній думці України XIX ст. – Львів: Ін-т
українознавства НАН України ім. І. Крип’якевича, 1996. – 122 с.
3
Нагаєвський I. Історія української держави двадцятого століття. – К.: Український письменник,
1993. – 413 с.
4
Батенко Т. Анатоль Вахнянин (1841–1908). Біля джерел національного відродження. – Львів:
Кальварія; Каменяр, 1998. – 140 с.
5
Гриб О.І. Олександр Барвінський в громадсько-просвітницькому русі західноукраїнських земель
кінця ХІХ століття // Інтелігенція і влада. Громадсько-політичний науковий збірник. Серія: Історія. – Одеса:
Астропринт, 2006. – Вип. 4. – С. 66-74; Гриб О.І. Внесок Олександра Барвінського в національно-культурне
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Значна частина діячів суспільно-християнської течії, починаючи від О. Барвінського,
А. Вахнянина, були за фахом учителями. Тому питання освіти займали одне з
найголовніших місць у їхній діяльності. І в цьому напрямку їхня праця була
найпліднішою. Аналіз звітів депутатських виступів О. Барвінського стосується в
основному питань освіти.
Ситуація з українськими школами у зазначений період була досить складною.
Більшість шкіл була або польськими, або утраквістичними (змішаними), а мовою
діловодства у них виступала польська. Цього ж вимагала крайова шкільна рада (далі –
КШР) і в українських школах.
У 1905 p. один з провідних представників суспільно-християнського руху
К. Студинський став членом КШР, поставив собі за завдання «боронити права нашої мови
і берегти інтереси нашого шкільництва». У цій сфері він виступав у ролі опікуна, учителя,
і навіть мецената талановитої молоді, в т.ч. своїх колишніх студентів, сприяв їм у виїздах
за кордон на навчання, допомагав матеріально, багатьох учителів (часто своїх учнів) та
священиків з різних міст залучав до наукової роботи, підказував теми досліджень,
допомагав літературою і в багатьох випадках сприяв переїзду до підходящих місць для
наукової роботи. Він упродовж 1905–1914 рр. відвідав 1564 засідання КШР, але оскільки
належав до християнсько-суспільної організації, депутати І. Кивелюк і Є. Олесницький
подбали про те, щоб на його місце було обрано С. Томашівського4. Як зазначав
К. Студинський про своє «звільнення» у щоденнику: «Видно, що не вмів я плисти за
струєю, а на скільки ті щасливі, для яких кожна струя була добра. Sit sibi! Дай Боже, щоби
той копняк, який я дістав, вийшов на добре українській справі і шкільництву! Про мене
байдуже»5.
Відкриття української гімназії було справою складною, вимагало зусиль та праці
депутатів у комісіях, сеймі та парламенті, згоди сеймової більшості, що тривало декілька
років, у той час, як щороку відкривалось декілька польських гімназій згідно з ухвалою
КШР. Здійснювався тиск на учителів та батьків школярів. Особливо у селах українців
змушували віддавати своїх дітей на навчання у польські школи. Тому позиція
християнських суспільників у справі освіти була особливо рішучою і конкретною.
Неодноразово піднімалося питання проведення реформи законодавства щодо питань
освіти, зокрема прав української мови у шкільній документації й адміністрації.
Національна освіта стала важливою складовою програми діяльності суспільнохристиянської течії. О. Барвінський наголошував на тому, що народ, який має рідну
школу, має перспективи національного розвитку. У виступах у Державній раді він

відродження західноукраїнських земель наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття // Українська культура:
питання історії, теорії, методики. Збірник матеріалів Всеукраїнської наукової конференції студентів і
молодих учених: У 2 ч. – Херсон: Вид-во ХДУ, 2005. – Ч. 1 / Упоряд. І.М. Цуркан. – С. 6-9.
1
Сохоцький І. Олександр Барвінський // Історичні постаті Галичини XIX–XX ст. – Нью-Йорк; Париж;
Сідней; Торонто, 1961. – С. 116.
2
Левицкій І.Е. Александер Барвінскій в исторіи культурного движения руского народа на
Прикарпатю. – Львів, 1901. – 118 с.
3
Кліш А. Кирило Студинський та християнсько-суспільний рух в Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) //
Наука. Релігія. Суспільство. – Донецьк, 2006. – № 1. – С. 30-36; Кліш А. Внесок Кирила Студинського у
розвиток українського шкільництва в Східній Галичині (кін. ХІХ – поч. ХХ ст.) // Наукові записки
Тернопільського національного педагогічного університету імені Володимира Гнатюка. Серія: Історія. –
Тернопіль, 2007. – Вип. 2. – С. 48-52.
4
Центральний державний історичний архів України у м. Львові (далі – ЦДІАУ у Львові), ф. 362,
оп. 1, спр. 3, арк. 7.
5
Там само, спр. 145, арк. 4.
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неодноразово підкреслював важливість для Австро-Угорщини надання українцям права і
створення умов для навчання рідною мовою1.
А. Вахнянин, продовжуючи цю тему, у виступі в Галицькому сеймі наголошував на
утопічності ідеї викладання в школі двома мовами, що було негативним щодо освітніх
прагнень і не вирішувало національного питання українців у Східній Галичині2.
На урядовому й депутатському рівнях представники суспільно-християнського
табору неодноразово ставили питання про необхідність збільшення кількості навчальних
закладів, які давали б професійну освіту. Особлива увага приділялась учительським
семінаріям. О. Барвінський та його однодумці були викладачами учительських семінарій,
а тому добре знали систему викладання у них.
На початку 1902 р. О. Барвінський піднімає це питання на загальнодержавному рівні,
наголошуючи на тому, що рівень знань, отримуваних у цих педагогічних закладах, слід
покращити та пропонує ввести до програми викладання в учительських семінаріях більше
практичних предметів. Він наголошував на відкритті жіночих учительських семінарій,
оскільки для молодих дівчат семінарія була єдиним місцем, де вони могли б здобути
професійну освіту. Звичайно, що О. Барвінський відстоював права української мови як
викладової в педагогічних інституціях. У відповідь українські депутати Державної ради
отримали запевнення міністерства освіти про відкриття нових семінарій3.
Не меншу увагу приділяли представники суспільно-християнської течії іншим
навчальним закладам. Наприклад, початковим школам, гімназіям, університету. Значними
були їх досягнення у справі відкриття українських гімназій. Ще в період «нової ери»
внаслідок їхньої діяльності були відкриті українські гімназії у Перемишлі, Коломиї,
Тернополі, Станіславові.
Вони не підтримали ідеї М. Грушевського про відмову від відкриття державних
українських гімназій, а створення мережі приватних навчальних закладів, аргументуючи
це тим, що українцям важко буде фінансувати їхню діяльність. Натомість, вони
наголошували на тому, що східногалицькі українці мали вимагати від крайової влади
заснування нових українських державних середніх шкіл4.
Представники суспільно-християнської течії у питанні боротьби за український
університет у Львові були найбільш послідовними й поміркованими. На їхню думку,
безумовно, такий університет потрібен, однак наголошувалося на тому, що його
утворення пов’язувалося з декількома етапами. Вони не поділяли тактики деяких лідерів
тогочасних партій щодо швидкого утворення університету. О. Барвінський і
К. Студинський були переконані у тому, що питання утворення українського університету
не мали вирішувати народні віча й студентські збори, це мала бути зважена дія,
починаючи від підготовки національних кадрів і утворення українських кафедр.
Власне, О. Барвінський запропонував три основних етапи утворення українського
університету у Львові. По-перше, відповідна кількість доцентів-українців; по-друге,
систематична наукова праця переважно у сфері технічних та природничих наук,
підготовка та видання необхідної літератури та укладення наукової україномовної
термінології; по-третє, чисельна кількість українських студентів на українських викладах,
щоб довести, що українські доценти й професори читають лекції на відповідному рівні, а
українські студенти проявляють інтерес до національної освіти та й до освіти взагалі. Він
застерігав перед неприпустимістю силових та непродуманих методів, що можуть
1

Промова посла Олександра Барвіньского виголошена в радї державнїй в загальній розправі
буджетовій при буджетї мінїстерства просьвіти дня 17. Марця 1902 // Руслан. – 1902. – 23 березня. – С. 2-3;
Промова пос. Барвіньского // Руслан. – 1902. – 1 листопада. – С. 1-2.
2
Річ пос. Вахнянина виголошена в Галицкім Соймі з нагоди справозданя про середні школи // Руслан.
– 1901. – 11 липня. – С. 3.
3
Учительські семинариї в буджетовій комісиї // Руслан. – 1902. – 2 лютого. – С. 4.
4
Вплив Русинів на шкільництво краю // Руслан. – 1903. – 30 серпня. – С. 2.
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призвести до розчарування та зневіри, натомість закликав дотримуватися тактики
поступових, органічних кроків1.
У 1904 р. з ініціативи М. Грушевського було створене «Товариство прихильників
української літератури, науки і штуки». Основним своїм завданням товариство вважало
сприяти розвиткові української культури і науки, підтримувати інтелігенцію з усіх
українських земель, випуск періодичних і неперіодичних видань, організацію виставок,
конкурсів. Першою справою стало заснування у Львові у червні-липні 1904 р. наукових
курсів, одним із лекторів на яких був К. Студинський. Заняття тривали один місяць і
включали загалом 90 годин лекцій. Курси відвідували як галичани, так і наддніпрянці,
зокрема В. Дорошенко, Д. Дорошенко, Є. Чикаленко, Д. Розов та інші, всього 135 осіб.
К. Студинський знайомив слухачів з культурно-освітнім розвитком Галичини у першій
половині ХІХ ст.2 Ці університетські курси, безперечно, мали освітнє й політичне
значення, оскільки сприяли зближенню галичан і наддніпрянців.
Отже, суспільно-християнська течія активно підтримувала ідею створення
українського університету, однак вважала за потрібне спочатку вимагати відкриття нових
українських кафедр на всіх факультетах існуючого польського університету, а з часом на
їх основі утворити український вищий навчальний заклад. Ці ідеї депутати з суспільнохристиянського табору неодноразово піднімали у сеймі й парламенті. О. Барвінський у
Державній раді звернувся до міністра освіти з пропозицією підтримати українські вимоги
і через створення українських кафедр еволюційно дійти до створення окремого
університету3.
Представники суспільно-християнської течії мали дещо інший підхід до питань
національної освіти. У навчальному закладі вони бачили насамперед освітній заклад, а
тому боротьба за українські навчальні заклади не мала перетворюватися на політичні
прокламації. Вони наголошували, що першим обов’язком молоді є здобуття професійних
знань, а не використання молоді у політичних акціях для того, щоб бути добрим
політиком, треба багато вчитись і набиратись досвіду4.
Особливу увагу О. Барвінський та його однодумці приділяли сільській молоді.
Причиною цьому була матеріальна скрута сільського населення. Тому християнські
суспільники закликали закладати бурси для незаможних учнів і утримувати їх за кошти
громади. Існувала думка, що опіку над такими закладами має здійснювати також і церква5.
Діячі суспільно-християнської течії наголошували на важливості й значенні рідної
мови в житті суспільства. 6 лютого 1895 р. О. Барвінський, виступаючи на засіданні
Державної ради щодо мовних питань, наголошував на тому, що «мова єсть власне тим
сполучником, що зєднує індивіда в різко визначні народні індивідуальности, кладе основи
до їх окремішного істнованя і дає зарод до самостійного, питомого житя. Матерна мова
єсть, отже, і остане природним органом наших найглубших думок, нашого внутрішного
житя, оно єсть сею животворною, творчою силою, і тому матерна мова так тісно звязана з
самосвідомістію народности»6.
Підносячи значення рідної мови, О. Барвінський та його однодумці не заперечували
важливості вивчення у школі й польської мови. У сеймі і КШР вони вимагали, щоб
1

Барвіньский О. Україньско-руский унїверситет // Руслан. – 1903. – 5 жовтня. – С. 2-3.
Патер І. Союз визволення України: проблеми державності і соборності. – Львів: Ін-т
українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України, 2000. – С. 47.
3
Промова посла Олександра Барвіньского // Руслан. – 1904. – 22 березня. – С. 3-4.
4
Задачі рускої шкільної молодіжи // Руслан. – 1905. – 1 вересня. – С. 2; Крайня пора отямитись! //
Руслан. – 1904. – 7 жовтня. – С. 4.
5
Задачі руских бурс і руских шкіл в справі приросту рускої інтеліґенциї // Руслан. – 1904. – 26 червня.
– С. 1.
6
Левицкій І.Е. Александер Барвінскій в исторіи культурного движения руского народа на
Прикарпатю. – Львів, 1901. – С. 39.
2
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польська й українська мови були однаково трактовані й обов’язковими до вивчення у
середніх школах. У цьому контексті вони вступали у суперечку з українськими націоналрадикалами, які заперечували необхідність вивчення українцями польської мови, бо
польські кола не бажали вивчати українську. Християнські суспільники звертали увагу на
те, що знання іноземних мов є ознакою висококультурності особи, а націонал-радикали
такими заявами уподібнювались до польських шовіністів1.
Відстоювалась також думка про необхідність вдосконалення української наукової
мови. Особливо на це звертали увагу, коли загострилося питання заснування українського
університету, тоді зайшла мова про відсутність української наукової термінології, без якої
неможливий розвиток національної науки.
Слід сказати, що представники суспільно-християнського руху активно
співпрацювали з різноманітними українськими освітніми товариствами. Зокрема, вони
брали активну участь у діяльності «Руського товариства педагогічного» (далі – РТП), яке
фактично перебувало під контролем цієї течії. Це товариство ставило перед собою
завдання: «а) промишляти над потребами руского народа на поли шкіл народних,
середних і висших, займатися основуваннєм рускіх шкіл, і піддержувати всякі справи
виховання публічного і домашного на основі матерного язика; б) подавати членами поміч,
як моральну, так і матеріальну»2. Для їх виконання передбачалося використання різних
форм і засобів: подання меморіалів і петицій до влади у справі навчання в руських
школах, проведення публічних конференцій та звітів педагогічного і наукового змісту;
видання часопису і навчальної літератури, використання досвіду діяльності австрійського,
чеського, моравського, словенського та інших педагогічних товариств; надання членам
матеріальної допомоги в їхніх наукових пошуках3.
Розширення територіальної сфери діяльності РТП спонукало центральний виділ до
структурного вдосконалення виконавчого органу. 18 березня 1898 р. при ньому було
створено три комісії: упорядкування справ членів і членських внесків; допомоги
учительського фонду; розвитку філій у провінції. Упродовж 1904–1908 рр. утворилися
секції центрального виділу: філії і педагогічні кружки; адміністративно-економічна;
будова бурси; будова дому РТП; редакційна4.
Загальні збори 2 червня 1900 р. прийняли відозву до української громадськості із
закликом вступати в РТП, бо «в інших краях саме товариства педагогічні, котрі числять
десятки тисяч членів, працювали спільно зі шкільною властию, довели до поступу зависті
гідного і стремлять чим раз то више»5. Поряд із чисто шкільними на чільному місці
виступали загально-національні завдання: «освідомляти нарід національно, вчити його
рускої історії, [...] найпотрібнішим відомостям з сільського господарства, законодавства,
промислу і торгівлі, взагалі всього, що може принести [...] користь моральну або
матеріальну»6.
Слід сказати, що РПТ (з 1912 р. – Українське педагогічне товариство) відіграло
важливу роль у розвитку українського шкільництва. Його стараннями в 1903 р. у Львові
організована дівоча учительська семінарія, а в 1907 р. – перший клас школи вправ при ній.
У 1906 р. заснована перша українська приватна школа в Зарваниці біля Золочева. У
1908 р. створено українські приватні народні школи в Івашківцях і Щастівці Збаразького
повіту і в Чорткові, відкрито гімназії в Копиченцях і Яворові. У 1909 р. відкрито гімназії у

1

Там само. – С. 39.
Статут руського товариства педагогічного. – Львів, 1881. – С. 1-2.
3
Там само. – С. 3-5.
4
ЦДІАУ у Львові, ф. 206, оп. 1, спр. 35, арк. 37.
5
Учитель. – 1901. – С. 161-163.
6
Учитель. – 1905. – С. 77.
2
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Рогатині, Городенці. У 1910 р. постають школи у Коломиї, Перемишлі, Княгинині біля
Станіслава й Пістині, гімназії в Збаражі і Буську1.
Наприкінці XIX – на початку XX ст. внаслідок поширення діяльності товариства на
місцях рідношкільна ідея, яку активно пропагували представники суспільнохристиянської течії, охопила переважну більшість повітів Галичини.
Діячі суспільно-християнської течії відстоювали ідею необхідності зближення й
постійної співпраці з науково-культурними колами слов’янських народів АвстроУгорщини2. На жаль, не всі це розуміли, і бували випадки, коли О. Барвінський або
К. Студинський були єдиними українськими представниками на національних торжествах
чехів, словенців або хорватів.
Співпраця суспільно-християнської течії з греко-католицькою ієрархією у сфері
освіти та культури мала постійний та зростаючий характер. Митрополити С. Сембратович,
А. Шептицький, єпископи К. Чехович, Г. Хомишин фактично провадили спільну політику
у цій сфері. Під їхньою опікою перебували українські національно-просвітні та науковокультурні установи.
Отже, культурно-освітні прагнення суспільно-християнської течії в економічній,
освітній та науково-культурній сфері мали різноплановий та глибинний характер.
О. Барвінський, А. Вахнянин, К. Студинський та інші діячі внесли посильний внесок до
заснування багатьох початкових і середніх навчальних закладів з українською мовою
викладання. У питанні заснування українського університету вони були більш
помірковані, вказуючи на першочерговість відкриття нових українських кафедр та
підготовку молодих українських науковців.
The article analyzes the economic and educational aspects of the representatives of the
social-christian movement in Eastern Galicia in the late ХІХ – early ХХ century. Investigated his
activities in the educational, scientific and cultural fields.

1
2

Ступарик Б.М. Шкільництво Галичини (1772–1939). – Івано-Франківськ, 1994. – С. 103.
У відповідь протестантам // Руслан. – 1905. – 9 липня. – С. 3.
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Кожолянко О.В. (Чернівці)
ТРАДИЦІЙНА ВЕСІЛЬНА
ОБРЯДОВІСТЬ УКРАЇНЦІВ У ЗМІСТІ
КУРСУ ВНЗ «НАРОДОЗНАВСТВО»
У статті розглядається традиційна весільна обрядовість українців як один із
найстійкіших і найскладніших компонентів традиційно-побутової культури та яскравий
показник національної ідентичності, а також значення традиційної весільної
обрядовості українців у змісті курсу ВНЗ «Народознавство».
У контексті сучасних тенденцій глобалізації та інформатизації особливої
актуальності набувають проблеми модернізації освітньої системи України з урахуванням
системної інтеграції європейської освіти. При цьому особливо важливо поєднувати
пріоритети національного виховання, національні культурно-освітні традиції та
європейський освітній вектор.
Державна національна програма «Освіта» (Україна ХХІ ст.) визначила
основоположні принципи національного виховання: гуманізм, демократизм, наступність і
спадкоємність поколінь, виховання поваги до батьків, жінки-матері, успадкування
духовних надбань українського народу. Отже, традиційна культура українського народу,
безперечно, – пріоритетний напрям теорії і практики національного виховання.
Сьогодні ціннісно-оптимізуюче значення має гуманітарне мислення, якому властиві
системність,
нелінійність,
креативність,
еврістичність,
контекстуальність,
мультикультуризм, інноваційність, рефлективність. Це враховує об’єктивні тенденції
становлення нового типу особистості як суб’єкта культури. Така особистість інтегрована в
національну культуру і відкрита до розуміння цінностей інших культур.
Духовні засади нації зберігають у поколіннях мова народу, звичаї, обряди, традиції,
народне мистецтво, народна культура. Своєрідним критерієм цивілізованості та
гуманності суспільства є увага до своєї культури. Отже, важливу роль у формуванні
цивілізованого та культурного суспільства відіграє народознавство. Мета навчальної
дисципліни «Народознавство» полягає в оволодінні студентами основами знань з
українського народознавства, осмисленні та пізнанні українського народу, ознайомленні з
його традиційно-побутовою культурою, вивчення основних складових частин
матеріального та духовного буття українців.
Сучасні технології навчання у вищому навчальному закладі зорієнтовані на
створення умов для самовираження й саморозвитку студента. Однією з таких технологій є
особистісно орієнтована технологія навчання, у центрі якої перебуває особистість
студента, її самобутність, самоцінність. Таке навчання розширює обсяг знань, умінь та
навичок студентів, сприяє формуванню активності, ініціативи, допитливості, розвиває
творче мислення, спонукає до самостійних пошуків. Особистісно орієнтоване вивчення
«Народознавства» реалізується у процесі організації науково-пошукової діяльності
студентів за проектами «Україна у звичаях і традиціях», «Святково-обрядова культура
українців», «Звичаєво-правова та духовна культура українського народу» (передусім, за
регіонами проживання родин студентів) тощо. Такі дослідження, безумовно, розвивають
зацікавлене вивчення української культури, активізують творчу діяльність студентів,
визначають їхні ціннісні орієнтири. Дослідження традиційної культури тут варто
розглядати як форму творчого освоєння результатів, засобів, предметів культуротворчої
суспільно-історичної діяльності народу. В такий спосіб студенти активно долучаються до
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національної культури, усвідомлюючи особистісне буття органічною частиною цілісного
людського універсуму.
Важливою галуззю традиційної культури є родинна обрядовість. Вона становить
систему свят і ритуалів, якими відзначаються всі найважливіші життєві події людини від її
народження до смерті. У родинній обрядовості сплелися дії, словесні формули та
атрибути, виникнення яких сягає різних історичних епох із притаманними кожній з них
соціальними, правовими, морально-етичними, релігійними нормами й уявленнями.
Одним із яскравих і колоритних обрядів родинного циклу є весілля. Вивчення
традиційної весільної обрядовості допомагає студентам краще розбиратися в
особливостях національного характеру, сприяє вихованню поваги до національної
культури, мови, звичаїв, традицій. Кожному народу, етнографічній групі загалом та
окремій людині, зокрема, притаманні свої звичаї й традиції, які сформувалися протягом їх
існування і виникають досі. У традиціях сконцентровані уявлення людей про довколишній
світ, своє місце в ньому, явища природи. За допомогою певних звичаїв та обрядів люди
прагнуть захистити себе та свою родину від негативного впливу з боку інших людей та
довкілля; забезпечити собі щасливе життя та успіх. Тому важливо, щоб під час головних
подій життя людини існувала чітка система сімейних звичаїв та обрядів.
Весільні обряди – це закріплені традиціями суспільні звичаї, що супроводять і
знаменують одруження, народження нової сім’ї. З давніх-давен весілля стверджувало
шлюб. Отже, в ньому знайшла своє відображення еволюція родинних відносин упродовж
різних суспільних формацій. У весільних звичаях переплелися релігійно-міфологічні,
релігійно-християнські, правові, морально-етичні погляди народу. Вони є цінним
науковим матеріалом для пізнання побуту народу в минулому, бо ритуали і дійства
весілля завжди обумовлювалися до певної міри суспільно-економічними відносинами.
Усвідомлення важливості соціально-психологічних, морально-етичних функцій
народної весільної обрядовості викликає необхідність посилити увагу до раціонального
використання прогресивного досвіду народу, збереження культурно-обрядової спадщини.
Ціла низка негативних моментів сучасного процесу святотворення (надуманість і
штучність, банальність розважально-ігрових елементів тощо) актуалізує проблему
наукового вивчення, раціонального і творчого використання прогресивної культурнообрядової спадщини.
Весілля, як система, проектує різні напрями його вивчення. Головними серед них є
шлюбне право, типи шлюбу, історія формування дійства, обрядова структура тощо. У
працях дослідників українського весілля ці теми найчастіше переплітались і
взаємодоповнювались. У характері весільної обрядовості відбилися народна мораль,
звичаєве право, етичні норми та світоглядні уявлення, що формувалися протягом століть.
Тому дослідники досить часто звертаються до неї, щоб пізнати витоки своєї культури та
історії. Вивченню української весільної обрядовості присвячені роботи багатьох
дослідників (роботи В. Борисенко1, Н. Здоровеги2, Н. Шубравської3, О. Курочкіна4,

1

Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди в Україні: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1988.
– 188 с.; Борисенко В. Традиції та життєдіяльність етносу. На матеріалах святково-обрядової культури
українців. – К., 2000. – 192 с.; Борисенко В.К. Нова весільна обрядовість у сучасному селі. – К., 1979. –
134 с.
2
Здоровега Н.І. Нариси народної весільної обрядовості на Україні. – К., 1974. – 159 с.; Здоровега Н.І.
Народні звичаї та обряди: Бойківщина. – К., 1983. – 304 с.; Нове традицією стало / Упорядн. Н.І. Здоровега,
В.М. Віхоть. – Львів, 1978. – 128 с.
3
Весілля: У 2-х кн. / За ред. М.М. Шубравської. – К.: Наукова думка, 1970. – Кн. 1. – 456 с.; Кн. 2. –
479 с.; Весільні пісні: У 2 кн. / Упоряд., вступ. ст., приміт. М.М. Шубравської. – К., 1982. – Кн. 1. – 871 с.;
Кн. 2. – 679 с.
4
Курочкін О. До історії сватання на Україні // Народна творчість та етнографія. – 1968. – № 4. –
С. 76-81.
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В. Кушніра та Н. Петрової1, М. Паньківа2, П. Романюка3, З. Шульги4, В. Матюшенко5 та
ін.), які висвітлюють різні аспекти традиційного укладання шлюбу в Україні.
Українське весілля як етнокультурний феномен є складовою народної культури, яке
зберігає системно пов’язані між собою всі три ціннісні джерела – доетнічні (архетипні),
етнічні й національні, яскраво розкриваючи «дух» нації. Під час весільної обрядовості
відбувається своєрідний процес передачі етнокультурної інформації між поколіннями, що
забезпечує спадкоємність самобутності етносу. У весільному обрядово-мистецькому
комплексі міститься значний життєвий досвід українського народу, який передається
художніми засобами. Вивчення та дослідження весільної традиції є необхідним з точки
зору розкриття мікросвіту української сім’ї, пізнавального аспекту всього розмаїття
обрядової символіки, поетичної творчості, соціальної психології та сімейної педагогіки.
Незнання своєї культури породжує збайдужіння, інфантильність, низький рівень
національної свідомості, а це, у свою чергу, призводить до серйозних проблем
економічного й духовного рівнів. Для сьогодення характерна руйнація не тільки
структури національної культури, а й такого її елемента, як знання про етнічну культуру.
Ця втрата особливо характерна для людей середнього й молодшого віку. Нині, в умовах
зростання національної свідомості, спостерігається (особливо в частини молоді) значний
інтерес до витоків народної культури, звичаїв та обрядів, історії, пісенності. Щоправда,
поряд з інтересом до знань, простежується й розгубленість, викликана економічною та
політичною кризою у суспільстві.
Отже, необхідність широкої інформованості людей з питань етнічної культури не
потребує доказів. Людина має знати свою історію, хоч би якою складною вона не була, та
свою етнічну культуру в усьому її розмаїтті. Лише ґрунтовні знання сформують певні
стереотипи, дадуть можливість національно ідентифікувати себе та збагатити національну
культуру.
За структурою та функціональним сенсом традиційна українська культура ще має
певний запас життєздатності. Незважаючи на суттєві втрати з різних причин
суб’єктивного та об’єктивного характеру, сьогодні маємо ще відносно добре збережену
автентичну культуру українського народу.
Сучасна весільна обрядовість є важливою формою духовного спілкування народу.
Через традиції, звичаї та обряди багатовіковий народний досвід передається молодшим
поколінням. Саме сімейно-побутова обрядовість відіграє вагому роль у процесі
спадкоємності духовної культури6.
Весільна обрядовість – один із найстійкіших і найскладніших компонентів
традиційно-побутової культури, яскравий показник національної ідентичності. У ній
простежуються пережитки архаїчних уявлень, соціальних та сімейно-шлюбних відносин,
що формувалися в різні історичні епохи. Як один із одноразових обрядів родинного
1

Кушнір В.Г., Петрова Н.О. Традиційна весільна обрядовість українців Одещини (20–80-ті рр.
ХХ ст.) – Одеса: Гермес, 2008. – 256 с.; Петрова Н.О. Деякі аспекти українського передвесільного циклу
обрядів за етнографічними дослідженнями на Одещині (спроба реконструкції) // Матеріали ІV Міжнародної
археологічної конференції студентів і молодих вчених (м. Київ, 14-16 травня 1996 р.). – К., 1996. – С. 62-64;
Петрова Н.О., Кушнір В.Г. Весільна обрядовість українців Південно-Західної України: порівняльний аналіз
// Проблеми етнології, фольклористики, мистецтвознавства Поділля та Південно-Східної Волині: історія і
сучасність. Науковий збірник. – Кам’янець-Подільський: Абетка НОВА, 2002. – С. 118-126;
2
Паньків М. Сучасні традиційні обряди на Покутті та проблеми їх збереження // Етнос і культура. –
Івано-Франківськ, 2003. – № 1. – С. 32-37; Паньків М. Весілля у селі Верхівцях на Городенківщині. –
Івано-Франківськ: Лілея, 2000. – 108 с.
3
Романюк П.Ф. Лексика весільного обряду правобережного Полісся // Дослідження з української
діалектології. – К.: Наукова думка, 1991. – С. 225-251.
4
Шульга З. До вінця. Українська весільна обрядодія. – Львів: Апріорі, 2009. – 168 с.
5
Матюшенко В.Б. Сучасне весілля в контексті української обрядової культури. – К., 2009. – 200 с.
6
Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди в Україні: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1988.
– С. 184.
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циклу, шлюбний ритуал виступає усвідомленою культурною формою переходу людини з
неодруженого стану в одружений внаслідок настання статевої зрілості. Це цілісний,
внутрішньо організований системний організм, що побутує в етнорегіональному аспекті й
має незмінне структурне ядро, приховане за численними динамічними елементами.
Складна багатокомпонентна система весільного ритуалу базується на сукупності
стійких зв’язків. Наявність останніх дає підстави розглядати її як структуру з ієрархічним
порядком складових. Структурними одиницями весільної композиції є етапи,
моделювання яких створює варіативність дійства. Водночас вони функціонують як
універсальні коди ритуальної традиції та здійснюються через низку обрядодій, формуючи
семантичне поле обряду. Це створює можливість об’єднання низки етапів у однорідні
групи, тим самим визначити основні ритуальні частини. Етап, у свою чергу, може бути
структурований на найдрібніші складові, якими є елементарні ритуальні тріади,
синтезовані поняттями «дія», «предмет», «слово». Подальший розвиток теорії вивчення
обряду вводить низку додаткових параметрів. Зокрема, відзначається й важливість
«думки», як структурного елемента. До спектра ритуальних кодів входять також
«персональний» (ідеться про учасників дійства), «локативний» (способи просторового
розгортання), «темпоральний» (відповідність сезонно-часовим параметрам), «музичний»,
«образотворчий» (символічні зображення, контекст кольору) тощо1.
Весілля українців як обрядовий комплекс, пов’язаний з утворенням сім’ї, структурно
поділяється на три основні цикли – передвесільний, власне, весільний, і післявесільний.
Кожний цикл, у свою чергу, формується з обрядів, а обряди – з компонентів. Вони
виявляються в символічних діях (акціях), атрибутах, вербальних явищах, віруваннях,
складі дійових осіб, їх призначенні тощо. Власне, компоненти обряду й визначають,
наприклад, регіональну специфіку весільної обрядовості, адже за тривалий період
розвитку трансформаційні процеси найбільше відбилися саме на традиційній структурі
обрядів. До того ж, у деяких регіонах України українці проживають в іноетнічному
оточенні, і в них, як і у багатьох інших народів, в умовах певної ізольованості, збереглося
чимало архаїчних компонентів обрядовості. Багато з них зберігає первісний зміст,
пов’язаний з ранніми формами релігії, як, наприклад, одягання кожуха навиворіт,
колупання печі дівчиною під час сватання тощо.
В українській весільній обрядовості трапляються також запозичення, які з’явилися
внаслідок міжетнічного спілкування (назва весільних атрибутів, весільних чинів тощо) чи
внаслідок дії релігійних та соціально-економічних чинників (зникнення звичаю оглядин,
поява вінчання, громадська реєстрація шлюбу). Але саме вони є свідченням динаміки
весільної обрядовості. Синтез традиційного, запозиченого та новаційного й визначає
регіональну своєрідність українського весілля.
На сучасному етапі розвитку народної культури виникають нові елементи, щільніше
пов’язується традиційна культура з професійними формами мистецтва у весільному
обряді, зберігається і характерна для минулих часів багатоваріативність українського
весілля, його локальні особливості й народні традиції.
Протягом ХХ ст. спостерігаються певні напрями розвитку традиційних компонентів
весілля, які також позначені періодами затухання і відносного пожвавлення.
Варто зауважити, що в сучасних умовах весільний обряд українців міста й села має
як відмінні, так і спільні тенденції розвитку. Найбільш стійкими виявилися елементи,
пов’язані з рослинним та землеробським культами (квіти, гільце, коровай, зерно). У містах
досить помітна тенденція до відновлення народних традицій, спостерігається жваве
зацікавлення давніми обрядами і прагнення до використання народної символіки та
атрибутики. Проте брак знань з етнокультурних явищ нерідко призводить до появи
псевдонародних атрибутів, побутування еклектичних форм у сучасному весіллі,
1
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надуманості обрядів, утрати автентичної пісенності. Майже забуті також ритуальні
весільні танці, знівельовано обряд обдаровування молодих.
Весільний ритуал українців багатофункціональний, а функції його різноманітні –
санкціонуючі, релігійно-магічні, демонстративно-символічні, ігрові тощо. Переважна
більшість елементів обрядів кожної функціональної групи, особливо санкціонуючі, з
плином часу поступово втрачають значимість, насамперед правову, переосмислюються,
переходять з однієї групи в іншу.
Відмінності у весільній обрядовості населення як міста, так і села спостерігаються
переважно в деталях ритуально-функціональної структури (окремих особливостях
однотипних ритуальних акцій, їх символічної атрибутики, термінології).
Як система обрядових дій, весілля пов’язане з дійовими особами, відповідними
атрибутами й символами, без яких жодний обряд не міг виконуватися. І хоч учасниками
обрядодій були практично всі запрошені на весілля, були серед них ті, хто безпосередньо
проводив відповідні ритуальні дії та наглядав за послідовністю й дотриманням правил їх
виконання згідно з традицією. Люди, які здійснювали ці функції, мали спеціальні назви,
термінологічні означення (чини), більшість з яких збереглася, незважаючи на
трансформацію весільної обрядовості. І хоч значимість чинів у весіллі значно зменшилася
разом із втратою релігійно-магічного змісту обрядів, потреба в «кураторстві» того чи
іншого обряду ще існує.
Функції весільних чинів в обрядах не обходилися без весільних атрибутів. Залежно
від значимості, деякі з них уже зникли або стали маловживаними, а деякі збереглися й
досі існують.
З другої половини ХХ ст. комплекс передвесільних обрядів (розвідини, сватання,
оглядини, заручини) спрощується і зберігся більшою мірою як елемент традиції. Угода
починає носити чисто символічний характер, значно послабилася її правова функція. У
цей період відбувається об’єднання церемоній сватання й заручин в одну дію,
спостерігається формальний підхід до обрядодії оглядин, упущення звичаю попереднього
розвідування на згоду. Це пов’язано насамперед із соціально-економічними умовами,
станом сімейно-шлюбних відносин, що призвело до більш вільного вибору подружньої
пари. Сучасний обряд заручин символізує насамперед добровільний союз шлюбної пари і
схвальне ставлення до нього батьків. На заручинах тепер дуже рідко є традиційним обмін
хлібом між сватами, перев’язування сватів рушниками, залишилося без змін тільки
застілля. У процесі розвитку коровайного обряду зникає його первісне смислове
навантаження, функціональне призначення. Водночас спостерігається переосмислення,
трансформація обряду і його функцій. Ще в минулому столітті послаблювалися і зникали
окремі вірування, втратився первісний зміст магічної функції.
Весілля й на початку ХХІ ст. не відбувається без ритуального весільного хліба,
збереглися і його обрядові функції. Ним освячують майже всі обрядові весільні дії: з ним
запрошують на весілля і проводжають наречених до шлюбу, обдаровують гостей
короваєм. Важливе функціональне призначення короваю (магічне, правове, естетичне)
зумовило його стійке побутування впродовж століть з поступовою зміною функції з
магічної на естетичну та виховну. Порівнюючи з періодом кінця XIX – першою
половиною XX ст., коли весільний хліб випікали з дотриманням усіх обрядових дій та
ритуалів, у кінці ХХ – на початку ХХІ ст. коровай усе частіше замовляють у пекарнях і,
відповідно, ніяких обрядодій, пов’язаних з його виготовленням, не відбувається. Повніше
зберігся коровайний обряд у селах, більш віддалених від міста. Там і досі приділяється
велика увага вибору коровайниць та іншим обрядовим діям, спрямованим на забезпечення
щасливого сімейного життя подружжя.
Моделі сучасного весілля, безумовно, притаманна культурна спадкоємність, про що
свідчить співвідношення традиційного та нового у весільному обряді сьогодення.
Пропорції традицій та інновацій в обрядовості приблизно однакові за певної умовності
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традиційності. До традиційних форм відносимо ряд компонентів сучасного весільного
обряду: приготування весільного печива, гільця, весільний одяг нареченої, відзначення
гостей весільним «букетом», обсипання молодих зерном, грішми, цукерками, горіхами,
хмелем, обдарування молодих, викупні жарти, роль весільного старости й перев’язування
його рушником, зустріч молодих хлібом-сіллю, обмін подарунками між батьками й
родичами наречених, розподіл короваю, наявність на весіллі ряджених і виконання ними
ігрових дій тощо1.
Отже, більшість весільних обрядів з другої половини ХХ ст. поступово втрачає
релігійно-магічний зміст, санкціонуючу значимість, перетворюються в розважально-ігрові
дії проведення сучасного весілля, хоча весільний ритуал як форма укладення шлюбу не
втратив свого значення.
Весільна обрядовість кожного етносу складає певну частку творчого надбання
людства. Функціонування цієї обрядовості в сільському середовищі та її видозмін у
міському сприяє підвищенню культури спілкування і протистоїть денаціоналізованій
буденності.
Весільна обрядовість українців становить синкретичну єдність, цілісну систему, у
якій споконвіку взаємодіяли народне мистецтво, пісні, танці, народні вірування, а також
магічні засоби, церемонії з відвернення зла та забезпечення добробуту й щастя, народні
звичаї, етикет, гостинність, сміхова й ігрова культура. Із часом відбулася зміна мотивації в
обрядовості з магічної на ігрову й розважальну, але десакралізація обряду не позбавляла
його важливої комунікативної функції. Природна необхідність обміну почуттями,
переживаннями покликана самою природою людини, а етнічна культура створила такі
виразні форми зовнішнього вираження цих почуттів, що вони існують і сьогодні.
І саме в цій сфері важливо зберегти традиції для подальшої життєдіяльності етносу.
Адже людина дуже збіднює сімейні урочистості, зокрема весільний обряд, уникаючи
традиційних віншувань, пісенного супроводу, атрибутики символічного вираження події,
народних звичаїв, обрядів, які мають багатовікову історію. Уніфіковані форми культури
стають бідними за змістом і вербальним виразом. А тому стає малоцікавим і сам етнос для
інших народів, бо, втрачаючи свою етнічну самобутність, він утрачає себе як етнічну
спільноту.
Крім того, вивчення та відродження традиційних весільних свят та обрядів у
сучасних умовах культурного життя України є перспективним напрямом регулювання
міжетнічних і міжнаціональних відносин, що сприяє зближенню народів і формуванню
суспільної поваги до людини, незалежно від її релігійних, політичних та інших
світоглядних переконань.
Весільна народно-святкова культура, сформована на українській території, є
унікальним явищем, що відображає не тільки соціодинаміку процесу культурноісторичного життя корінного населення країни, а й прагнення до збереження та збагачення
етнічної самобутності. Збереження історичної й культурної пам’яті народу є важливою
основою розвитку сучасної культури, виховання по-справжньому інтелігентної
особистості. Духовний досвід предків виховує національну гідність, толерантне ставлення
до культур інших народів.
The article goes on to discuss traditional wedding rites of the Ukrainians as one of the
most deeply-rooted and complicated components of traditional-welfare culture and bright
indicator of national identity, and the value of traditional wedding ceremonies of Ukrainians in
the university curriculum «Ethnology».
1

Борисенко В.К. Весільні звичаї та обряди в Україні: Історико-етнографічне дослідження. – К., 1988.
– С. 172.
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Корж Г.В. (Харків)
МЕТОДОЛОГІЧНІ ЗАСАДИ
ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРИЧНОЇ ПАМ’ЯТІ
В ОСВІТНІХ СТРАТЕГІЯХ
У статті розглядаються об’єктивістський та суб’єктивістський підходи до
феномену історичної пам’яті. Здійснюється аналіз цього складного феномену, виходячи з
методологічних засад історичної антропології. Історична пам’ять розглядається в
контексті сучасних постмодерністських тенденцій. Підкреслюється, що філософський
аналіз історичної пам’яті в освітньому просторі покликаний виявити суперечності в
теоретичних та методологічних підходах різних гуманітарних наук, запропонувати
шляхи їх зняття; встановити відповідність певної теорії з практикою.
В умовах радикальної трансформації суспільства зростає інтерес до історії,
відповідно до вимог сучасності переосмислюється минуле, відбувається пошук нових
теоретичних методологічних підходів до пізнання історичного процесу в Україні.
Водночас найактуальнішим стає формування історичної свідомості підростаючого
покоління, колективної ідентичності, громадянської відповідальності, а це потребує
розробки нових наукових концепцій.
В останній час у суспільній та академічній думці утверджується погляд, що
історичні знання не складають усього простору історичної свідомості, все частіше
синонімом історії виступає історична пам’ять. Цей надзвичайно суперечливий феномен
сьогодні опинився на перехресті дискурсу між наукою, політикою та освітою, до його
обговорення звертаються дослідники різних галузей гуманітарних знань.
«Меморіальний бум» у соціально-гуманітарних науках останніх десятиліть привів
багатьох дослідників до висновку, що на сьогодні сформувалася (або формується) нова
парадигма соціально-гуманітарних досліджень, пов’язана з поняттями «пам’ять»,
«спогад», «забуття»1.
Методологічні засади дослідження історичної пам’яті в освітянському просторі
ґрунтуються на теоретико-методологічних здобутках представників західної та
вітчизняної філософії, історії, соціології, педагогіки.
У галузі історіографії більша частина істориків усвідомлює необхідність оновлення
методологічних основ історіописання, оскільки виникають нові напрями історичних
досліджень. Одним із найпотужніших є історична антропологія, традиції якої в радянські
часи заклали М. Барг, А. Гуревич, М. Гефтер тощо2.
До історичної антропології звертається українська історіографія. Зокрема цю
методологію як основу досліджень використовує відомий історик Н. Яковенко, яка
здійснює «спробу звести історію з п’єдесталу науки про суспільство до рангу науки про
людину в суспільстві. Суспільство, як і кожна структурована система, варте
дослідницького інтересу, проте ключ до розуміння принципів його функціонування не
може бути ні універсальним, ні наперед постульованим, бо система, утворювана
«людським матеріалом», реалізує себе лише через конкретні – завжди різні в часі й
просторі – вчинки людей»3.
1

Диалоги со временем: память о прошлом в контексте истории / Под ред. Л.П. Репиной. – М.: Кругъ,
2008. – С. 19.
2
Зашкільняк Л. Сучасна світова історіографія: Посібник для студентів історичних спеціальностей
університетів. – Львів: ПАІС, 2007. – С. 218.
3
Яковенко Н.М. Нарис історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. – К.: Генеза, 1997.
– С. 5, 6.
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Антропологічний підхід до історії потребує зменшення масштабу дослідження, все
більшого розповсюдження набувають такі історіографічні напрямки як «локальна
історія», «історія повсякденності», «усна історія», в яких стійкі образи, індивідуальні та
колективні стереотипи є проявом історичної пам’яті. Натомість абсолютизація
методологічних засад одного, хоча й важливого напрямку сучасної зарубіжної науки,
історичної антропології при ігноруванні інших напрямків і підходів (цивілізаційного,
культурологічного; політичної, інтелектуальної, глобальної історії та ін.) виявить
обмеженість комплексного інтегрального підходу до історичної пам’яті в педагогічному
просторі.
У новітній історіографії сформувалися дві течії, у яких виявляється потужний вплив
постмодерністських тенденцій: нова культурна та нова інтелектуальна історія, у поле
дослідження яких потрапляє стан індивідуальної та колективної свідомості, історична
пам’ять. Інтелектуальна історія тісно пов’язана з іншими соціально-гуманітарними
науками, зокрема філософією, соціологією, історією ідей, герменевтикою тощо.
Дослідники зазначають, що між академічною історією, історією, що викладається у
ВНЗ і школах, а ще більше – між цими двома історіями та історичною пам’яттю
суспільства немає безпосереднього зв’язку1.
Отже, філософський аналіз історичної пам’яті в освітньому просторі покликаний
виявити суперечності в теоретичних та методологічних підходах різних гуманітарних
наук, запропонувати шляхи їх зняття; встановити відповідність певної теорії з практикою.
Проблема історії та історичності людського буття в філософській антропології
виступає предметом досліджень у Р. Арона, М. Хайдеґґера, Г.-Ґ. Гадамера, Р. Козеллека,
Е. Левінаса, П. Рікера та інших мислителів. Не залишили поза увагою різні аспекти цього
питання й українські науковці – Є. Андрос, І. Бойченко, С. Кошарний, С. Кримський,
М. Култаєва, М. Михальченко, М. Попович, Є. Причепій, С. Пролєєв, І. Степаненко,
В. Табачковський тощо.
Згідно з соціокультурним підходом суспільство визначають як систему, що виникає і
змінюється внаслідок взаємодій соціальних суб’єктів, наділених ментальними,
ціннісними, етичними характеристиками, які, у свою чергу, визначаються історично
сформованим контекстом культури, що є сукупністю способів і результатів діяльності
людини (включаючи ідеї, цінності, норми, зразки поведінки). Для визначення методології
дослідження історичної пам’яті в освітніх стратегіях плідними є ідеї, які сформулювали
дослідники соціокультурних зрушень – Н. Еліас, У. Бек, Е. Гідденс, Н. Луман. Дослідник
цивілізаційного процесу Н. Еліас показав, наскільки відірвалося в гуманітарному знанні
вивчення суспільства від вивчення індивіда. Автор функціональної теорії соціальних
систем Н. Лумана пропонує розглядати суспільство в суспільстві, стосунки соціальних
субсистем із системою загалом. Кожна з перелічених методологій дає змогу розгорнути
низку теоретичних пошуків та відкриває множинні дослідницькі перспективи дослідження
історичної пам’яті в освітніх стратегіях. Важливо з усіх згаданих напрямів віднайти
педагогічно доцільні ідеї, домірні до специфики предметної галузі, уникаючи як
абсолютизації, так і ігнорування досягнень жодного з них.
Отже, у процесі дослідження історичної пам’яті в освітніх стратегіях складається
об’єктивна потреба у взаємопроникненні і взаємодоповнюванні філософськоантропологічного, соціокультурного, педагогічного, історичного, навіть ширше –
гуманітарного, дискурсів.
Сучасні методологічні пошуки ускладнюються в контексті онтології нинішнього
світосприйняття. Перехід до постмодерністського філософствування порушує низку
надзвичайно гострих явищ, таких як суб’єктивізм, безмежний індивідуалізм, релятивізм у
1

Українська історична дидактика: Міжнародний діалог (фахівці різних країн про сучасні українські
підручники з історії): Зб. наук. ст. – К.: Генеза, 2000. – С. 66.
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підході до визначальних норм і ціннісних орієнтацій. Пошук єдиного знаменника,
дослідження історичної пам’яті не на макрорівні, а на рівні спільноти, нації
наштовхується на гостру критику як спробу створення певного «метанаративу», у підставі
якого лежить певна провідна ідея нації, держави, яка спотворює минуле, породжує
зверхність одних цінностей над іншими. Тому, на наш погляд, у дослідженні історичної
пам’яті варто поєднувати класичну методологію з вивіреним часом трансцендентальним
аргументом і теоретичні споруди посткласичного теоретизування.
Так, конструктивна дослідницька парадигма у вивченні людини, що задав на
сторіччя вперед І. Кант, вигідно відрізняється від нинішніх підходів у світовій думці, які
грішать неправомірним педалюванням і абсолютизацією тієї чи тієї складової
багатовимірного дому власного буття людини. Людину філософ розуміє як громадянина
світу, а тому всі складові людського буття, а не якісь його окремі аспекти, мають
виняткове значення в реалізації людського в людині: Бог, дух, персона, громадянське
суспільство й екзистенція, мораль, право тощо1.
На подолання методологічного монізму класичної філософії свідомості та теорії
соціальної дії, побудову універсалістської макроетики через критичну реконструкцію
практичної філософії І. Канта на засадах мовленої прагматики спрямована комунікативна
парадигма в практичній філософії й соціальній теорії2.
Синтез мікро- та макро вимірів історичної пам’яті, індивідуальної та колективної
свідомості, поведінки можна здійснити в річищі ідей відомого французького соціолога
П. Бурдйо. Основною категорією його теорії є поняття габітус, яке поєднує об’єктивний
момент (історію, наявну суспільну констеляцію) з суб’єктивним (конкретна поведінка,
мислення, система вчинків індивіда). На думку вченого, концепт «габітус» призначений
сукупністю свого історичного застосування окреслювати систему придбаних диспозицій,
що постійні і що породжують, цінний тим, що знімає масу помилкових проблем, дає змогу
чітко ставити і вирішувати питання, примушує побачити, власне, наукові проблеми3.
Отже, сучасні напрацювання з окресленої проблеми дають основу для більш
системної культурно-антропологічної концепції історичної пам’яті, її нового осмислення в
науковій парадигмі та освітніх стратегіях.
Objective and subjective approaches to the phenomenon of historical memory are viewed
in the article. Analysis of this difficult phenomenon based on methodological principles of
historical anthropology is made. Historical memory is viewed in the context of modern
postmodern tendencies. It is stressed that philosophical analysis of historical memory in world
space is called to display contradictions in theoretical and methodological approaches of
different humanitarian sciences, to offer the ways of their removal, to establish the accordance
of specific theory to the practice.

1

Колізії антропологічного розмислу / В.Г. Табачковський, Г.І. Шалашенко, А.М. Дондюк,
Н.В. Хамітов, Г.П. Ковадло, Є.І. Андрос. – К.: Вид. ПАРАПАН, 2002. – С. 135.
2
Єрмоленко А.М. Комунікативна практична філософія. Підручник. – К.: Лібра, 1999. – С. 13, 14.
3
Бурдье П. Практический смисл / Пер. с фр. – СПб.: Алетейя; М.: Ин-т экспериментальной
социологии, 2001. – С. 102.
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Лазарєва В.Т. (Київ)
ПРОБЛЕМИ ОСВІТИ І ВИХОВАННЯ
В КОНЦЕПТУАЛЬНІЙ ВІЗІЇ
П. КУЛІША
У статті досліджуються проблеми освіти і виховання в концептуальних ідеях
П. Куліша. Аналізується їх теоретичне обґрунтування та наводяться приклади
практичної діяльності митця щодо виданні підручників, викладанні в школах рідною
мовою та підготовки кадрів народної освіти. Подано його праці, в яких висвітлювалися
ці питання.
На сучасному етапі Українська держава все ще знаходиться в стані пошуку чітких
орієнтирів. До цього спонукають і кардинальні зміни всіх сторін життєдіяльності
суспільства. Звідсіля окреслюється і головна суспільна ціль – побудова власної держави,
яка немислима без створення нації, відродження національної пам’яті і духовності. У
цьому сенсі на перший план виступає освіта, яка повсякчас впливала на становлення
суспільства і через яку має проходити кожна людина, набуваючи рис особистості, фахівця
й громадянина. Освіта дає не лише знання, а й формує уміння й навички, різнобічно
розвиває людину, виявляє та вдосконалює її можливості й інтереси, формує життєві
цінності. Освіта базується на численних функціях, серед яких головними є навчання і
виховання.
Сьогодні чимало науковців-українознавців наголошують на тісному взаємозв’язку
виховання й освіти в формуванні самоусвідомлення. Проте високий рівень національної
самосвідомості має бути пов’язаний не лише з теоретичним усвідомленням процесів
національного відродження, а й практичною готовністю людини до участі в розбудові
незалежної держави. Людина, яка співвідносить себе із певною нацією і розглядає цей
факт як позитивний, має бути національно свідомою. Але якщо людина байдужа до
національних здобутків свого народу, вона не має національних орієнтирів і втрачає
зв’язок із батьківщиною.
Сутнісною ознакою національної самосвідомості є самопізнання як тяжіння виявити
дійсні джерела національного розвитку. Одним із таких джерел науковці називають рідну
мову, оскільки в ній найповніше відображено й зафіксовано всі тонкощі світосприйняття,
буття, історичний шлях, ментальність і характер народу. Майже всі сучасні дослідникинауковці стверджують, що одним із засобів підвищення ефективності національного
виховання є організація навчального процесу в усіх національних закладах освіти державною
мовою. Як розглядали цю проблему наші попередники ми намагатимемось дослідити.
Метою статті є висвітлення концептуальних ідей П. Куліша в напрямі проблеми
освіти і виховання. Окремі аспекти цієї проблеми досліджували М. Драгоманов1,
І. Франко2, М. Грушевський3, П. і Т. Кононенки4 тощо. Зокрема І. Франко зазначав, що
П. Куліш «працював на освіту простого народу»5.
1

Драгоманов М.П. Чудацькі думки про українську національну справу // Драгоманов М.П.
Літературно-публіцистичні праці: В 2 т. – К.: Наукова думка, 1970. – Т. 2. – С. 347-490.
2
Франко І. Українські «народовці» і радикали // Франко Іван. Зібрання творів в 50 т. – К.: Наукова
думка, 1986. – Т. 28. – С. 204.
3
Грушевський М.С. З історії релігійної думки на Україні // Духовна Україна. – К.: Либідь, 1994. – С. 5135.
4
Кононенко П., Кононенко Т. Феномен української мови. Ґенеза, проблеми, перспективи. Історична
місія. – К.: Наша наука і культура, 1999. – 168 с.
5
Франко І. Українські «народовці» і радикали // Франко Іван. Зібрання творів в 50 т. – К.: Наукова
думка, 1986. – Т. 28. – С.204.
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Проблеми освіти й виховання були серед головних питань у дослідженні
Пантелеймона Куліша (1819-1897). Він широковідомий не лише як поет, прозаїк,
драматург, мовознавець, етнограф, літературознавець, публіцист, редактор, видавець,
педагог, науковець, історіософ, а й як українознавець на рівні інтеграції та синтезу знань
про Україну й українців у всій їх багатоманітності. На читаннях з нагоди 180-річчя від дня
народження подвижника, які проводив Науково-дослідний інститут українознавства, вчені
П. та Т. Кононенко зазначали, що: «П. Куліш ставив питання, які були особливо
актуальними для формування української національної свідомості другої половини
ХІХ ст.»1. У своїй творчості головну увагу П. Куліш звертав на державницьку ідею про
відродження, згуртування й культурне піднесення нації до рівня найбільш розвинених
народів світу. І саме вона має бути домінантною в осмисленні освіти і виховання як
сегмента українознавства.
П. Куліш мав коріння від давніх козацьких родів, отримав домашнє виховання, яке
базувалося на народних традиціях, де головним був культ української мови й культури,
красу яких йому відкрила мати, співаючи народні пісні та оповідаючи казки. Вона
вплинула й на формування у сина любові до України та українського народу – до
державницької ідеї.
Питання творення української нації стало визначальним для всієї діяльності
П. Куліша. Він, наприклад, розробив і обґрунтував основоположні концептуальні ідеї
національної культурної єдності українського народу, де особливе місце надавав мові, бо
був упевнений, що «Слово верне нам і силу давнезну і волю» 2 і передбачав включення її в
освітньо-виховний процес та державні стосунки.
В українознавчій творчості П. Куліша проблеми освіти й виховання, а отже,
самопізнання, самоідентифікації українського народу, вивчення й засвоєння досвіду та
уроків його історичного поступу висвітлені не тільки як підстава для усвідомлення
минулого, а й як бачення і розуміння ним перспектив майбутнього. Завдяки
багатогранному й синтетичному характеру своєї діяльності, письменник добре
усвідомлював, що «ми втратили неоплатимої сили, піддобрюючись москалеві. Ми вже не
маємо своїх церковних ієрархів. … Не маємо вже своїх сановників. Не маємо ні свого
українського трибуналу, ані свого звичаєвого права. Не маємо ні такої церкви, котра
підлягала б суду громадської совісті, ні такої школи, котра виховувала б наших людей
згідно з духом нації. Не маємо навіть рідної преси, котра б не давала національній мові
миршавіти під впливом чужої… Одне тільки зосталось при нас – живе українське
слово…»3 Своєрідність думок митця дає можливість найбільш точно осягнути розуміння
ним сутності та значення вказаних засобів і можливостей, які мають формувати
національну свідомість народу. Але все це потребувало невтомної титанічної праці, яка і
зробила його одним із найвизначніших інтелектуалів нації, у якого в житті було «більш
діла, ніж часу»4 – як щиро зізнавався П. Куліш у листі до Параски Глібової.
У своїй українознавчій творчості П. Куліш сформулював шляхи розвитку й засоби
реалізації розуміння ним державницької ідеї, яку він намагався реалізувати в час
бездержавності.

1

Кононенко П., Кононенко Т. Могутній талант // Творчі та ідейні шукання П.О. Куліша в контексті
сьогодення: Зб. наук. праць до 180-річчя від дня народження Пантелеймона Куліша / За заг. ред.
П.П. Кононенка та І.С. Плюща. – К.: МП Леся, 2000. – С. 8-26.
2
Куліш П. Сум і розвага // Куліш Пантелеймон. Твори в 2 т. – К.: Наукова думка, 1998. – Т. 1. –
С. 488.
3
Куліш П. Зазивний лист до української інтелігенції // Куліш Пантелеймон. Твори в 2 т. – К.: Наукова
думка, 1998. – Т. 1. – С. 406-407.
4
Національна бібліотека України ім. В. Вернадського НАН України, Інститут рукопису (далі – НБУ
ІР), ф. 1. Літературні матеріали, од., зб. 29125. Куліш Пантелеймон [Олександрович] [Глебовой]
[Параскевии] [Федоровне] Письмо 16 марта 1861г. из Петербурга в Чернигов, 2 арк.
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Зокрема, визначальним для його діяльності були питання творення української нації
для майбутньої незалежної держави. Тому він добре усвідомлював роль держави в освіті і
вихованні. До цього розуміння П. Куліш підійшов виходячи з свого досвіду, бо тривалий
час учителював, зокрема, був викладачем у Луцькому дворянському училищі, старшим
учителем історії Рівненської гімназії, вчителем у дворянській школі на Подолі в Києві –
тому у повноті бачив дійсний стан української освіти і грамотності народу в різних місцях
Російської імперії, зокрема українського. Письменник на власному досвіді відчув
неефективність навчання чужою мовою. Він згадував у автобіографії про те, як йому на
початку важко давалося навчання: «Зупиняло його те, що не розумів великоруської
книжної мови. Поки, було, навчиться гладко читати урок, то вже й напам’ять знає, а проте
не розумів добре того, що витвердив з книжки»1. У цих рядках закладена думка про
відсутність підручників рідною мовою, а отже, і викладачів, які б мали донести знання до
учнів.
Працюючи над українським словом, письменник помічав його відмінність (а тому і
самостійність) від інших мов, скажімо, російської. Мова, на його думку, це відображення
культурно-освітнього розвитку нації і всієї держави, основний його чинник. П. Куліш на
власному досвіді відчув значення мови і тому доводив про необхідність мати
національний правопис і повсякчас відстоював його, втілюючи думки в життя. А саме –
створивши перший український фонетичний правопис, де на основі аналізу і
співставлення української і російської вимови обґрунтував самодостатність існування
першої. Так, з урахуванням нюансів вимови, в уже існуючу абетку митець додатково ввів
фонетичні ознаки и, е, є, ї, і, ’, пояснивши це більшою мелодійністю української мови, її
своєрідною вимовою, що й відобразили запропоновані ним позначки. Ця абетка (названа
по імені П. Куліша – «кулішівка») засвідчила надзвичайно високий рівень духовного світу
українського народу. Більшість своїх творів П. Куліш видавав саме на основі цього
правопису.
Практичне вирішення питання про відродження мови П. Куліш суттєво вдосконалив
завдяки виданню «Граматки» (Петербург, 1857), українського букваря та підручника з
арифметики для народної початкової школи, який був виданий на основі «кулішівки». У
передмові він не лише обґрунтував теоретично, а й довів на практиці можливість втілення
своїх переконань про необхідність навчання дітей рідною мовою. П. Куліш розумів свою
особливу місію щодо піднесення нації й тому зазначав, що: «Коли я їх не навчу, то не
навчить і лисий дядько»2. Бо в Україні не було викладачів, які б мали викладати рідною
мовою.
У вступній статті до «Граматки» П. Куліш повідомив про дійсний стан шкільної
справи в Україні, скажімо, зауважував, що по Україні багато букварів і граматок, проте
«всі вони не годяться нам для першої науки письменства, бо друковані не нашою мовою, а
через те всяка дитина довго нудиться над книжкою, поки навчиться іншоязичні слова
розбирати, через те надовго діти з дому для науки одлучаються, од роботи одвикають,
псуються без отцевського й материнського догляду»3.
Повчально, що перший урок «Граматки», зокрема, частина «Склади» починається
словами Т. Шевченка: «Чи є що лучче, краще в світі як укупі жити, / Братам добрим добро
певне познать не ділити»4, у яких закладена думка про розуміння П. Кулішем єдності
українського народу5.
1

Куліш П. Жизнь Куліша // Куліш Пантелеймон. Твори в 2 т. – К.: Наукова думка, 1998. – Т. 1. –

С. 234.

2

Куліш П. Граматка. – СПб., 1857. – С. 2.
Там само. – С. 3.
4
Лазарєва В. «Граматка» П. Куліша // Самостійна Україна. –К., 2008. – Квітень–травень–червень. –
С. 34-36.
5
Там само.
3
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П. Куліш також сформулював думку про те, що дитина має бути ідейно спрямована
– за світоглядом, ідеалами та переконаннями. Для цього рідною мовою вона має
отримувати різнобічні знання: про славне минуле свого народу, видатних діячів,
літературні пам’ятки культури та фольклору. Завдяки цьому в дітей будуть розвиватися
високі патріотичні почуття. Письменник доводив, що від того, які зерна буде посіяно в
дитячих душах, такими будуть і сходи, а з них – і врожай чи недорід у дорослому віці. З
цього приводу митець висловлював думку, що духовність можна виховати лише в родині,
де панує атмосфера чуйності, взаємотурботи на основі Божих заповідей. П. Куліш був
упевнений, що лише в родині зберігається мовна культура, і закликав шанувати рідне
слово, бо, на його думку, «Хто його зневажає і забуває, той самохіть виганяє себе з рідної
сім’ї української...»1 П. Куліш визнавав, що родинне виховання є основою становлення
особистості, що воно виколисує любов «до батьківського краю, його звичаїв»2.
«Граматка» П. Куліша увійшла в історію української культури не лише тому, що
була однією з перших, а й тому, що в ній було започатковано спробу правописної
реформи. Вона є значним внеском у становлення українознавства. Підручник був
схвально сприйнятий тодішньою інтелігенцією. Дуже високо оцінив цей підручник
Т. Шевченко, зазначивши у «Щоденнику» від 10 грудня 1857 року: «Как прекрасно, умно
и благородно составлен этот совершенно новый букварь. Дай Бог, чтобы он привился в
нашем бедном народе. Это первый свободный луч света, могущий проникнуть в
сдавленную попами невольничью голову»3. Кулішева «Граматка» стала першим букварем
на Наддніпрянщині рідною мовою. Наступне видання підручника відбулося після відміни
кріпацтва в 1861 р. Знаменно, що в цьому виданні письменник умістив історичний нарис
«Яка була доля нашого рідного краю од найдавніших часів»4. Історію України він виклав
від княжої доби до часів Б. Хмельницького. Письменник ставив за мету формувати
національну свідомість наймолодших дітей. Про це він писав у листі до сестер М. і
О. Милорадовичів, коли ділився думками про друкування «Граматки», зазначивши її
мету, що вона: «Явить народу, що він таке, звідки узявсь і як йому подобає на світі
жити»5.
П. Куліш був певен, що не дивлячись на усілякі негаразди, його зусилля у вирішенні
проблем освіти і виховання матимуть позитивний результат. Тому що свою «Граматку»
він готував «…для людей, которі бажають просвітить свій розум наукою»6 – зазначав він у
листі до В. Тарновського.
Видання «Граматки» (1857, 1861) стало прикладом у створенні підручників для
інших українських діячів, зокрема, Т. Шевченка, М. Максимовича, М. Гатцука, О. Потебні
тощо, що послугувало підготовці майбутніх учителів українського слова.
Потрібно зазначити, що до середини ХІХ ст. в підросійській Україні не було жодної
школи, де навчання велося б рідною мовою. На початку 60-х років ХІХ ст. освітня
реформа в Росії створила можливості для розвитку народної освіти в одній з її форм –
недільних школах, у яких навчалися переважно дорослі, робоча молодь. Дозвіл та
практичну допомогу для створення недільних шкіл забезпечив попечитель Київського
навчального округу М. Пирогов. До організації таких шкіл активно включилося
студентство. У Києві першу таку школу було організовано 11 жовтня 1859 р. у
приміщенні Києво-Подільського повітового дворянського училища. Незабаром відкрилися
1

Куліш П. Граматка. – СПб., 1857. – С. 135.
Там само. – С. 2.
3
Шевченко Т. Щоденник. – К.: Наукова думка, 2003. – С. 156.
4
НБУ ІР, ф. 1. Літературні матеріали, од., зб. 28484 [Куліш] [Панько] [Олелькович]. «Яка була доля
нашого рідного краю» [стаття] [Копія], 7 арк.
5
Куліш П. До М. і О. Милорадовичів // Куліш Пантелеймон. Вибрані листи Пантелеймона Куліша
українською мовою писані / За ред. Ю. Луцького. – Нью-Йорк; Торонто: УВАН у США, 1984. – С. 117.
6
Куліш П. До В. Тарновського. Вибрані листи Пантелеймона Куліша українською мовою писані / За
ред. Ю. Луцького. – Нью-Йорк; Торонто: УВАН у США, 1984. – С. 73.
2
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ще декілька таких шкіл. До цього руху включилася інтелігенція Харкова, Одеси, Полтави,
Чернігова, Ніжина, Єлисаветграда (нинішній Кіровоград), яка прагнула долучитися до
викладання рідною мовою. Протягом двох років в Україні нараховувалося вже 68
недільних шкіл. В їх роботі активну участь узяли майбутні українські вчені різних
спеціальностей, письменники, громадські й політичні діячі, серед яких Х. Алчевська,
В. Антонович, М. Драгоманов, О. Кониський, А. Свидницький, П. Чубинський. З дозволу
тодішнього куратора Київського навчального округу М. Пирогова викладання у недільних
школах проводилося українською мовою, тому і виникла потреба в українських
підручниках. В основу навчання було покладено «Граматку» П. Куліша, пізніше, «Буквар»
Т. Шевченка (1860). Вивчали три основні предмети: Закон Божий, грамоту, малюнок.
Навчання проводилося у вихідні дні, тому й отримали вони назву – недільні школи.
Недільні школи були школою українського життя, бо створювали ближчі контакти
інтелігенції з народом, давали підстави для кращого розуміння його потреб і сподівань. У
цій співпраці та взаємовпливах чіткіше викристалізовувалися національні ідеали та
самосвідомість. І, безперечно, царський уряд відчув для себе небезпеку, коли побачив, що
в недільних школах мають поширення національні та суспільні ідеї, тому в 1862 р.
більшість цих освітніх установ було закрито1. Але концептуальні ідеї П. Куліша щодо
видання підручників, викладання в школах рідною мовою, підготовка кадрів народної
освіти були не марні, вони пішли в життя інших поколінь.
Отже, результати дослідження свідчать про те, що ще в другій половині ХІХ ст.
П. Куліш звертав увагу на роль освіти і виховання, зокрема щодо підготовки кадрів,
видання підручників і викладання в школах рідною мовою, оскільки вважав, що лише в
мові найповніше відображено і зафіксовано всі тонкощі світосприйняття, ментальність і
характер народу. П. Куліш був упевнений, що мова слугуватиме підвищенню
ефективності національного виховання і вважав, що чим вищий рівень національної мови,
тим вищий ступінь національної свідомості. Письменник вважав, що рідна мова містить
величезний духовний потенціал і є природним вихователем, могутнім засобом єднання
народу.
На сьогодні думки П. Куліша дуже актуальні, бо торкаються важливих проблем
освіти і виховання. Адже на сучасному етапі головним у вирішенні цих проблем має стати
цілеспрямована праця над вихованням молоді в національному дусі2, формування
національної самосвідомості й національного характеру.
The problems of education in P. Kulish’s conception are researched in the article. The
Thinker’s theoretical basis is analyzed and the practical activity of textbooks publishing, native
language teaching in schools and common people teachers preparation are represented. Works
of investigators where these questions are presented are examined.

1

Лазарєва В. Українознавча спадщина П. Куліша в розбудові національної освіти // Українознавство.
– 2002. – № 3. – С. 102-104.
2
Кононенко П.П. Українознавство: Навч. посібник. – К.: Заповіт, 1994. – 320 с.
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Ласкаржевська В.В. (Київ)
ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
ТВОРЧОГО РОЗВИТКУ ДІТЕЙ ЗАСОБАМИ
УКРАЇНСЬКОГО ДЕКОРАТИВНОПРИКЛАДНОГОМИСТЕЦТВА
В ЦЕНТРАХ ДИТЯЧОЇ ТВОРЧОСТІ
У статті розкрито сутність декоративно-прикладного мистецтва як одного з
видів художньої діяльності; визначено роль центрів дитячої творчості у розвитку
особистості дитини; розкрито суть інноваційних технологій розвитку дітей засобами
українського декоративно-прикладного мистецтва в центрах дитячої творчості. Автор
розглядає питання розвитку творчого ставлення дітей до декоративно-прикладного
мистецтва в центрах дитячої творчості, мистецтва передачі дітям традицій і надбань
національної спадщини української культури.
Одним із головних напрямів розвитку народного мистецтва є передача учнівській
молоді надбань національної української культури, досвіду митців, що забезпечують
формування творчої особистості, людської гідності, духовно збагаченої людини.
Українське народне декоративно-прикладне мистецтво – унікальне явище
національної культури. Воно завжди висвітлювало світові життя української нації, її
духовне багатство, рівень культури, творчі здібності, свою силу, енергію. Всі види
декоративного мистецтва – вироби з дерева, металу, глини, скла, шкіри, тканини, одягу
несуть інформацію про матеріал, формотворення, орнамент, композицію, колорит, що
були й є в пам’яті людей. Декоративне мистецтво охоплює сферу знань, естетичні
погляди, звичаї, обрядові, етнічні, моральні, релігійні аспекти, має самостійне художнє
значення, суттєвою рисою якого є декоративність, конструктивність, орнаментальність і
розглядається як витвори мистецтва1.
Декоративно-прикладне мистецтво має тісний зв’язок з традиціями народної
творчості минулого, яке в сучасних умовах набуває нового змісту, якостей і рис
сьогодення. Протягом усієї історії людства це мистецтво відображало своєрідність,
неповторність, смаки та уподобання людських потреб, поняття краси, морально-етичні
норми і це, широке поле для творчості дітей, розширює їхні знання і стимулює до пошуку
нових ідей.
Сьогодні актуалізується проблема розвитку дітей засобами українського
декоративно-прикладного мистецтва.
Аналіз останніх досліджень і публікацій засвідчив, що важливу роль декоративноприкладного мистецтва у розвитку дитячої мистецької творчості відіграють дослідження
українських учених, мистецтвознавців, етнографів Є. Антонович, М. Драгана, Я. Запаска,
Р. Захарчук-Чугай, Т. Кари-Васильєвої, В. Свеніцької, М. Селівачова В. Січинського,
М. Станкевича, О. Федорука, З. Чегусової, у творах яких представлено унікальність
українського мистецтва. Кращі зразки зберігаються в Державному музеї українського
народного декоративно-прикладного мистецтва, Музеї народної архітектури і побуту
України, Музеї Івана Гончара, Державному історичному музеї України, Музеї етнографії
та художнього промислу НАН України тощо. Українські науковці розробили і затвердили
«Концепцію професійно-художньої освіти», в якій зазначена необхідність «здійснити
1

Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів:
Світ, 1993. – 272 с.
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історично-педагогічний аналіз учнівства в народному мистецтві, осмислити вітчизняний
досвід становлення і розвитку професійно-художньої освіти, визначити нові підходи до
реформування концептуальних, змістовно-структурних та дидактичних засад
професійного навчання художнього профілю». Наукові дослідження та численні
публікації свідчать про значимість українського декоративно-прикладного мистецтва у
розвитку та формуванню дітей.
Мета статті – розкрити нові можливості впливу декоративно-прикладного мистецтва
на творчий розвиток особистості дитини в центрах дитячої творчості.
Завдання статті полягають у розкритті суті декоративно-прикладного мистецтва як
одного з видів художньої діяльності; визначенні ролі центрів дитячої творчості для
розвитку особистості дитини; розкритті суті інноваційних технологій розвитку дітей
засобами українського декоративно-прикладного мистецтва в центрах дитячої творчості.
Виконання завдань публікації вимагало насамперед з’ясування сутності терміну
поняття «декоративно-прикладне мистецтво». Як засвідчив аналіз наукової літератури,
«декоративне» (від лат. decoro – прикрашаю), «прикладне» – це художнє виготовлення
різних предметів, речей, посуду і слугують для оформлення побуту й інтер’єру.
Такими виробами є: кераміка, ткацтво, килимарство, декоративні тканини,
витинанки, ювелірні вироби, які мають відповідні спільні риси й своєрідні ознаки.
Єдність форми і змісту є одним із найважливіших законів художньої творчості,
особливо для виробів прикладного мистецтва. Досвід свідчить про унікальність
українського декоративно-прикладного мистецтва, яке відображає величезний світ
духовної і матеріальної спадщини етносу, має дорогоцінну скарбницю для розвитку
нового покоління.
Важливим завданням сьогодення є залучення учнівської молоді до вітчизняної
давнини, усвідомлення необхідності збереження традиційного народного мистецтва,
оновлення всіх його видів, розуміння сутності національних цінностей, які плекають і
формують любов дітей до рідного краю, до своєї Батьківщини. Заглиблення в історію
українського мистецтва спонукає дітей до осмислення шляхів розвитку та перспектив
української культури1.
Для розвитку особистості дитини потужний потенціал мають центри дитячої
творчості. Як свідчить досвід, центри дитячої творчості надають можливість дитині з
раннього віку розвивати природні здібності, творчо зростати. Такі заклади можуть бути
комплексними і профільними. Комплексний тип це – творчі об’єднання за інтересами
(гуртки, студії, секції, ансамблі, театри тощо). Профільний тип забезпечує умови для
розвитку природних нахилів та інтересів дітей і підлітків, задоволення їхніх потреб з
певного напряму діяльності. Навчально-виховний процес здійснюється диференційовано,
відповідно до індивідуальних можливостей дітей та з урахуванням їхніх вікових
особливостей.
Виконання основного завдання потребувало розкрити суть інноваційних технологій
розвитку дітей засобами українського декоративно-прикладного мистецтва в центрах
дитячої творчості.
На початку з’ясуємо сутність поняття «інновація». «Інновація» – це якісно нове
утворення в педагогічній теорії та практиці, і в перекладі з латинського означає оновлення,
новина. Спочатку це поняття вживали в етнографії як введення елементів однієї культури
в іншу, потім воно поширилося на сферу макроекономіки, де воно закріпилось у значенні

1

Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «Великого
стилю». – К.: Либідь, 2005. – 275 с.
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нововведення в галузі техніки, організації та економіки виробництва. Згодом поняття
«інновації» почали використовувати у педагогічних дослідженнях1.
Інновації виступають провідним чинником розвитку освіти, їх впровадження стають
предметом систематичної і цілеспрямованої діяльності. Основними критеріями
впровадження інноваційних технологій, як засвідчує практика, мають стати:
актуальність – це досвід, спрямований на розв’язання найважливіших проблем
навчання, виховання і розвитку дітей;
висока ефективність – це досвід можна вважати успішним лише тоді, коли
педагогом досягнуто вищих результатів навчання, виховання, розвитку;
оригінальність означає, що в практиці роботи педагога, педагогічного колективу
використовуються форми, методи, прийоми, засоби або їх системи, які ще не
застосовувалися в умовах сучасної школи;
стабільність результатів – це виявлений досвід, який характеризується стійкою
ефективністю і стабільністю результатів протягом тривалого часу;
оптимальність – це витрати часу, зусиль учителів на досягнення результатів при
найменших фізичних, розумових і часових витратах.
Акцентуємо увагу на визначенні ролі центрів дитячої творчості у розвитку
особистості дитини засобами декоративно-прикладного мистецтва. Захоплення дітей
українським декоративно-прикладним мистецтвом – керамікою, виробами із шкіри,
бісероплетінням, лозоплетінням, мереживоплетінням, писанкарством, іграшок, одягу – дає
можливість дітям зрозуміти, що народне мистецтво є невід’ємною частиною життя
українського народу, що воно органічне у нашому побуті, створює те навколишнє
предметно-просторове середовище, у якому проходить усе наше життя й є однією з
найдавніших галузей художньої діяльності людини. Адже людство здавна оточувало себе
декоративними виробами, різноманітно прикрашеними речами. Відомо, що їх естетична
цінність залежить від конструктивних пластичних і фізичних можливостей матеріалу та
особливостей прийомів обробки, технологічних секретів. Залучення дітей у творчий
процес допомагає їм усвідомити, що народне мистецтво – це особлива галузь художньої
творчості, підпорядкована своїм законам розвитку, має свою особливу художньо-образну
мову й основна його мета – естетичне освоєння матеріального світу, художнє оформлення
довкілля. Тому участь у творчому процесі дітей допомагає їм естетично, різноманітно
прикрасити побут людини, її життєдіяльність, сповідуючи основний принцип єдності
краси і доцільності. Саме тому декоративно-прикладне мистецтво стає образною основою
життя, формує естетичні погляди дитини, активно впливає на її емоції, думки й почуття,
творчо розвиває художньо-образне мислення і залучає їх до активної творчої праці.
В основу інноваційних технологій покладено художньо-творчу діяльність дітей на
матеріалі народного декоративно-прикладного мистецтва. Одним із ефективних засобів
стимулювання розвитку дитячої творчості це залучення дітей до світу прекрасного,
надання можливості творити і навчити (для подальшого життя) вмінню оздоблювати,
прикрашати своїми руками інтер’єри холів, залів, кімнат, світлиць для свят і урочистих
зустрічей.
На заняттях декоративно-прикладного мистецтва необхідно навчити дитину вміння
фантазувати, уявляти з кожним заняттям нові образи, предмети, зразки, щоб вони були
цікавими для них і бажанням швидко намалювати писанку, виліпити керамічний виріб,
зшити іграшку, ляльку і щоб ці вироби представляли різні жанри промислів України:
кераміку, ткацтво, плетіння, килимарство, писанкарство, лозоплетіння, вишивку,
мереживоплетіння, декоративні розписи, одяг, ювелірні вироби тощо. Народні художні
промисли – одна з історично зумовлених організаційних форм народного декоративноприкладного мистецтва, яка являє собою товарне виготовлення художніх виробів при
1

Педагогічні інновації: ідеї, реалії, перспективи. Збірник наукових праць. – К.: Ін-т реклами, 2007. –
Вип. 10. – 304 с.
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обов’язковому застосуванні творчої ручної праці1. При цьому вивчаються і
застосовуються на заняттях досвід новаторів виробництва, удосконалюється техніка і
технологія творів декоративно-прикладного мистецтва, звертається увага дітей на
своєрідність твору, елементи його декору, орнаменту, кольорового використання, що
допомагає дітям оцінити навколишній світ, розвиває в них почуття любові до рідного
краю.
Для самовираження дітей обов’язково обговорюють їхні роботи організовують
виставки, конкурси, вивчають і застосовують досвід новаторів виробництва,
організовують екскурсії до музеїв декоративно-прикладного мистецтва, відвідують творчі
майстерні митців.
Як засвідчує досвід, ефективними формами розвитку творчого ставлення дітей до
декоративного-прикладного мистецтва є використання народних іграшок, ляльок,
керамічних виробів, рушників, писанок, створення композицій з соломки, квітів, бісеру,
шкіри.
При доборі матеріалу на практичних заняттях важливо враховувати такі вимоги:
елементи народних промислів, які мають відображати знайомі дітям образи,
предмети;
представлені твори мають мати красиве кольорове забарвлення;
важливо дотримуватися контурів вихідних орнаментальних мотивів;
дотримання чіткої композиційної побудови зразків2.
Отже, використання інноваційних технологій на заняттях декоративно-прикладного
мистецтва є складовою частиною сучасної концепції розвитку національної культури
дітей, зокрема традиційної народної художньої творчості, яка неодмінно має важливе
педагогічне значення і відіграє важливу роль у розвитку дітей засобами українського
декоративно-прикладного мистецтва в центрах дитячої творчості.
At this artіcle author revealed the essence of applied-decorative art as one type of the art
activity: defined the part of establishment for child’s creation for personal child’s progress;
disclosed the essence of child’s development with innovation technologies by Ukrainian applieddecorative art at establishment for child’s creation. Also, author considered the next questions:
how to develop the creative work for applied- decorative art at establishment for child’s
creation, the art of giving for children traditions and national legacy of Ukrainian culture.

1

Антонович Є.А., Захарчук-Чугай Р.В., Станкевич М.Є. Декоративно-прикладне мистецтво. – Львів:
Світ, 1993. – 272 с.
2
Кара-Васильєва Т., Чегусова З. Декоративне мистецтво України ХХ століття. У пошуках «Великого
стилю». – К.: Либідь, 2005. – 275 с.
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Лісовський П.М. (Київ)
СУЧАСНИЙ ФОРМАТ ДУХОВНОГО
КАПІТАЛУ: СИНЕРГЕТИКА
ЯК НОВА ОСВІТНЯ ПАРАДИГМА
Предметом вищої освіти на синергетичних засадах (вияв у соціумі поля хаосу як
порядку) слугують універсальні (загальнолюдські) гуманістичні цінності. Таким чином,
метою вищої освіти є умови для формування творчої особистості, за умов яких
ефективне (якісне, компетентне, професійне) самовизначення особистості у вишій
освіті свідчить про панорамно-масштабне уявлення соціальної значущості.
Сучасна філософія нестабільності актуалізує суспільству можливість глибше
зрозуміти роль і місце цілісного розвитку вищої освіти. За таких обставин виникає
потреба в напрацюванні нових теоретичних, методологічних та соцільно-філософських
засобів аналізу сучасної духовної кризи. Глибоке осмислення її сутності, особливостей
динаміки та впливу на розвиток суспільства дає змогу осягнути проблему загалом. Саме
синергетика розкриває цілісність людського буття не тільки в вузько-земному розумінні, а
й разом з деякими іншими постнекласичними науками (насамперед сучасні космогонія як
екологічне мислення в координатах гено-космізму) самоорганізаційним підходом надає
нам можливість відкрити закономірності соціального прогресу. Такий прогрес, як загальна
тенденція розвитку буття, наближення його «до справжнього смислу», визначається
діалектичним початком головної суперечності синергетичних систем, тобто результатом
боротьби між тими початками, одне з яких створює нові структури, а друге – розсіює
останні. Саме «репродукція прогресу самоорганізації як визначальної тенденції розвитку
буття» надає нам істотну можливість зблизити науку про навколишній світ, природу і
наші знання про «суб’єктивну діяльність людини, про дух»1.
Характерною рисою сьогодення в освітянській галузі є технологічна культура, яка,
зокрема, почала практично застосовуватися. Технології вийшли за межі виробництва і
стали суттєвою ознакою, що характеризує стан соціальних процесів.
Як вважає Б. Шнейдерман у «Декларації відповідальності»: «Як учені… ми повинні
насамперед повірити, що зможемо вплинути на майбутнє технології. Активне обговорення
досліджень космосу… пересадки серця, телебачення високої чіткості, генної інженерії,
контролю за народжувальністю наочно свідчить, що суспільство сьогодні визначає
майбутні технології»2.
На наш погляд, у сучасних умовах технологічної культури на тлі постіндустріальної
цивілізації пов’язане нове розуміння антропоцентризму як ідентифікації (персоніфікації),
де вищою цінністю світової арени постає Людина Цивілізації. У цьому контексті цікавим
є судження латиноамериканських соціологів, котрі вважають, що освіта, наука і
технологія, незважаючи на свій діалектично цілісний зв’язок, істотно відрізняються одна
від одної. «Технології, розроблювані для здійснення контролю над людьми або над
природою, можуть грунтуватися або не грунтуватися на наукових відкриттях, а часом
випереджати їх…»3

1

Вища освіта України. Теоретичний та науково-методичний часопис. – К., 2001. – С. 40.
Цит. за: Гайденко П.П., Давыдов Ю.Н. Проблема бюрократии у Макса Вебера // Вопросы
философии. – 1991. – № 3. – С. 176.
3
Ицхоткин А.А. Анатомия социальной системы. Строение и динамика социальной организации:
релятивистский взгляд // Вестник Московского университета. Серия 18. – М., 1996. – № 1. – С. 27.
2
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Отже, предметом вищої освіти на синергетичних засадах (вияв у соціумі поля хаосу
як порядку) слугують універсальні (загальнолюдські) гуманістичні цінності. Так, метою
вищої освіти є умови для формування творчої особистості, за яких ефективне (якісне,
компетентне, професійне) самовизначення особистості у вищій освіті свідчить про
панорамно-масштабне уявлення соціальної значущості. Тому управлінська самосвідомість
(з огляду її світогляду як механізму) формується з моменту оцінки управлінської
здатності. При цьому формується такий феномен, як управлінська «я-позиція» керівника;
усвідомлення шляхів і способів «зняття» суперечностей між належним і сутнісним,
бажаним і здійснювальним, потенційно можливим і істинним.
Управлінська «я-позиція» у вищій освіті – це дефініція, що усвідомлює її як
самоактуалізацію свого «я», формуючи уявлення про соціальну значущість суб’єкта як
самопошук внутрішніх резервів. На наш погляд, це й є внутрішнім опертям свободи
позиційного захисту (маневру керівника з відповідним наміром) у просторі управління
вищої освіти. Тут доцільно брати до уваги як суб’єкт, так і об’єкт управління, їх
діалектичні взаємостосунки в освітянській сфері, ступінь налагодженості зв’язків, дуалізм
маніпулюючих (керуючих) і маніпульованих (керованих). Саме від підготовки і позиції
керівника в майбутньому залежить здатність ініціювати ціннісну функцію свідомості
особистості як позбуття стереотипу мислення.
Як зазначає вітчизняний філософ В. Лутай: «Застосування методології філософії
нестабільності до педагогічної діяльності дає можливість глибше зрозуміти унікальність
кожного суб’єкта освіти, особливо на переломних етапах як онтогенетичного розвитку
учнів, так і історичного розвитку суспільства»1. На думку автора, філософсько-парадигмні
засади реформування сучасної освіти як за формою, так і за змістом розкривають діалог
основних суб’єктів спілкування в соціокультурних вимірах людського буття. При цьому
варто вбачати принцип сходження через дискурс суб’єкта. Так, П. Сорокін вважав, що
«наявність певної повторювальності духовних відношень у різних типах культури
виступає як сфера інтегруючих цінностей», що цілком визначає діалектично неперервну
повторювальність історичних процесів2.
Синергетика на підставі філософсько-методологічної парадигми суттєва для
розглядання як принципово новий етап епохи ХХІ ст. Зокрема, ця парадигма спрямована
на те, щоб полегшити представникові кожного виду світогляду, національного
менталітету, кожній особистості відшукати оригінальне місце у ціннісній свідомості.
Синергетична методологія не лише розкриває можливість існування плюралізму
різних видів філософії, полікультурність сучасного людства, а й цілком потребує
підкорення певних систем її важелів.
З цього приводу К. Ясперс вважав, що «виникає нова епоха», яка «піддає всіх людей
такій радикальній зміні, якої ще не знала історія»3.
Аналізуючи сьогоденне загострення глобальних проблем, І. Пригожин створює
припущення, що «наша сучасна планетарна система… наближається до … точки
біфуркації», тобто до нової «вирішальної фази в історії людства», яка пов’язана з
докорінними змінами в структурі його організації4.
Синергетичне сприйняття світу є атрибутивним зв’язком трансформації вищої освіти
ХХІ ст. Коли у людині активізоване об’ємне світосприйняття, вона синтезує в собі
численні дихотомії буття, відкриваючи в собі, як зазначає П. Вайнцвайг, «деміургічну,

1

Лутай В.С. Філософія сучасної освіти. – К., 1996. – С. 126.
Там само. – С. 124.
3
Ясперс К. Смысл и назначение истории. – М., 1991. – С. 67.
4
Пригожин И. Природа, наука и новая рациональность // Философия и жизнь. – М., 1991. – № 7. –
2

С. 89.
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креативну істоту, вона об’єднує протилежності, досягаючи психосоматичного балансу і
характеризується величезною творчою напругою, а звідси – колосальною могутністю»1.
Саме синегретичні засади дають змогу вищій освіті виявити еволюційні, історичні
нашарування у кожній людині, повністю розкрити приховані можливості і розвивати
внутрішню потребу як соціогенне явище.
Сьогодні вища освіта надає можливість позбутися таких стереотипів як нечутливість
суто людських утворень, де регулятивна функція домінує над пізнавальною, що
опосередковано формує певні умови в соціумі. На наш погляд, дуже важливо при
опрацюванні стратегії вищої освіти враховувати співвідношення групових норм, тісно
пов’язаних із життєво активною орієнтацією кожної людини і духовно-ціннісними
змінами (перевтілень), які відбулися у людській свідомості.
За У. Ліппманом, стереотипии – це «фортеця нашої традиції, за стінами якої на
займаній позиції ми можемо й надалі почувати себе в безпеці»2. Бо, власне кажучи, нова
об’єктивна інформація як вияв генеративу мислення в стереотипній свідомості різко
змінює певну ситуацію. Тоді спрацьовують механізми психологічного захисту й індивід
воліє не допускати цю інформацію в свідомість, а «чіпляється» за старі стереотипи,
ховаючись за усталеною течією буденного життя.
Саме людина-творець в екстремальних життєвих ситуаціях як долі Безсмертя у
проявах смертного покоління, а не тільки в кабінетній академічній тиші чи студентської
аудиторії цілком здатна «розм’якшити» соціальні стереотипи. У конкретних життєвих
обставинах, що трапляються з людьми на межі життя і смерті, наприклад, під час ведення
військових дій, миротворчих операцій тощо загартовується сила духу, зміцнюється її віра,
реалізується її свобода. Людина з такою смисложиттєвою самореалізацією на засадах
синергетики, з її екзистенційними вимірами сьогодні добротно одухотворить вищу освіту.
Необхідно відзначити, що найбільш відомі у вищій освіті філософські течії
сучасності (філософська антропологія, екзистенціалізм, феноменологія, герменевтика,
структуралізм, нео- і постпозитивізм) є багатовекторними, тому не мають єдиної позиції
щодо онтологічного статусу людського буття.
У течії Л. Гумільова стереотип – це «етнічна характеристика»3; звички і стереотипи,
на думку Г. Маркузе, засновані «на технічній раціональності»4. Основна логіка Г. Маркузе
– це те, що індивіда прив’язують до суспільства як «розчин» буття. Е. Фромм зв’язує
природу стереотипів з явищем «соціального конформізму»5. У своїй творчій спадщині
Е. Фромм органічно з’єднав ідеї філософської антропології й екзистенціональної традиції.
На думку американського філософа, соціум певним чином впливає на людину,
видозмінює її потреби і виробляє соціальні характери. Конформізм – це одне із сховищ,
куди людина тікає від самоти, страху та свободи. Е. Фромм трактує: «Якщо основна
частина інтелекту складається із здатності встановити зв’язок між чинниками, що досі не
здавалися зв’язаними, то людина, дотримуючись стереотипів і умовностей, не наважиться
визнати наявність такого зв’язку»6. На наш погляд, немає вичерпного пояснення природи
феномену стереотипу. Адже стереотип акцентує і посилює відповідні детерміновані риси
об’єкту згідно з його валентністю, а стійкість (протистояння) стереотипу неподільна з
міцністю фіксації саме валентності, тобто закріплення об’єкта в системі ціннісної
орієнтації індивіда.
При розробці освітніх програм сьогодні конче потрібно враховувати, що на рівні
повсякденної свідомості суттєво засвоюються ті знання, які добре узгоджуються з
1

Вайнцвайг П. Десять заповедей творческой личности. – М.: Прогресс, 1990. – С. 35.
Цит. за: Вятр Е. Социология политических отношений / Пер. с поль. – М.: Прогресс, 1979. – С. 144.
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Гумилев Л.Н. Этногенез и биосфера Земли. – Л., 1989. – С. 147.
4
Маркузе Г. Одномерный человек. – М., 1994. – С. 178.
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Фромм Э. Бегство от свободы. – М., 1990. – С. 189.
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реальністю повсякденного існування. Саме буденна свідомість надає суспільству
інструментально-стереотипні знання. Бо стереотип – це те знання про предмет, що
міститься у свідомості як стійкості цього знання, зафіксованого в образі.
Сучасний процес духовного капіталу як інтелектуального розвитку вищої освіти
модифікує певні підвалини соціальних стереотипів, започаткованих за радянських часів. У
класичному розумінні освіта є результатом вільного вибору індивіда й цілком знаходиться
під контролем його розуму й волі. Знання як силовий засіб соціальної орієнтації й
регуляції регламентує сферу об’єктивованої, позаособистісної поведінки людини, в той
час як традиційно-побутові, ритуальні, міфологічні, релігійні та інші засоби соціальної
регламентації відповідним наміром маніпулюють (оперують, керують) поведінкою
людини через апеляцію до її інтимно-особистісної та емоційної сфери. Це призводить до
розриву між соціально-об’єктивованою, що регулюється знанням, внутрішньопсихологічною сторонами людського буття.
Традиційна культура як інтегруючий чинник соціального життя сьогодні цілком
вимагає свого вивчення не лише з точки зору теологічної і моральної доктрини, а й з
позицій соціально-філософської організації. Адже суспільство визначається не лише
офіційними політичними, правовими, економічними нормами, а й духовними цінностями,
які перетворюють індивідів на колективну цілісність.
Розуміння традиційної культури як відображення архетипних сил, що опановують
людською свідомістю в її повсякденному житті, містить у собі евристично важливу
вказівку на соціумні джерела такої традиції. Бо основна залежність людини полягає в
підкоренні її силам суспільного цілого, які в нашій свідомості набувають характеру
надприродної волі на традиційно-релігійних засадах та реалізації внутрішніх творчих
потенцій.
Варто зазначити, що сьогодні відсутній у суспільстві культ ініціативи (генеративу з
креативним мисленням) індивідуальності, який діє на рівні здійснення, можливості
безперечної реалізації цієї індивідуальності, а не на рівні гасла, перетворюючи
суспільство на антагоністичне для людини. При цьому людська свідомість залишається
інфантильною, ображеною на людей, на суспільство споживача, що не бере участі в
суспільному процесі.
Як зазначає сучасний психолог М. Покрасс, у такому випадку енергетичний
потенціал кожного цілеспрямований проти себе, а сумарний потенціал суспільства є
низьким або руйнівним. Тому страх ініціативи утруднює будь-яку творчість,
унеможливлює формування активної життєвої позиції, що загартовує надію як
модифікацію віри. Так актуалізується питання про соціокультурні стереотипи, які існують
у нашому середовищі, що формує моральне почуття людини, й зумовлюють визначену
спрямованість її моральності.
Якщо практично вигідна поведінка дає результати, що суперечать моральному
почуттю, така поведінка гальмується на емоційному рівні. І навпаки, поведінка, що на
практиці є шкідливою, в разі забезпечення результатів, які відповідають моральному
почуттю, емоційно підтримується й легко здійснюється. Тому формування особистості на
синергетичних засадах вищої освіти, на якому будується ідеал, у тому числі – несвідоме
моральне почуття, відбувається під час активного свідомого і несвідомого вибору,
засвоєння певної культури. Бо, дійсно, за словами відомого філософа В. Андрущенка,
«вища освіта ХХІ століття, як і освіта загалом, має бути гуманістичною, тобто особистісно
зорієнтованою, базуватись на загальнолюдських цінностях, органічно поєднаних з
цінностями національної культурно-історичної традиції»1.
1
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Сьогодні ми є свідками в Україні того, як з метою фінансових інтересів в умовах
світової ринкової економіки засоби масової інформації рекламують відповідну алкогольну
продукцію, що латентно впливає на людську свідомість. Це певною мірою говорить про
сучасну проблему боротьби з алкоголізмом, яка цілком руйнує особистість. Те, як людина
сформує себе в суспільстві, залежить, з одного боку, від того, що їй пропонується, з
іншого – від того, як вона вміє обирати життя.
Сьогодні необхідно створювати добротну справу т.зв. «огранки діаманта», а саме: не
дробити алмаз на відповідні елементи стандартного розміру, бо цілком втратить суттєву
цінність, а допомогти відшліфувати грані природних задатків та формування соціальних
умов для прояву таланту.
Застосування таких технологій загалом залежить від клопіткої праці (волемислячої
сфери) «самородків», залучених самовихованням до полікультури, що є змістом вищої
освіти. Адже, власне кажучи, виховання й освіта об’єктивно обумовлені навколишнім
середовищем, що за своєю природою органічно пов’язані із соціалізацією індивіда та
виступають її засобами. Саме в такому сенсі французький соціолог Е. Дюркгейм розглядає
освіту в діалектичному взаємозв’язку з вихованням, досліджуючи їх як т.зв. соціальні
факти. Е.Дюркгейм суттєво поглибив розуміння освіти як соціального інституту з метою
інтегрування індивідів у суспільство. При цьому слід сприяти усвідомленню ними тих
норм, яким кожен має підлягати, і тих трансцендентальних цінностей колективів
(соціальних груп), до яких кожен буде належати1.
Ось як надає характеристику освіти та науки вітчизняний філософ М. Михальченко:
«В багатьох випадках трансплантація західної освіти та науки на грунт іншого
менталітету і культури не тільки не веде до модернізації цих систем, а й викликає їхній
супротив. Тому опора на власні сили суспільства та держави залишається головним
пріоритетом української освіти і науки»2.
Майбутнє вищої освіти України детермінується процесами виникнення нових
центрів еталонного знання, нових потенційних «ніш», які, відіграючи випереджувальноосвітню функцію в суспільстві, у недалекому майбутньому перетворяться в новітні моделі
навчальних закладів. Врахування цього положення особливо важливе сьогодні, в час
нелінійного (біфуркаційного, флуктуаційного) духовного оновлення соціальної практики.
Саме інноваційні моделі синергетики у вищій освіті є феноменом цивілізації. Адже нові
види знання транслюються через відповідні їм форми освітньої діяльності, де вільне
самовизначення особистості зумовлює напрям еволюції освіти.
Варто відзначити, що освіта як підсистема системи буття, змінюючись сама,
змінюватиме й інші підсистеми, що в сукупності призведе до духовного забезпечення.
Отже, формування умов для культурної компентенції людини, створення
соціального клімату для відкритості інноваційних моделей синергетики та створення
нової біосоціальної стимулюючо-активної
системи фундаментує вищу освіту
майбутнього як технологізації феномену перемоги, що допоможе підготувати
професіоналів, патріотів України зі сформованою самосвідомістю.
Термін «інновація» увійшов в обіг в 40-ві роки ХХ ст., закріплюючи одну з
детермінованих рис вияву творчої спадщини на синергетичних засадах. Саме
інноваційний простір цілком забезпечує радикальну зміну механізму керування освітою.
Інновація містить у собі творче вироблення, концептуалізацію, конструктивне втілення і
випробування певних елементів новизни. Інновація – це процес доцільного створення,
поширення і реалізації суспільно корисної ініціативи, ціленаправленої на якісні зміни в
різних сферах суспільства. Отже, атрибутивними детермінованими рисами інновацій
1
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щодо духовного капіталу виступають інтелектуальна впевненість, самопошук,
самопізнання, самоорганізація, самовдосконалення, що «біфуркує» в нетрадиційному
стилі мислення.
З огляду на це, докорінні перетворення, що відбуваються сьогодні в Україні,
відзначені глибокою соціальною трансформацією суспільства. Реальність сьогодні така,
що для нашої держави є гостра потреба в інтегруванні у світову систему цивілізації,
стержневою ланкою якої є творча особистість. При цьому становлення нової освітньої
парадигми передбачає необхідність якісного поглиблення реформ освіти як
віддзеркалювання
ідеї динамічної полікультури, яка постійно оновлюється. Бо
формування нових стереотипів мислення – це відмова від догматизму, схоластики,
схематизму. Тому оволодіння філософськими знаннями у вищій освіті має змінюватися
методом саморефлексії як самопошуком творчої нетрадиційної істини, а не тільки
засвоєнням готових «штампованих» філософських істин.
За сучасних умов необхідно впроваджувати у теорію й практику випереджальний
розвиток освіти поряд із зваженим консерватизмом, інноваційністю, адаптивністю,
мобільністю і гнучкістю, цілісним поєднанням демократії, автономії й елітарності.
Прикладом для таких інноваційних моделей сьогодні, зокрема, постає Інститут мистецтва
при Національному педагогічному університеті ім. М.П. Драгоманова, де цілком
включається процес інтеграції європейських університетів. У цих моделях міжнародна
діяльність виступає природним компонентом усіх інших видів діяльності університетів:
навчально-методичної, наукової, виховної, соціальної (мистецької), організаційної. Серед
молодих талантів у мистецькому житті варто відзначити тріо бандуристів «Мальви» як
вияв високої мистецької істини в людській спільноті.
Неодмінно, що інститут вищої освіти – це певний синтез методик освітянської
діяльності та співпраця студентів та викладачів для якісного засвоєння матеріалу та
ціннісного формування внутрішньої структури особистості. Отже, лише в такому
поєднанні можливе формування гуманістичної особистості, усвідомлення для суспільства
цінності освіти, отримання позитивного результату та внутрішнього задоволення ним.
Таким чином, сучасні умови існування інституту вищої освіти потребують
інноваційних методик навчання відповідно до вимог сучасності. Тільки з поєднанням
традиційних методик викладання нетрадиційної методики набуває подальшого
поширення, де вимоги до вищої освіти з кожним кроком стають більш жорсткими. Адже
сьогодні простежується експансія освіти в культурний простір; при цьому освітня сфера
спроможна дедалі повніше, ширше та глибше в недалекому майбутньому охопити
полікультурні надбання. Крім того, у межах цієї тенденції діє субтенденція підвищення
ступеня ізоморфізму освіти культурі. Вона цілком стосується максимізації адекватності
передачі нащадкам культурної спадщини й полягає в гармонізації галузево-шарових
складових освіти заради цілісного сприйняття духовного капіталу.
Subjec to fhigher education on the basis of synergy (an expression of society in the field of
chaosasorder) servesas a universal (universal) humanisticvalues. Thus, the purpose of higher
education is provided for the formation of creative personality, under which the effective (good
quality, competent, professional) self-identity in the university education shows panoramic-scale
representation of social significance.
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Магазинщикова І.П.,
Лободинська О.М. (Львів)
ВИКОРИСТАННЯ КОМПЕТЕНТНІСНООРІЄНТОВАНОГО ПІДХОДУ
В ПРОЦЕСІ ЕКОЛОГІЗАЦІЇ ВИЩОЇ ОСВІТИ
На основі аналізу можливостей використання компетентнісно-орієнтованого
підходу в освіті, потенціалу соціологічної теорії та аналізу результатів емпіричних
соціологічних досліджень запропонована модель процесу екологізації вищої технічної
освіти, концептуальні підходи до визначення її мети як формування екологічної
компетентності фахівця, а також матриця оцінки рівня її сформованості.
В умовах загострення екологічної кризи, яка набула сьогодні планетарного
масштабу та створила реальну загрозу існуванню людства, екологізація всіх сфер
життєдіяльності людини, функціонування всіх соціальних інститутів є єдиною адекватною
відповіддю на цю загрозу. Розуміння соціокультурного характеру головної причини
екологічної кризи зумовлює особливу роль соціального інституту освіти у процесі
забезпечення інтеріоризації екологічних цінностей, формування екологічної культури
людини і соціуму. На підтвердження вирішальної ролі освіти у реалізації Концепції
сталого розвитку 57 сесія Генеральної Асамблеї ООН проголосила 2005-2014 роки
Десятиліттям Освіти для сталого розвитку.
Розпрацювання теоретичних та організаційно-методичних аспектів проблеми
екологізації вищої технічної освіти (ЕВТО) передбачає створення теоретичної моделі
процесу екологізації освіти як засобу управління ним з урахуванням запитів та ресурсів
зовнішнього стосовно системи освіти середовища, а також окресленої мети, визначених на
основі декомпозиції цієї мети завдань для суб’єктів процесу ЕВТО, його ресурсного
забезпечення, необхідності застосування засобів попередження невідповідностей меті, що
виникають у процесі її реалізації, та усунення причин виявлених відхилень.
Використання засад системного та структурно-функціонального аналізу дало
можливість нам запропонувати модель процесу ЕВТО (рис. 1), де системоутворюючим
компонентом моделі є мета процесу. Для формулювання та обґрунтування мети ЕВТО
застосовувалися різні підходи, проте найбільш продуктивним, з огляду на головну світову
та загальноєвропейську тенденцію у реформуванні освітніх систем, виявився СВЕ-підхід
(Competence-based education – компетентнісний підхід).
Становлення інноваційної економіки, у якій знання стають економічною категорією,
а оволодіння ними – головною конкурентною перевагою, обумовило необхідність
реформування освіти на засадах компетентнісного підходу, який по-новому визначає
результативно-цільову спрямованість освіти, має прагматичну й гуманістичну
спрямованість. У рамках СВЕ-підходу кінцевим результатом навчання є компетентність
випускника навчального закладу як інтегрована соціально-професійна якість людини, яка
має процесуальну спрямованість, містить мотиваційний аспект, базується на знаннях,
навичках, уміннях та виявляється як успішна діяльність фахівця1. ЮНЕСКО рекомендує
використання цього підходу для визначення змісту освіти та основних освітніх технологій

1

Зимняя И.А. Ключевые компетенции – новая парадигма результата образования // Высшее
образование сегодня. – 2003. – № 5. – С. 34-42.
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ХХІ ст.1 Перспективи запровадження компетентнісного підходу активно обговорюються в
Україні2.
Мета статті – висвітлення результатів аналізу можливостей використання
компетентнісно-орієнтованого підходу до визначення мети екологізації вищої технічної
освіти та розробки засобів оцінювання результатів процесу екологізації освіти.
Відомо, що національна система освіти сьогодні нормативно зорієнтована на
використання кваліфікаційного підходу до визначення мети освітньої діяльності та оцінки
її результативності. Здобуті у процесі навчання знання, навички і вміння разом
визначають кваліфікацію випускника навчального закладу, створюють операційнотехнологічний арсенал, який фахівець може використати у своїй професійній діяльності.
За сучасних умов руйнівного антропогенного впливу на довкілля, кваліфікаційний підхід
до визначення кінцевої мети підготовки фахівця має трансформуватися у
компетентнісний, за якого кінцевим результатом навчання має бути не сукупність
здобутих знань, навичок, умінь, а компетентність як якість конкретної особистості, яка не
лише знає, що і як потрібно робити, а й розуміє, чому саме так слід робити з огляду на
можливі наслідки фахової діяльності й усвідомлення особистої відповідальності за ці
наслідки. Перетворенню здобутих знань, навичок і вмінь на компетентність сприяють
ціннісно-смислові та емоційно-вольові властивості особистості випускника навчального
закладу.
Виходячи з вищенаведених міркувань, можна визначити мету ЕВТО як формування
екологічної компетентності випускника – цілісної соціально-професійної властивості
його особистості, що характеризується когнітивною, ціннісно-смисловою та емоційновольовою складовими і виявляється в усіх сферах його діяльності. Екологічна
компетентність – це не тільки сукупність екологічних знань, навичок, умінь, отриманих
внаслідок навчання, а заснована на них, інтелектуально та особистісно обумовлена
інтегральна соціально-професійна властивість випускника навчального закладу, його
готовність (здатність і бажання) ефективно використати здобуту кваліфікацію для
досягнення мети – мінімізації шкідливого впливу на довкілля в процесі діяльності. При
цьому екологічна компетентність випускника трактується як основа саморегуляції його
поведінки в усіх сферах життєдіяльності, не лише професійної (виробничої,
дослідницької, управлінської тощо), вона спрямовує його поведінку у сфері суспільних
відносин щодо збереження та відтворення природного середовища (виконання ролей
громадянина, споживача, члена територіальної громади тощо), а також поведінку у сфері
сімейно-побутових відносин та культурно-дозвільної діяльності.
Аналіз практики реалізації завдань екологізації освіти засвідчує, що в більшості
випадків її завдання зводяться до забезпечення обов’язкового вивчення екологічних
дисциплін та максимально можливого змістовного наповнення усіх інших дисциплін
екологічними знаннями (інформацією)3. Визначаючи формування екологічної
компетентності випускника кінцевою метою ЕВТО, пропонуємо розглядати екологізацію
освіти як новий сенс і домінантну мету всього освітнього процесу й освітньої системи
загалом. Оскільки сьогодні екологізація освіти поширюється на всю освітньо-виховну
систему (розпочинається у дошкільних установах), у вищій освіті необхідно
концептуально змінити акцент: не «вбудовувати» екологічні знання у фахову освіту, а
1

Доклад международной Комиссии по образованию ХХІ века, представленный для ЮНЕСКО
«Образование: сокрытое сокровище». – М.: Изд-во ЮНЕСКО, 1995. – 295 с.
2
Гулай О.І. Компетентнісний підхід як основа нової парадигми освіти // Вісник Національної академії
ДПС України: Педагогічні науки. – Ірпінь, 2009. – С. 41-51; Компетентнісний підхід у сучасній освіті:
світовий досвід та українські перспективи: Бібліотека з освітньої політики / Під заг. ред. О.В. Овчарук. – К.:
К.І.С., 2004. – 112 с.; Рудь М. Компетентнісний підхід в освіті // Вісник Львівського університету. Серія:
Педагогіка. – Львів, 2006. – Вип. 21. – Ч. 1. – С. 73-82.
3
Екологізація гуманітарної освіти: Збірник наукових статей, матеріалів, документів. – Львів: Апріорі,
2004. – 296 с.
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внести відповідні корективи у модель підготовки фахівця, яка, як відомо, виконує роль
системоутворюючого чинника організації змісту і характеру освітнього процесу, а також є
основою для оцінки та аналізу рівня підготовки випускників. Отже, мета екологізації
освіти має знайти своє відображення у моделях фахівця, для цього потрібно за допомогою
експертів переглянути перелік і зміст професійних завдань, відобразити у них вимогу
формування екологічної компетентності як складової загальної соціально-професійної
компетентності фахівця.
Проблема оцінювання та коригування результатів процесу екологізації освіти
виявилася однією з найбільш складних у сукупності теоретичних та методичних проблем
розроблення моделі ЕВТО та проектування засобів її реалізації в освітньому процесі.
Аналіз існуючих теоретичних напрацювань та практика використання емпіричних методів
оцінювання результативності освітнього процесу дав змогу зафіксувати кілька
принципових положень, що детермінують підходи до оцінки результативності екологізації
освіти у компетентнісному форматі. Коротко їх можна окреслити так:
Для сучасної системи вищої освіти характерною є зовнішня система оцінювання,
вади якої очевидні. У практиці управління діяльністю ВЗО сьогодні широко
використовується менеджмент якості, описаний системою міжнародних стандартів.
Менеджмент якості також зорієнтований на зовнішню оцінку – задоволення вимог
споживачів та замовників освітніх послуг, у його рамках розроблений категоріальний
апарат та моделі оцінки якості вищої освіти як системи, як процесу й як результату.
В умовах зростаючої конкуренції на ринку освітніх послуг акцент в оцінюванні
поступово переноситься на самооцінку і самоконтроль освітнього закладу, на створення
внутрішнього коригуючого механізму, функціонування якого стимулює внутрішні
трансформації у напрямку забезпечення конкурентоспроможності і ВЗО, і кожного з його
випускників. Об’єктом внутрішньої оцінки якісних параметрів освітнього процесу, як
правило, виступають: окремі компоненти освітнього процесу (професорськовикладацький склад, освітні технології, зміст освіти, середовище, характер взаємодії
учасників, матеріально-технічне забезпечення тощо) або результати освітнього процесу
стосовно конкретного випускника.
Результативність освітнього процесу в системі вищої професійної освіти оцінюється
ступенем готовності випускника до фахової діяльності – результатом досягнення цілей,
означених у моделі фахівця, на основі якої визначається зміст і характер освітнього
процесу. Модель фахівця є також основою для оцінки та аналізу рівня здобутої
випускником кваліфікації. Для оцінки якості освітнього процесу використовуються як
комплексні та інтегровані оцінки, отримані шляхом комбінації окремих показників у т.ч. з
урахуванням вагових коефіцієнтів, так і набори критеріїв та ознак. Орієнтуючись на
загальні принципи оцінювання якості, вибір критеріїв оцінювання, показниківіндикаторів, а також методів і засобів оцінювання у кожному конкретному випадку
здійснюється відповідно до мети і завдань обстеження.
Найчастіше оцінка якості освітнього процесу здійснюється за його результатами
стосовно конкретного випускника через використання таких показників, як якість знань
(глибина, системність, можливість застосування на практиці тощо), якість засвоєння знань
(повнота, ступінь науковості, рівень засвоєння вмінь тощо), рівень навченості тощо.
Поряд з традиційними методами та засобами оцінювання результатів освітнього процесу,
активним поширенням тестування дедалі більше використовують нетрадиційні методи
оцінки: портфоліо, кейс-вимірювачі, проекти, «бортові журнали», педагогічний аудит
знань тощо.
За останні роки суттєвого прогресу досягнуто у розробці концептуальних засад
менеджменту знань як складової менеджменту якості. Менеджмент знань в освітньому
процесі трактується як його цілеспрямована організація на основі принципів менеджменту
якості з метою створення умов формування соціально-професійної компетентності
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випускників ВЗО, що гарантує їм конкурентоспроможність на ринку праці. За цих умов
вимоги до результативності навчального процесу поширюються не тільки на знання, а й
на вміння та готовність їх застосовувати; у трактуванні результативності освітнього
процесу акценти зміщуються до оцінювання компетентності, рівня інноваційної культури
та самоменеджменту випускника навчального закладу1.
З урахуванням окреслених підходів, у нашому дослідженні оцінка результативності
екологізації освітнього процесу, на наш погляд, має здійснюватися на рівні освітнього
закладу за результатом реалізації мети комплексної наскрізної програми формування
екологічної компетентності випускника. Отже, йдеться про оцінювання рівня
сформованості екологічної компетентності випускника.
Вивчення теоретичного і методичного доробку фахівців з проблеми вимірювання
рівня компетентності випускника навчального закладу дає змогу констатувати: більшість
дослідників вказують на наявність суттєвих труднощів як у визначенні поняття
компетентність, так і в її оцінці2. Створення методики визначення рівня компетентності
випускників ВЗО передбачене Програмою дій щодо реалізації положень Болонської
декларації у системі вищої освіти України.
У соціологічних дослідженнях для оцінювання стану емпіричного об’єкта
проводиться операціоналізація основних понять дослідження, що передбачає побудову
моделі емпіричного об’єкта через виокремлення його структурних складових
(властивостей) та її описання (визначення критеріїв оцінки, показників, індикаторів, шкал
вимірювання), а також розроблення методів, засобів і процедур вимірювання властивостей
емпіричного об’єкта.
Соціологічний аналіз поняття екологічна компетентність випускника університету
був спрямований на виявлення його структури, якісних характеристик та кількісних
оцінок складових, а також оцінку взаємозв’язку між ними. Структурний аналіз
результативності освітнього процесу, метою якого є формування екологічної
компетентності випускника, дав можливість виявити критерії оцінки, а процесуальний
підхід – сукупність показників екологічної компетентності. Для оцінювання екологічної
компетентності випускника ми розробили структуровану модель, на основі якої утворена
матриця оцінки складових екологічної компетентності – когнітивної (загальнокультурної,
фахової та організаційно-технологічної), ціннісно-смислової (ставлення до змісту
компетентності та об’єкта її застосування), емоційно-вольової саморегуляції (готовність до
актуалізації компетентності), а також поведінкової (досвід актуалізації компетентності).
Для кожної складової визначений перелік показників-індикаторів. Означені складові
екологічної компетентності утворюють стовбці матриці оцінки, її рядки представлені
сферами вияву екологічної компетентності фахівця.
Розроблена матриця дає можливість отримати структуровані оцінки
результативності освітнього процесу, поєднувати кількісний та якісний підходи до
вимірювання, а також оцінку та самооцінку, що є важливим з огляду на те, що навички
самооцінки визнані ключовою компетенцією людини у сучасному світі. З’являється
можливість зафіксувати наявність (відсутність) розривів між здобутими фахівцем
знаннями, їх ціннісним закріпленням у свідомості випускника та мотивами його
поведінки, між готовністю брати участь і реальною участю в екологічній,
природоохоронній та ресурсозберігаючій діяльності, адже результати емпіричних
1

Игнатьева Е.Ю. Менеджмент знаний в управлении качеством образовательного процесса в высшей
школе. – Великий Новгород, 2008. – С. 280.
2
Краснова Т.И. Инновации в системе оценивания учебной деятельности студентов // Образование для
устойчивого развития. – Мн.: Изд. центр БГУ, 2005. – С. 438-440; Складановська М.Г. Компетентнісний
підхід до вивчення проблем екологічної освіти у вищій школі // Вісник СевДТУ: Педагогіка. – 2008. –
Вип. 90. – С. 52-56; Татур Ю.Г. Компетентностный подход в описании результатов и проектировании
стандартов высшего профессионального образования. – М.: Исследовательский центр проблем качества
специалистов, 2004. – 17 с.
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досліджень рівня сформованості екологічної культури вказують на те, що когнітивна та
емоційна складові екологічної свідомості не трансформуються у ціннісно-мотиваційні дії
щодо збереження довкілля1. Разом з тим запропонована матриця оцінки рівня
сформованості екологічної компетентності випускника засвідчує, що не всі складові
компетентності піддаються кількісній оцінці. На основі емпіричної перевірки моделі
відбувається уточнення окресленої системи критеріїв та показників, удосконалення
оціночних засобів вимірювання результативності ЕВТО. Потребує розв’язання складна
науково-методична проблема визначення та обґрунтування нормативних значень
показників оцінки результативності процесу ЕВТО, без чого неможливо здійснювати
управлінський вплив на процес, коригувати його результати. Попередні напрацювання
щодо розробки концептуальних та організаційних засад моніторингу особистопрофесійного розвитку випускника ВЗО2, на наш погляд, можуть бути успішно
використані для створення системи діагностики реалізації цілей ЕВТО. Запропоновану
вихідну модель процесу ЕВТО пропонується розглядати як основу для поглибленої
концептуалізації наукових розробок та практичних заходів з екологізації освіти як на рівні
окремого навчального закладу, так і освітньої системи України загалом.
Based on the analyses of the competency-based education (CBE) approach application
possibilities, the sociological theory potential, as well as the empirical sociological research
results there have been suggested the model of the higher technical education ecologization
process, conceptual approaches towards the definition of its aim (viewed as the formation of the
specialist’s ecological competency), and its maturity level evaluation matrix.

1

Ходченков А.В. Экологическое сознание и образование в контексте изменяющегося мира // Известия
вузов. Общественные науки. Спецвыпуск «Проблемы социокультурной трансформации современного
российского общества». – 2006. – С. 76-87; Юрченко Л.І. Екологічні цінності в структурі екологічної
свідомості й екологічної культури // Мультиверсум. Філософський альманах. Збірник наукових праць. – К.,
2009. – Вип. 78. – С. 229-238.
2
Магазинщикова І.П., Лободинська О.М. Молодий фахівець на сучасному ринку праці. – Львів: Край,
2004. – 163 с.
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Маргітич К.Є. (Берегове)
ПРОФЕСІЙНА ПІДГОТОВКА
МАЙБУТНЬОГО ВЧИТЕЛЯ
ПОЧАТКОВОЇ ШКОЛИ
У статті розглядаються тенденції модернізації професійно-педагогічної
підготовки майбутніх вчителів, зумовлені світовими та вітчизняними освітніми
процесами. Зокрема здійснюється аналіз ідей гуманізації, інтеграції та інформатизації
освітньої системи України.
У сучасному соціокультурному просторі становище освіти складне й суперечливе. З
одного боку, ще в ХХ ст. освіта стала однією з найважливіших сфер людської діяльності, а
величезні досягнення в цій галузі покладені в основу грандіозних соціальних і науковотехнологічних перетворень, характерних для нового століття. З другого – в ХХІ ст.
розширення сфери освіти й зміна її статусу супроводжуються загостренням низки
проблем і свідчать про кризу освіти.
Численні заходи, реалізовані з метою удосконалення освітнього процесу або його
пристосування до наявних умов, не завжди були послідовними: найчастіше результат
проведення того чи іншого заходу залежав від того, наскільки урядовці в системі освіти
знайомі з певними методами і від їх ставлення до них. Об’єктивні дані про ефективність
проведених заходів часто не збиралися і, як наслідок, не було можливості ухвалити
достатньо обґрунтовані адміністративні рішення.
Глибокі соціальні, духовні й економічні зрушення, що відбуваються в Україні,
спонукають до реформування системи освіти, яка має сприяти утвердженню людини як
найвищої соціальної цінності, найповнішому розкриттю її здібностей, задоволенню різних
освітніх потреб, забезпеченню пріоритетності загальнолюдських цінностей, гармонії
стосунків людини і навколишнього середовища, суспільства і природи. Колишній погляд
на професійну підготовку вчителя в царині усталеного знання поступово відходить у
минуле. Формула «освіта на все життя» замінюється новою – «освіта через усе життя».
Така тенденція орієнтує освітній процес на гуманістичні цінності, розкриття творчого
потенціалу особистості, зумовлює приведення системи підготовки майбутніх фахівців
відповідно до міжнародних освітніх стандартів.
Конституція України (1993 р.), Закон України «Про освіту» (1991 р.), Закон України
«Про вищу освіту» (1997 р.), Державна програма «Вчитель» (1997 р.), Концепція
педагогічної освіти (1998 р.), Національна доктрина розвитку освіти у XXI столітті
(2001 р.), останні концептуальні дослідження проблем та напрямів побудови
громадянського суспільства з його самодостатньою освітньою інфраструктурою
засвідчують здатність держави трансформувати освітній простір до вимог і стандартів
Болонської декларації та зумовлюють об’єктивні орієнтири політики розвитку української
освіти: демократизація держави розпочинається з демократизації навчального закладу, а
інтеграція країни в європейський простір – з доступу громадян України до якісної освіти
та утвердження високого статусу педагогічних працівників в українському суспільстві.
Аналіз останніх досліджень та публікацій з проблеми підготовки педагога дає
змогу умовно виділити в цій області три групи досліджень.
До першої групи відносяться дослідження, пов’язані з розглядом теоретикометодологічних основ формування і розвитку особистості педагога в системі безперервної
педагогічної освіти: С. Архангельський, Е. Білозерцев, P. Буре, С. Вершловський,
Т. Єрофєєва, С. Козлова, Л. Комісарова, Н. Кузьміна, Ю. Кулюткін, O. Панько,
Л. Поздняк, Г. Сухобська, В. Сластьонін, А. Щербаков, Н. Хмель, В. Ядешко тощо.
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До другої групи відносяться дослідження, присвячені вивченню процесу
формування у студентів педагогічного ВНЗ і молодих учителів основ педагогічної
майстерності, різноманітних професійних умінь з педагогічних технологій
(загальнопедагогічних, дидактичних, комунікативних, організаторських, прогностичних,
діагностичних тощо), їхньої готовності до здійснення як різних видів навчально-виховної
роботи, так і цілісного педагогічного процесу: O. Абдуліна, Ю. Азаров, О. Алексахіна,
Т. Баскакова, A. Бородич, K. Дурай-Новакова, О. Драгунова, Л. Зорило, I. Зязюн,
М. Левіна, В. Логінова. А. Маркова, А. Міщенко, М. Палавандашвілі, Л. Подимова,
П. Саморукова, Л. Сємушина, В. Сітаров, Л. Спірін тощо.
До третьої групи – дослідження, спрямовані на вивчення процесу формування
педагогічної культури, професійно значущих якостей особистості, спрямованості,
відношень, мотивів: A. Ахмедханов, І. Безуглов, О. Буланова, В. Букевич, P. Буре,
М. Віденський, С. Єлканов, І. Ісаєв, В. Кан-Калік, Н. Мажар, O. Панько, І. Страхов,
В. Тамарін, Н. Тамаріна, Є. Шиянов, В. Ядешко тощо.
Інтеграція вітчизняної освіти у світовий освітній простір має базуватися на засадах
пріоритету національних інтересів, збереження та розвитку інтелектуального потенціалу
нації, миротворчої спрямованості міжнародного співробітництва, системного і
взаємовигідного характеру співробітництва, толерантності в оцінюванні здобутків
освітніх систем зарубіжних країн та адаптації цих здобутків до потреб національної
системи освіти. Реалізація цих засад передбачає розроблення та реалізацію державної
програми підготовки і закріплення кваліфікованих кадрів для розширення міжнародного
співробітництва в галузі освіти, організацію їхнього постійного навчання та підвищення
кваліфікації; виконання цільових інноваційних програм, спрямованих на розширення
участі України у співробітництві на міжнародному ринку освітніх послуг; фінансову та
консультаційну підтримку.
Професійно-педагогічну підготовку ми розглядаємо як процес привласнення
студентами знань, умінь, навичок, способів дій у системі професійної освіти, необхідних
для здійснення того або іншого виду професійної діяльності. Серед основних її
пріоритетів назвемо необхідність гуманізації, демократизації, гуманітаризації навчальновиховного процесу у вищих педагогічних навчальних закладах, опору на органічне
поєднання загальнолюдських та національних цінностей.
Розглянемо тенденції модернізації професійно-педагогічної підготовки, зумовлені
світовими та вітчизняними освітніми процесами.
Важливою тенденцією розвитку освіти третього тисячоліття є гуманізація –
ключовий напрям нового педагогічного мислення, що змінює погляд на характер і
сутність навчально-виховного процесу, в якому студенти і викладачі виступають як
суб’єкти розвитку своєї творчої індивідуальності. Великий вплив на становлення
національної системи освіти мають глобалізаційні процеси, що торкаються всіх сфер
соціокультурного життя нашого суспільства.
Ідеї інтеграції сприяють структуризації змісту навчальних дисциплін з позиції більш
загальних систем – культури, науки; забезпечують цілісність освіти. Основними зв’язками
у вивченні спеціальних навчальних дисциплін, спрямованих на художньо-педагогічну
підготовку, є міждисциплінарні ітеративні зв’язки, що дають підстави розглядати
художньо-педагогічну підготовку як складник більш великої системи – освіти в
педагогічному університеті та складник професійно-педагогічної підготовки майбутніх
учителів початкової школи. Ця тенденція відображає наявність інтеграційних процесів у
сучасному світі, інтенсивних взаємодій між державами в різних сферах громадського
життя. З категорії національних пріоритетів високорозвинених країн освіта переходить у
категорію світових пріоритетів.
Становлення інформаційного суспільства вимагає якісного підвищення людського,
інтелектуального потенціалу країн, що розвиваються, і так само висуває сферу освіти в
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Україні на перший план суспільного розвитку як чинника подолання відставання в
розвитку країни.
Для того, щоб створення сучасної інформаційної інфраструктури сприяло, головним
чином, подоланню соціально-економічної відсталості, необхідне використання нових
технологій у всіх сферах життя, і, безумовно, в освіті. А це вимагає і сучасних технічних
систем, і певних знань, навичок, умінь, моделей поведінки громадян цих країн.
Інформаційна революція й формування нового типу суспільного устрою – інформаційного
суспільства – висувають інформатизацію на перший план соціального й економічного
розвитку. Придбання нових знань, інформації, умінь, навичок, утвердження орієнтації на
їхнє оновлення і розвиток стають фундаментальними характеристиками працівників у
постіндустріальній економіці. Сфера освіти істотно перетинається в інформаційному
суспільстві з економічною сферою життя суспільства, а освітня діяльність стає
найважливішим компонентом його економічного розвитку. Той факт, що знання
починають займати ключові позиції в економічному розвитку, радикально змінює місце
освіти в структурі громадського життя і співвідношення таких її сфер, як освіта й
економіка. У міру розвитку суспільства стає чітко зрозумілим той факт, що знання,
інновації й способи їхнього практичного застосування все частіше виступають як джерело
прибутку. Таким чином, знання перетворюються в головну цінність інформаційного
суспільства, а процес набуття професійних знань – інструмент соціальної адаптації
громадянина в суспільстві.
Нині будь-яка діяльність трактується як освітня, якщо вона має своєю метою змінити
установки й моделі поведінки індивіда шляхом передачі йому нових знань, розвитку
нових умінь і навичок. Тому освіта перестає ототожнюватися з формальним шкільним і
навіть навчанням у ВНЗ.
Функції освіти виконують різноманітні соціальні інститути, а не тільки школи й
ВНЗ. Неформальна освіта має на меті компенсувати недоліки й суперечності традиційної
шкільної системи й часто задовольняє насущні освітні потреби, які не в змозі
задовольнити формальна освіта.
Оновлення технологій і знань у різних сферах діяльності людини зумовлюють той
факт, що сьогодні освіти у ВНЗ вже не вистачає для успішної праці та самореалізації аж
до пенсійного віку. А тому актуальності набуває концепція безперервної освіти,
самоосвіти протягом усього життя.
Новий тип економічного розвитку, що закріпився в інформаційному суспільстві,
зумовлює необхідність кілька разів протягом життя змінювати професію, постійно
підвищувати свою компетентність. Самоосвіта має змінити курси підвищення
кваліфікацій, мотивовані, здебільшого, зовні адміністрацією навчальних закладів як
неминучий факт.
Перераховані тенденції визначають основні напрямки в розвитку нової освітньої
системи України. На нашу думку, саме вища педагогічна освіта має можливість задіяти
власний потенціал для зростання конкурентноздатності вчителя як фахівця на ринку
праці.
Tendencies of modernization of future teacher’s professional-pedagogical preparation,
which are stipulated by world and native educational processes, are viewed in the article.
Especially analysis of humanization ideas, integration and informational content of educational
system of Ukraine is made.
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Матвієнко П.В. (Харків)
ІНФОРМАЦІЙНИЙ ХАРАКТЕР
СУЧАСНОГО СВІТУ
ЯК ВИЯВ ЕТЕРИФІКАЦІЇ ЛЮДСЬКОЇ
ДІЯЛЬНОСТІ ТА УКРАЇНСЬКИЙ
ОСВІТНІЙ ПРОСТІР
Українська філософія має всі шанси не лише відновити свій дещо втрачений у
зв’язку з бурхливим успіхом природничих наук суспільний рейтинг, а й перетворитися на
потужний чинник суспільного розвитку. Це пов’язано перш за все з генетичною
спорідненістю природи предмета філософії як галузі знання та природою інформаційного
світу, який дедалі більше визначає вектори та тенденції як суспільства, так і буття
людства взагалі. Але оскільки в Україні є актуальною необхідність суттєвого
реформування освіти, то філософія може при розв’язанні цього завдання вдало
реалізувати свою методологічну функцію.
Сьогодні природничі науки та техніка детально дослідили та опанували світ
природної реальності. Внаслідок цього дослідження, що триває і триватиме протягом
існування людства, будується «вторинний» інформаційний світ, який містить історичний
набір моделей цієї реальності. При цьому елементи вторинного світу мають референти у
світі фізичному, вказуючи на ті чи інші його фрагменти. На додаток до цього література та
мистецтво, гуманітарні науки, політичні інститути утворюють власний інформаційний
світ, віртуальний, тобто такий, що не має безпосередніх зв’язків та прямих референтів у
фізичній реальності; однак тут виробляються регулятиви людської діяльності (норми,
правила, цінності, закони), які скеровують діяльність людини та її відносини у т.ч., зі
світом фізичним. Слід зазначити, що сьогодні згадані інформаційні світи – утворений
внаслідок дослідження фізичної реальності та внаслідок творчості настільки тісно
взаємопов’язані, навіть переплутані, що стає навіть проблематичним прокласти між ними
чітку межу. Річ у тім, що і природничі, і гуманітарні науки, так само як і літературномистецька сфера, і т.зв. «поп-культура» існують у тісній взаємодії між собою, складаючи
той суспільно детермінований континуум, який досить влучно виокремлюється та
описується за допомогою концепту «суспільна свідомість»1.
Але з розвитком цивілізації – особливо помітним це стало у XX ст., – об’єкти
згаданих інформаційних світів отримують, можна сказати, все більший матеріальний
зміст, у чому легко пересвідчитися, порівнюючи вартісні еквіваленти матеріального та
нематеріального «виробництв», які стають порівнюваними у вартісному вираженні свого
внеску до обсягу ВВП. З іншого боку, відбувається те, що відповідно до А. Тойнбі, який
1

У сучасній філософській думці поняття суспільної свідомості не тотожне тому, яке покладено в
основу марксистської моделі «суспільне буття – суспільна свідомість», тобто політичній «надбудові» над
«базисом» – продуктивними силами та виробничими відносинами. Обидва поняття – і суспільна свідомість –
social conscience, і суспільне буття – social being мають значно ширше референтне поле. Так, суспільна
свідомість охоплює й освіту, і державне управління, і релігію та інші соціальні інститути, що не є повністю
залежними, а мають суттєвий регулюючий вплив на капіталістичну економіку (Glautier Michel. The Social
Conscience. – London: Shepheard-Walwyn, Ltd., 2007. – 352 p.). А суспільне буття трактується сьогодні як
«Mitsein» чи «Mitdasein», тобто «спів-буття» Гайдеґґера (Eldred Michael. Social being, whoness, freedom – A
sketch: Paper as presented to the 24th North Texas Heidegger Symposium Erde-Welt-Umwelt 8-9 April 2005 at The
University of Dallas, Irving, Texas // http://192.220.96.165/untpltcl/sbwhofrd.html#1), описане ним у «Бутті та
часі», яке існує поруч з «Dasein» – людським «буттям у світі» й означає наше співіснування у світі з іншими
людьми.
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вдало використав термін А. Берґсона, можна визначити як «етерифікація» людської
діяльності. Етерифікація визначається як «зміна рівня енергії», перехід до енергій все
більш тонких, наче ефірних, таких, що все менш осягаються чуттєво і можуть бути
описані за допомогою абстрактних категорій. Фактичний результат тут не втрата, а
придбання. Отже, ми спостерігаємо перенесення енергій, зсув з більш «низької» сфери
буття у сферу дії більш «високого рівня». А. Тойнбі бачить прояв принципу етерифікації в
різноманітних сферах. У сфері людської діяльності – з перетворення фізичної природи –
це стадіальний перехід від застосування найскладнішої та найнаочнішої з енергій
(мускульної) до енергій більш елементарних, ефірних – від води до пари, від пари до
електрики, від передавання електрики металічними дротами – до передачі через «ефір».
Феномен етерифікації можна спостерігати також у теології, математиці, мистецтві,
богослов’ї1.
У наш час міркування А. Тойнбі можна доповнити прикладом переходу від
індустріального до інформаційного суспільства, описаним Е. Тоффлером у книгах «Третя
хвиля»2 та «Нова парадигма влади»3. У цьому сучасному суспільстві інформаційна
інфраструктура (тобто сукупність систем, що забезпечують продукування, накопичення,
зберігання, поширення й виробництво інформаційних продуктів, а також інформаційні
технології, сервісне обслуговування інформаційних систем, підготовка кадрів) стає
виробничою, будучи не лише порівнюваною за валовим обсягом виробництва з
традиційним матеріальним виробництвом, а й повністю інтегрованою у нього. Слід ще раз
наголосити, що інформаційна інфраструктура далеко обмежується комп’ютеризацією усіх
галузей людської діяльності, засобами масової інформації, комунікації та зв’язку. До неї
належать системи комунікації суб’єктів суспільного виробництва та ринку. Важливо
наголосити, що інтеграція виробництва та інформаційних технологій відбувається на
багатьох рівнях: найбільш очевидним є рівень зовнішніх комунікацій – тобто збут,
постачання, маркетинг та реклама. Більш спеціалізованими є внутрішні рівні – від
проектування та розробки технологій до систем управління технологічними процесами,
виробництвом, якістю тощо.
Інформаційний ринок (ринок інформаційних продуктів і послуг, а також
інформаційних технологій, засобів зв’язку, інформатизації і телекомунікацій), навіть якщо
абстрактно оцінювати його обсяг окремо від обсягу ринку матеріального виробництва,
також стає порівнюваним з ринком матеріальної продукції, а інформація стає
стратегічним ресурсом розвитку країни, часом пріоритетним стосовно інших ресурсів.
Водночас інформація, знання, кваліфікація суб’єкта стають головними факторами влади
та керування. Більше того, як зазначає Е. Тоффлер, «...оскільки гроші дедалі частіше
нагадують інформацію, а інформація чимраз дужче скидається на гроші, вони
перетворюються на електронні імпульси й функціонують завдяки їм. З поглибленням
цього історичного злютування телекомунікації та фінансів експоненційно зростає влада,
притаманна контролю над мережами»4.
Отже, матеріальне виробництво розвивається також в інформаційному вимірі. Тому
можна говорити про тісно переплетені, інтегровані між собою матеріальний та
нематеріальний компоненти народного господарства, а значить, про його матеріальноінформаційний «простір». Розвиток у цьому новому вимірі прогресивно збільшує обсяг
сукупного матеріально-інформаційного виробництва, внаслідок чого зростає як
матеріальний, так і інформаційний компоненти. А темпи зростання останнього
(етерифікація у сенсі А. Тойнбі) вражають – і кількісно, і якісно.
1

Тойнби А.Дж. Постижение истории / Пер. с англ. – М.: Прогресс, 1991. – С. 238-239.
Тоффлер Е. Третя хвиля. – К.: Вид. дім «Всесвіт», 2000. – 480 с.
3
Тоффлер Е. Нова парадигма влади. Знання, багатство й сила / Пер. з англ. – Харків: Акта, 2003. –
2

681 с.

4

Там само. – С. 143.
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Ще одним виявом сучасного інформаційного етапу етерифікації стало явище, відоме
як інформаційний вибух (information explosion)1, або у більш сучасному варіанті
«інформаційний потоп» (information glut)2. Згадані метафори «вибуху» та «потопу», що
вдало ілюструють якісний бік явища, кількісно були емпірично оцінені дослідженнями
американських авторів: Л. Суіні3 з університету Карнегі-Меллона у 2001 р.4 та групою під
керівництвом П. Лаймена та Х. Верієна5 з Каліфорнійського університету у 2000 р.6 та
2003 р.7
Так, за оцінками П. Лаймена та Х. Верієна, сьогодні темпи виробництва нової
інформації людством такі, що її обсяг збільшується в середньому на 30% щорічно. Якщо у
1999 р. її обсяг складав понад два екзабайти, то в 2002 р. – 5 екзабайт8 – на друкованих,
плівкових, магнітних і оптичних носіях. Висновки ґрунтувалися на тому, що головними
носіями зберігання інформації є папір, плівка, оптичні й магнітооптичні диски й магнітні
носії. Відповідно можна порівняти дані про обсяги їх контенту.
Для порівняння – обсяг текстового зібрання бібліотеки Конгресу США, що включає
в себе 19 млн книг та 56 млн рукописів, відповідає 10 терабайтам інформації. Кількість
слів, що були виголошені людством за всю історію (станом на 2000 р.) – 5 екзабайт.
Автори звіту стверджують, що насичення інформацією вже наступило.
Середньостатистичний мешканець США присвячує 46% свого часу її сприйняттю. Але у
США споживання за останні вісім років до 2003 р. не зросло (на відміну від зростання
обсягу публікацій). Тобто середній американець, споживаючи за рік приблизно 3,3
терабайти інформації, підійшов до межі своїх можливостей. На думку Х. Варієна,
труднощі полягають в ефективному керуванні цією інформацією. Це нелегке завдання.
Наша здатність зберегти й передати інформацію далеко випередила нашу здатність
представити, узагальнити й усвідомити її. Керування інформацією може виявитися одним
з головних викликів нового сторіччя.
Отже, на перший план постає проблема керування інформацією: це єдиний засіб
впорядкованої діяльності в умовах «Інформаційного Потопу». Наприклад, серед усього
цього гігантського обсягу можна виокремити інформацію різної якості. Для більшої
наочності тут можна узагальнено виділити два ціннісних полюси: конструктивний та
деструктивний. Якщо до першого можна віднести ті знання, які по праву вважаються
вершиною інтелектуального надбання людства – науки, шедеври літератури та мистецтва,
літературу, яка популяризує науку, техніку та мистецтво, то до другого – інформацію, що
пропагує насильство, людиноненависництво, культуру вживання наркотиків,
псевдонаукові твори явно комерційного плану тощо. Зрозуміло, що в інформаційному
просторі перебуває значна кількість і такої інформації, яку неможливо одразу віднести до
1

Найперше це визначення було застосоване фірмою IBM у рекламному додатку до «Нью-Йорк
Таймс», що вийшов 30 квітня 1961, а також Френком Фремон-Смітом (Fremont-Smith), директором
Програми міждисциплінарних конференцій американського Інституту біологічних наук (AIBS), у статті, що
була надрукована у Бюлетені AIBS (с.18) у квітні 1961.
2
Shenk D. Data Smog: Surviving the Information Glut. – New York: Harper, 1997.
3
Latanya Sweeney, Ph.D. School of Computer Science, Carnegie Mellon University, Pittsburgh.
4
Sweeney L. Information Explosion. Confidentiality, Disclosure, and Data Access // Theory and Practical
Applications for Statistical Agencies / Zayatz, P. Doyle, J. Theeuwes and J. Lane (eds), Urban Institute,
Washington, DC, 2001. Paper: 26 pages: http://privacy.cs.cmu.edu/people/sweeney/explosion.html.
5
Senior researchers: Peter Lyman and Hal R. Varian, Researchers: Peter Charles, Nathan Good, Laheem
Lamar Jordan, Joyojeet Pal; автори з принципових міркувань не стали друкувати свій звіт на папері,
вважаючи, що дослідження повинне тривати, доповнюватися й видозмінюватися.
6
Lyman P, Varian H.R. How Much Information? 2000 // http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/
how-much-info/how-much-info.pdf.
7
Lyman P, Varian H.R. How Much Information? 2003 // http://www2.sims.berkeley.edu/research/projects/
how-much-info-2003/printable_report.pdf.
8
Тобто 5×1018 байт, 1 екзабайт – 1024 петабайт, 1 петабайт – 1024 терабайт, 1 терабайт – 1024
гігабайт (ГБ), 1 гігабайт – 1024 мегабайт.
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того чи іншого полюсу або цінність якої може бути визначена лише протягом тривалого
часу чи такої, цінність якої залежить від світоглядних орієнтирів тих чи інших осіб або
спільнот.
Саме у цьому контексті доцільно згадати вже розглянуту нами оціночно-критичну,
тобто філософічну складову освіти. Саме вона і здатна сприяти розв’язанню проблеми
структурування інформаційного потоку в умовах «Інформаційного Потопу».
Найголовнішим висновком є наступне: у процесі зростання утвореного людством
інформаційного світу, для окремої людини він розпадається на окремі сегменти. При
цьому кожен з таких сегментів стає дедалі дрібнішим порівняно з усім накопиченим
обсягом інформації. Отже, на певному етапі він став таким, який принципово неможливо
осягнути розумом однієї окремо взятої особи протягом усього життя – утворюючи тим
самим спеціалізовані галузі знання – тобто доступним для повного когнітивного
привласнення окремою людиною. Далі те ж саме відбувалося з кожною окремою галуззю
знань, яка стає все більш розгалуженою. При цьому водночас співіснують різноманітні,
часом суперечливі теорії, принципи, підходи та методи розв’язання одних і тих проблем,
кожен з яких має як апологетів, так і опонентів. А різні суб’єкти пізнають інформаційний
світ, діючи у дещо різних між собою його сегментах. Тобто світ знання одного суб’єкта
дещо відрізняється від світу знання іншого. Ці сегменти перетинаються – від цього
залежить можливість інтерсуб’єктивної комунікації.
Яскраву ілюстрацію стосовно сказаного дає філософія, що на «некласичному» етапі
розвитку у XX ст. фактично перетворилася на конгломерат неспіввимірних теорій, які
мають принципово відмінні між собою концептуально-методологічні апарати мови і не
мають точок перетину. Досить порівняти між собою такі впливові філософські напрямки,
як феноменологія та постмодерна семіотика, де ключові терміни однієї системи
(наприклад, «ретенція», «протенція», «епохе», з одного боку, та «трансґрессія»,
«номадичність», похідні фрактальної метрики: «складка», «ризома») навіть не можна
однозначно перекласти мовою іншої. Подібні ж концептуальні невідповідності існують,
наприклад, і між сучасними школами економіки, і всередині такого впливового напрямку
психології, як психоаналіз, де сьогодні конкурують до 200 терапевтичних шкіл1.
Отже, так само, як ефективний менеджер сам безпосередньо не створює продукцію,
але при цьому забезпечує оптимальність виробничого процесу, і філософія не мусить
претендувати на створення нових сутностей, скеровуючи і вдосконалюючи при цьому
процес мислення, який лежить в основі інформаційного виробництва, впорядковуючи при
цьому інформаційний простір людського буття.
І в цих умовах сучасного теоретико-методологічного плюралізму проблема полягає в
тому, яким чином обрати для оновлення своїх знань найбільш релевантну інформацію з
усього багатоманіття існуючої. Саме тут і актуалізується одна з головних функцій
філософії – вдосконалююча.
Її реалізація є надзвичайно важливою в умовах того методологічного роздоріжжя, в
яких сьогодні опинилася українська освіта. У таких умовах саме наша країна має шанс
стати полем співпраці філософії та освіти для досягнення якісного прориву у розвитку
вітчизняної освіти. Філософія у такій конфігурації повною мірою реалізує свою
методологічну функцію при розробці нових освітніх концепцій. Так вона виходить за межі
суто теоретичної дисципліни, розв’язуючи завдання високої практичної значущості.
Ukrainian philosophy has got all chances not only to renew its social rating, which was
slightly lost due to rapid success of natural sciences, but also to become a powerful factor of
social development. It is first of all connected with genetic relationship of the philosophy subject
as a branch of knowledge and informational world, which more and more determines the vectors
and tendencies as the society as the being of humanity in whole. But since in Ukraine there is a
necessity of substantial reformation of education the philosophy can successfully implement its
methodological function during the solution of this task.

1

Руткевич А.М. Научный статус психоанализа // Вопросы философии. – 2000. – № 10. – С. 12.
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Микольченко В.С. (Кривий Ріг)
ВИХОВАННЯ У СТУДЕНТІВ
ТЕХНІЧНИХ ВНЗ СОЦІОДУХОВНИХ
НОРМ ПОВЕДІНКИ ДЛЯ УСПІШНОЇ
ПРОФЕСІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ
У статті піднімаються питання необхідності формування соціодуховних норм у
студентів технічних вузів. Розглядаються питання поєднання духовних норм з успішною
професійною діяльністю майбутніх фахівців.
З початку трансформаційних процесів у кінці ХХ ст. виявилася нездатність
населення пострадянського простору до самостійної діяльності. Люди були
непідготовлені, необізнані. Бурхливий розвиток науково-технічного прогресу передбачає
високий рівень вимог до рівня підготовки фахівців за професійною спрямованістю
«людина – знакова система», «людина – техніка», ставить перед системою освіти
принципово нове завдання: формування соціодуховних норм поведінки майбутнього
працівника, який зможе креативно реагувати на постійні зміни в інформаційному,
технологічному та соціальному просторі.
Успіх у роботі багато в чому залежить від виховання високих духовних якостей,
правдивості, вміння дотримуватися даного слова, наявності інших позитивних рис
характеру. Загальнолюдські духовні цінності, вироблені історичною практикою
суспільства, високо цінуються у країнах демократії й є обов’язковими для успішного
здійснення професійної діяльності. Також необхідним для фахівця є вміння поєднувати
власні інтереси у фаховій галузі із захистом національних пріоритетів своєї держави.
Поняття «духовність» фахівця та питання, навіщо вона потрібна, достатньо широко
дискутується в сучасному світі. Духовний бік суспільної життєдіяльності традиційно
розглядається у матеріалістичній філософії як похідна від економічного, господарського
життя людини. Поняття духовне, духовність завжди мали у філософії фундаментальне
значення, відігравали величезну роль у ключових проблемах: людина, її місце та
призначення у світі, зміст її буття, культури, суспільне життя тощо. Без розкриття змісту
понять неможливо осягнути зміст духовного життя людини та суспільства, тому що
духовне життя і людина є формами прояву та реалізації духовності, людського духу.
Реформування, гуманізація освіти, зокрема технічної, нова парадигма навчання
диктують необхідність визнання пріоритетності формування та вдосконалення
загальнокультурних, особистісних складових. У навчально-виховному процесі
особистісний розвиток студента вищої технічної школи часто підмінюється професійним
навчанням. Оволодіння новими інформаційними технологіями дійсно залучає і поглинає
студента цілком, але не треба забувати про інший бік виховання – духовний,
особистісний. Свідченням цього є те, що частина студентів-випускників – невизначена,
незважаючи на присутність серед них технічно обдарованих людей, які не застосовують
свої знання, уміння та навички на практиці через низьку самооцінку, невпевненість,
невміння донести свої ідеї та переконувати в них. В іншому випадку – це
самоствердження в професійному плані і неможливість знайти себе в особистому житті,
спілкуванні з оточуючими, налагодженні різноманітних контактів у професійному
середовищі через «закритість» власного «Я», низьку самооцінку, невпевненість,
недостатній рівень комунікативних, інтерактивних та перцептивних умінь.
Як нам здається, негативним наслідком науково-технічного прогресу є розходження
один від одного технічних та гуманітарних знань, особливо дефіцит гуманітарних знань та
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культури помітний у вихованні технічних фахівців. Вважається, що таких фахівців
готують для сприяння розвитку техніки та виробництва, а виховання духовності
вважається другорядним1. І лише тоді, коли у молоді розвинеться потреба дотримуватися
високих людських принципів, тоді вирішиться головне завдання гуманітарної освіти – її
проникнення в саму матерію технічних наук, спрямованою у світ взаємовідносин людей
та їхніх почуттів. Її досягнення потребує професійної компетенції та копіткої праці
педагогів.
Наявність духу є подолання індивідуальної смертності та обмеженості, духовність –
спосіб залучення індивіда до загальнолюдського, родового існування. Завдяки духовному
життю він стає не дискретною часткою, а елементом сукупності. «Духовне буття, – писав
С. Франк, – у найзагальнішому його розумінні є основою і коренем реальності
безпосереднього самобуття»2.
Палітра людської духовності надзвичайно різноманітна. Вона включає в себе
свідомість як її найвищий прояв і одночасно системоутворюючу константу, оскільки будьякі інші різновиди духовності пройняті її змістом. Через духовність людина співвідносить
себе з іншими співучасниками історичних подій. Спільниками будь-яких життєвих
проявів, своїми попередниками, що залишили у спадок окультурений світ. Для здійснення
і постійного відтворення діяльності потрібні як певні якості об’єкта, так і певні якості
суб’єкта, тобто діючої людини. Постійні та обов’язкові моменти діяльності як елемент
суб’єкт-об’єктного зв’язку «виливаються» у форми свідомості у вигляді ідеального
відображення об’єкт-суб’єктних умов діяльності та способів їх суспільного відтворення.
Проте духовне забезпечення умов діяльності не обмежується ідеальним знанням
об’єкта у формі науки та мистецтва. Перетворення об’єктивного світу відбувається лише у
межах міжіндивідної взаємодії, що має місце в системі суспільних відносин. Кожна
людина характеризується певною мірою соціальності в тому розумінні, що індивіди
мають різний соціальний статус, який визначається їх класовою та груповою належністю,
володіють неоднаковим соціальним досвідом.
Для здійснення діяльності недостатньо ідеально виразити і передати наступним
поколінням результати освоєння об’єкта, суб’єкта та їх взаємодії. Специфіка людської
діяльності, її соціальний характер передбачають співвіднесення діючого суб’єкта з
об’єктом не лише крізь призму його певної дії. Таким чином, форми суспільної свідомості
є ідеальним оформленням діяльності. В них відображені в ідеальній формі різні
компоненти зв’язку людини зі світом. Для здійснення своєї професійної діяльності
людина має володіти певними знаннями, відповідною емоційністю, моральністю,
політико-правовою орієнтацією, світоглядом. Ці якості культивуються в людині формами
суспільної свідомості.
У кожному акті людської діяльності наявні всі компоненти: пізнавальний,
емоційний, регулятивний, світоглядний. І хоча поділ праці, а також і людської діяльності
створює можливість існування відносно самостійних і відокремлених форм суспільної
свідомості, а також видів діяльності щодо їх відтворення та використання, їхня вихідна
єдність не може не братися до уваги. Ця єдність знаходить своє вираження у кожній формі
суспільної свідомості та своєрідно проявляється в їх взаємодії на різних етапах відповідно
до потреб суспільно-історичної практики.
Індивідуальна спрямованість людської духовності значно ускладнює можливість
збереження цілісності суспільства. Таким чином, духовне життя суспільства являє собою
процес функціонування духовного в суспільстві. Духовність формується самим індивідом
у процесі активної діяльності, під впливом відповідних знаків поведінки інших людей.
«Духовність, – пише С. Кримський, – не тотожна духовному життю суспільства. Вона
1

Романовський О. Проблеми виховання у майбутніх підприємців морально-етичних норм поведінки
для успішної професійної діяльності // Освіта і управління. – 2001. – № 4. – С. 95-106.
2
Франк С. Духовні основи суспільства. – М., 1992. – С. 344.

136

Україна – освіта

виступає як спосіб самобуття особи і констатується у вигляді покликання її носія…
Духовність пов’язана з виробленням свого власного образу, своєї долі та ролі…»1
Отже, духовність індивіда являє собою складний комплекс якостей людини, що
формується власними зусиллями, включаючи в себе не лише знання, а й почуття,
осмислення дійсності, здатність до співпереживання тощо. Духовне знаходить своє
вираження у виробничій та політичній діяльності, створенні матеріальних та духовних
цінностей, ставленні до інших людей. Саме тому суспільне життя в усьому своєму обсязі є
за суттю духовним, залучення студентів та молодих спеціалістів до цього життя є одним із
основних завдань вищого навчального закладу як соціального інституту.
У світі оновлення технічних ВНЗ на основі орієнтації на внутрішній особистісний
ріст майбутнього інженера, великий інтерес являє духовний тип науково-педагогічної
свідомості, який реалізує у сфері діалектики ідеали розвитку творчого потенціалу людини
протягом навчання. Нам здається, що оптимізувати навчальний процес можна на основі
особистісно-орієнтованої, суб’єкт-об’єктної моделі педагогічної взаємодії. У ній викладач
та студент співпрацюють як рівноправні партнери спілкування.
Проблема духовного виховання майбутніх фахівців, як і молоді взагалі, є складною,
але розв’язувати її необхідно. І, як нам здається, дослідженню цього аспекту доцільно
приділити особливу увагу, оскільки саме духовність є однією зі складових сучасного
демократичного суспільства. Головним завданням освіти, технічної зокрема, є підготовка
випускників до гідного та повноцінного життя у глобальному світовому суспільстві.
In the article the questions of necessity of forming of spiritual for socio norms are affected
for the students of technical institutions of higher learning. The questions of combination of
spiritual norms are examined with successful professional activity of future specialists.

1

Крымский С.Б. Контуры духовности: новый контекст идентификации // Вопросы философии. – 1992.
– № 12. – С. 21.
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Ніколенко Л.Т. (Київ)
РОЗВИТОК КУЛЬТУРИ УКРАЇНСЬКОГО
МОВЛЕННЯ ПЕДАГОГІВ У СИСТЕМІ
ПІСЛЯДИПЛОМНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається проблема розвитку культури мовлення педагогів у системі
післядипломної освіти. Пропонуються опорні конспекти лекцій та практичних занять,
які сприятимуть розвитку педагога як особистості з високим рівнем мовної свідомості.
Мова віддзеркалює історію народу й виступає носієм національної культури,
національної гідності, патріотизму, духовності. Досвід суспільства історично закодовано й
зафіксовано в мові, у її лексиці, фразеології, граматиці. Людина може володіти кількома
мовами, залежно від її здібностей, нахилів і прагнень, але найкраще, найдосконаліше
людина має володіти, звичайно, рідною мовою. Дбайливе ставлення до розмаїтості,
багатства рідної мови має привчити людину ставитись уважно й до мови іншого народу,
прагнучи всіма силами не порушувати ні тут, ні там своєрідного звучання кожної мови, не
стирати їхньої барвистості, не обмежувати їхніх невичерпних можливостей. Через слово
людина передає своє ставлення до світу, своє світобачення й світовідчуття, засвоєний нею
загальнолюдський та індивідуальний досвід. Знання мови – одна з найвищих
достойностей людського інтелекту, досконале володіння мовою – предмет гордості та
задоволення людини, незалежно від того, якої вона національності, віросповідання, яке
має громадянство, освіту, в якому суспільстві їй випало жити. Досконале володіння
мовою свідчить про розвинене логічне мислення особистості.
Українська мова, що належить до найбагатших мов світу, становить живий організм,
складну систему, елементи якої пов’язані та взаємодіють. Тому необхідно намагатися
бачити мову не як сукупність правил, не як інструкцію, а як явище системне. Тоді можна
навчитися розглядати її «під мікроскопом» на рівні фонем і морфем, збагнути складність
мови, її лексичну, фонетичну, словотвірну, морфологічну, синтаксичну підсистеми. Слово
– це кристал, у якого безліч граней, кожну з яких можна дослідити і навіть намалювати.
Під культурою мовлення розуміємо володіння нормами літературної мови у вимові,
вживанні слів, їх форм, у побудові речень і вмінні користуватися мовними засобами в
певних ситуаціях спілкування. Головними теоретичними засадами культури мовлення є
осмислення мовної норми, знання про функціональні стилі літературного мовлення;
усвідомлення взаємозв’язків системи мови, структури мовлення і не мовленнєвих
(екстралінгвістичних) структур. Практичними засадами культури мовлення є
систематичність знань, їх постійне поглиблення, інтерес, увага до власного мовлення,
поліфункціональність мовленнєвої практики й переконаність у суспільній цінності
високого рівня культури мовлення.
Як відомо, мовна культура – одна з ознак загальної культури особистості, що
вимагає постійного і цілеспрямованого вдосконалення літературної мови, індивідуальної
мовленнєвої поведінки, систематичного засвоєння сучасних мовних і мовленнєвих
тенденцій, наполегливого вироблення умінь та навичок реалізації норм літературної мови
у професійній та повсякденній комунікативній практиці.
На підставі вивчення системи мови встановлюються мовні норми, які фіксуються у
правилах. Мовні норми – це певні правила та закономірності реалізації підсистем мови,
закріплені у процесі спілкування її носіїв. Серед типів мовних норм розрізняють:
лексичні та фразеологічні, що впорядковують вживання слів та стійких
словосполучень залежно від їх значення;
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орфоепічні, що вживаються в усталеній вимові звуків, звукосполучень, граматичних
форм слів та наголошенні;
графічні, що допомагають передавати звуки на письмі;
орфографічні, що представлені в правилах правопису слів;
морфологічні, що впорядковують вживання значущих частин слова та словозміну;
синтаксичні, що виявляються в побудові словосполучень і речень;
пунктуаційні, що визначають уживання розділових знаків у реченні;
стилістичні, що дають змогу здійснювати відбір мовних засобів залежно від сфери та
ситуації спілкування.
Отже, культура мовлення є ознакою і складовою частиною загальної культури
людини, без якої неможливо вважати будь-яку людину освіченою. Запас знань, любов до
рідної мови, прагнення до самовдосконалення, бажання вбирати в себе те, що віками
виробило людство – усе це формує культуру мовлення. Повага до слова необхідна так
само, як і повага до людини. Без цього не може бути розвитку, без цього неможливе
вдосконалення ні мови, ні мовця.
Особливо важливо, щоб слово було могутнім і нездоланним, дієвим і привабливим
насамперед для мовлення вчителя. Педагогічна діяльність, основою якої є мовленнєва
діяльність, – це база всього освітнього простору, від якості мовлення вчителя, способів
його репрезентації значною мірою залежить ступінь освіченості та рівень сформованості
мовної особистості учня. Учитель має навчати своїх вихованців ефективної мовленнєвої
комунікації.
Рівень мовленнєвої культури педагога залежить від його обізнаності з національним
мистецтвом, з історією культури народу, історією його мови, його історичними
взаємозв’язками з іншими народами та культурами. Кожен учитель має володіти
здоровим, неупередженим відчуттям мови, постійно стежити за змінами, які відбуваються
в нормах вимови, наголошування, слововживання у зв’язку з глибшим вивченням
загальнонародної мови, тенденцією до взаємозбагачення національних мов. Мовлення
матиме ці ознаки, якщо педагог буде небайдужим до власної мови, естетики мовленого
слова, етики спілкування. Багатство й різноманітність мовлення учителя – джерело
збагачення мови учня, чистота й досконалість, образність мови вчителя – запорука поваги
учня до естетичних цінностей, створених засобами мови.
Мовлення вчителя має відзначатися: 1) виразністю – змістовою, інтонаційною,
візуальною; 2) правильністю – орфоепічною, граматичною, орфографічною,
пунктуаційною; 3) чистотою – що не допускає ультрапуризму (словникового, стильового
чи колоритного), штучності; 4) лаконізму – при збереженні змістової вичерпності,
різноманітності засобів для висвітлення теми.
Отже, можна стверджувати, що невід’ємною ознакою освіченої, всебічно розвиненої
особистості педагога є висока мовна та мовленнєва культура, що передбачають уміння
активно використовувати як знаряддя спілкування сучасну літературну мову з усіма
багатствами виражальних засобів із притаманними їй нормами.
Проте навіть оволодівши орфоепічними, лексичними, граматичними, стилістичними
та іншими нормами сучасної літературної мови, педагог не може бути цілком
гарантований від окремих помилок.
Основні причини недостатнього рівня культури мовлення вчителів такі:
1) Втратились елементи творчості, усвідомлення практичної необхідності знання
мови, потреби системності у засвоєнні нормативної граматики, а це продукує
поверховість, фрагментарність знань.
2) Практика білінгвізму спричиняє численні явища інтерференції, звільнитися від
яких можна лише за умови глибокого знання систем обох мов.
3) Відсутні навички постійного навчання мови.
4) Відсутність навичок користування довідковою, словниковою літературою.
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5) Відсутність зразкового мовлення у суспільстві.
6) Поява час від часу «модних віянь» у мовленнєвій практиці суспільства – то на
іншомовні слова, то на ультрапуризм, то на вульгаризацію спілкування.
Отже, щоб підвищити рівень мовленнєвої культури педагогів, необхідно:
1) шанувати мову, якою спілкуєшся, і людей, з якими спілкуєшся цією мовою;
2) багато читати – творів різних стилів, майстрів індивідуального та художнього
стилів;
3) намагатися, користуючись на практиці кількома мовами, добре оволодіти
кожною з них, усувати прояви інтерференції;
4) стежити за змінами норм, які фіксуються у нових виданнях словників,
правописних збірниках;
5) критично ставитися до написаного і промовленого слова;
6) не йти за «модними» тенденціями, які виявляють себе в окремих виданнях, в
окремих авторів або соціальних професійних груп людей.
Недосконале володіння українською мовою педагога спричиняє значну кількість
типових помилок, знижує рівень культури мовлення учнів. Тому зараз принципово
важливим є розробка опорних конспектів лекцій і практичних занять з розвитку культури
українського мовлення педагогів.
Метою поданих опорних конспектів лекційних та практичних занять є:
дати поштовх до роздуму, до дбайливого поводження зі своєю мовою, а значить і до
самовдосконалення;
допомогти усвідомити педагогам основні вимоги до культури і техніки мовлення;
сприяти засвоєнню норм української мови, уточнити зміст мовленнєвої підготовки
вчителя й основні підходи до організації цієї роботи.
Реалізація поставленої мети сприятиме вирішенню конкретних завдань:
узагальнити й систематизувати знання педагогів з культури української мови;
забезпечити оволодіння нормами української літературної мови та дотримання
вимог культури усного і писемного мовлення;
сформувати уміння й навички складання текстів різних стилів, послуговуючись
засобами української мови, у конкретних життєвих ситуаціях;
виробити нормативні і комунікативні (чітко, зрозуміло, логічно, переконливо
висловлювати свої думки) вміння;
удосконалити навички самоконтролю за дотриманням мовних норм у процесі
комунікації: навчитись слухати себе і контролювати власне промовляння звуків, чути
вживані слова, звіряти з літературною нормою;
озброїти педагогів розумінням того, над чим вони мають працювати в прагненні
підвищити рівень своєї мовленнєвої культури;
виховувати повагу до культури української мови.
Поставленим цілям сприяють практичні завдання, які мають допомогти засвоєнню
правил використання усталених мовно-стилістичних засобів української мови,
підвищенню культури мовлення, збагаченню лексики професійного спілкування.
Щоб учитель зміг правильно організувати спілкування дітей, їхню мовленнєву
діяльність і постійно сприяв дійсно особистісному й мовленнєвому розвитку учнів,
накопиченню в них соціального досвіду взаємодії з іншими людьми в різних ситуаціях, ми
подаємо теоретичний та практичний матеріал до лекцій та практичних занять з культури
українського мовлення за такими трьома модулями:
Модуль 1. Фонетична, орфоепічна та морфологічна правильність мовлення.
Модуль 2. Лексичні норми української мови.
Модуль 3. Культура професійної монологічної та діалогічної мови.
Кожний модуль складається з декількох тем. До кожної теми лекції визначається
мета, подаються ключові слова, теоретичний матеріал та література. У практичних
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заняттях розкривається мета, ключові слова, діяльнісно-рефлексивний, тематичний та
діяльнісний етапи. В діяльнісно-рефлексивному етапі подаємо завдання, які сприяють
актуалізації знань педагогів. Тематичний етап містить короткий зміст навчального
матеріалу, який буде закріплюватися на діяльнісному етапі. Для цього етапу пропонуємо
практичні завдання та запитання до вказаної теми. Для самостійного опрацювання
подаємо список рекомендованої літератури.
Пропонуємо опорні конспекти до вказаних модулів спецкурсу «Культура
українського мовлення педагога»:
Модуль 1
ФОНЕТИЧНА, ОРФОЕПІЧНА ТА МОРФОЛОГІЧНА
ПРАВИЛЬНІСТЬ МОВЛЕННЯ
Практичне заняття № 1.
ТЕМА: Зміни голосних та приголосних у потоці мовлення, орфоепічні норми сучасної
української мови. Наголос, правила наголошування.
Мета: Актуалізувати знання про особливості української фонетики, усвідомити роль і
значення принципів наступності і перспективності у навчанні фонетики; окреслити вміння і
навички, які необхідно сформувати в учнів у процесі навчання фонетики. Установити зв’язок
фонетики з графікою, орфоепією й орфографією сучасної мови; пригадати випадки порушення
орфоепічних норм та шляхи подолання фонетичних діалектизмів у мовленні вимог і причини їх
виникнення. Проілюструвати прикладами чергування приголосних у випадках словозміни і
словотворення. Визначити правильність наголошування. Відновити в пам’яті відомості про
наголошування іменників чоловічого роду другої відміни та дієслівних форм, утворених від
інфінітивів з наголосом на формотворчому суфіксі -ти. Пригадати правила наголошування.
Ключові слова: фонетична особливість, чергування, уподібнення, спрощення, подовження,
подвоєння приголосних, фонема, словозміна, словотворення, дикція, орфоепія, асиміляція,
фонетико-орфоепічний суржик, евфонічність, акцентуаційні норми наголошування.
ДІЯЛЬНІСНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП
1. Поміркуйте, чому вивчення фонетики у шкільному курсі має здійснюватися за
принципами наступності і перспективності в органічному зв’язку з графікою та орфоепією.
2. Чому знання про розвиток фонетичної системи мови мають практичне значення.
3. Чим пояснюється передбачене чинними програмами для загальноосвітніх шкіл
паралельне вивчення фонетики, орфоепії, графіки та орфографії.
4. Проілюструйте прикладами закони спрощення груп приголосних в українській мові.
5. Поясніть особливості наголошування іменників чоловічого роду другої відміни та
числівників.
6. Установіть закономірність наголошення дієслівних форм, утворених від інфінітивів з
наголосом на формотворчому суфіксі -ти.
7. Які правила наголошування ви знаєте?
ТЕМАТИЧНИЙ ЕТАП
Розділ «Фонетика» є основою для подальшого вивчення лексики, словотвору і граматики.
Без знання фонетики неможливе оволодіння нормами вимови і правопису. Вивчаючи тему
педагогам необхідно звернути увагу на зміст і обсяг теоретичного матеріалу з фонетики, орфоепії
та графіки, враховуючи функціонування шкіл з українською (російською) мовами навчання та
гімназії. При опрацюванні цих розділів радимо простежити застосування методів і прийомів
навчання фонетики, орфоепії та графіки. Особливе місце відводиться вправам усного характеру,
звертається увага на зміст практичного аспекту роботи з навчальним матеріалом. Необхідно
актуалізувати знання про особливості української графіки, зв’язок між фонетикою, графікою,
орфоепією й орфографією сучасної мови, пригадати випадки порушення графічних вимог і
причини їх виникнення.
Про українську мову кажуть, що вона евфонічна, тобто милозвучна, приємна на слух. Але
милозвучність нашої мови створюється багатьма компонентами, вона потребує належної
фонетичної організації.
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Дотримуватися вимовних вимог має кожен носій мови. Вимова тісно пов’язана з
фонетичною системою мови. Оскільки фонетика є найбільш сталим, найконсервативнішим
складником мовної системи, то й вимовні норми ґрунтуються на особливостях лише тих говорів,
які лягли в основу літературної мови. Важливою рисою української фонетичної системи є чітка
вимова голосних звуків (крім ненаголошених е та и, що наближається один до одного, і
ненаголошеного о перед складом з у) як під наголосом, так і без нього.
Українській літературній мові невластива вимова а на місці ненаголошеного о. Однією з
умов створення милозвучності української мови є така фонетична особливість, як чергування
голосних та приголосних у – в, і – й. Коли слово існує в двох варіантах, то на початку і в середині
речення після приголосного вживаємо форму з у, і.
Одна з найголовніших ознак української літературної вимови – дзвінка вимова приголосних
у кінці слова і складу: хліб, любов, народ, сніг, ніж, кладка, губка.
Шиплячі приголосні в українській літературній мові загалом тверді (вони набагато твердіші,
ніж у російській мові, хоч трохи м’якші порівняно з білоруським): частина, чесний, гарячий, чути,
шити. Дещо пом’якшуються шиплячі в позиції перед і, ю, я: читача, ніччю, збіжжя, Запоріжжя.
Літерою щ в українській абетці позначається звукосполучення твердих шч. Отже, при
написанні Полтавщина, щирий, ще, щастя слід вимовляти Полтавшчина, шчирий, шчастя. У
фонетичній системі української мови є звуки, що позначаються не однією, а двома літерами: дж і
дз. Це дзвінкі відповідники глухих африкат ч і ц. Вимовляти їх треба як один злитий звук:
заходжу, піджак, кукурудза.
Багато іменників в українській мові мають випадні звуки (тобто звуки о, е, які зникають при
відмінюванні): садок – садка, сон – сну, день – дня, молебень – молебня. Притаманна українським
загальним власним назвам ця особливість, як правило, не поширюється на запозичені слова:
брелок – брелока, бюлетень – бюлетеня.
В українській мові окремими правилами регулюються вживання та передача на письмі
голосних фонем (е), (и), (і) у словах іншомовного походження. (Пригадування правил).
В українській мові важкі для вимови групи приголосних фонем мають здатність
спрощуватись у вимомі і на письмі. Це проявляєтья в тому, що один із приголосних випадає: не
вимовляється або й не пишется. Найчастіше с прощення закріплюється на письмі в таких групах
приголосних:
Ждн – жн: тиждень – тижня;Здн – зн: проїзд – проїзний; Стн – сн: честь – чесний; Стл –
сл: щастя – щасливий; Скн – сн: тиск – тиснути; Зкн – зн: бризкати – бризнути. Винятки:
випускний, пропускний, вискнути, скнара, скніти, тоскно.
Винятки: а) т на письмі зберігається в українських словах: кістлявий, пестливий,
хвастливий, шістнадцать, зап’ястний, хворостняк;
б) т на письмі зберігається у словах іншомовного походження: баластний, контрастний,
форпостний, компостний, аванпостний.
Найбільш поширеними чергуваннями приголосних є:
(г)-(ж) –(з) нога, ніжка, на нозі; (к) – (ч) – (ц) рука, ручка, на руці; (х) – (ш) – (с) вухо, вушко,
у вусі.
Одним з важливих прийомів у навчанні фонетики і графіки є звукобуквений аналіз, або
фонетично-графічний аналіз, який сприяє усвідомленню, закріпленню й узагальненню
теоретичних відомостей, формуванню правописних і орфоепічних норм, а також система вправ.
Більшість завдань будується на основі спостережень над природою звуків, роботою органів
мовлення, сполучуваністю звуків та їх функцією в мові.
Наголос. Правильність наголошування є однією з ознак культури мовлення. При виробленні
акцентуаційних норм українська мова має більше труднощів, ніж у формуванні лексики. За
наголосом розрізняють значення слів. В українській мові є слова, які мають подвійний наголос:
договір і договір, помилка і помилка.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП
Завдання 1. Користуючись словником, поставте наголос у поданих словах.
Видання, вчення, вузький, гуртожиток, денний, докір, дошкільний, живопис, зблизька,
здалека, каталог, літопис, монолог, надання, низький, новий, обіцянка, феномен, черпати.
Завдання 2. Від іменників іншомовного походження утворіть відносні прикметники: емоція,
конструкція, біблія, міліція, поліція.
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Запитання 3. Про що свідчить наявність законів спрощення груп приголосних в українській
мові.
Завдання 4. Поясніть, у яких словах вимова і написання збігаються, а в яких такого збігу
немає?
Збудувати, зцідити, зсушити, здобувати, змити, зсередини, зніяковіти, спертись,
сфабрикувати, безземелля, розхитати, безпідставно.
Завдання 5. Випишіть виділені слова. Визначте лексичне значення, з яким вони вжиті в
реченнях. Поставте в них наголос.
Зразок: 1. Вигода – користь.
1. Яка тобі вигода держати курей. 2. Сусід купив квартиру з усіма вигодами. 3. Вигода,
якщо маєш дві квартири і одну з них здаєш студентам. 4. Школа побудована за типовим
проектом. 5. Виборний з п’єси «Наталка Полтавка» – типовий представник дореволюційного
села. 6. Я тебе прошу прийти, а ти не з’являєшся. 7. А вона й каже: «Прошу до столу».
Завдання 6. Наведені нижче слова напишіть у формі називного відмінка множини і в
поєднанні з числівниками два, три, чотири. В обох випадках позначте наголос. Звірте зі
словником С. Головощука «Складні випадки наголошення».
Зразок: Раз – рази, але два (три, чотири) рази.
Ректор, редактор, декан, рік, ряд, сад, сектор, син, скарб, слід, слюсар, сокіл, учитель, хід,
хліб, шарф, шаф, штаб, явір.
Завдання 7. За словниками встановіть наголос у словах: револьвер, коклюш, подруга,
вичерпний, шолом, щипці, ненависть, Утворіть з ними речення. Запишіть і прочитайте їх,
вслухаючись у вимову кожного з них.
Завдання 8. Від поданих іменників утворіть прикметники, з’ясуйте, в яких словах відбулося
спрощення приголосних, а в яких ні.
1. Індивідуальність, совість, злість, контраст, студент, футурист, якість, честь, кістка,
комендант, виїзд, радість, ненависть, баласт, агент.
2. Область, щастя, жалість, президент, аванпост, кількість, компост, вартість, гігант,
інтелігент, дилетант, пристрасть, вартість, доблесть.
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Практичне заняття № 2.
ТЕМА: Морфологічні норми. Особливості вживання відмінкових форм різних частин
мови у професійному спілкуванні.
Мета: Актуалізувати, узагальнити й систематизувати знання про морфологію української
мови як про чітко організовану систему, до якої входять відомі морфологічні класи слів і їх форми,
про лексичне значення, морфологічні ознаки та синтаксичні функції кожної з них. Визначити в
мовленні педагогів порушення граматичних правил. Пояснити неправильне використання
морфологічних одиниць: іменників, прикметників, числівників, займенників, прийменників.
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Засвоїти особливості вживання відмінкових форм різних частин мови у професійному спілкуванні.
Ключові слова: активні та пасивні дієприкметники, іменник, відмінювання іменників,
прикметник, ступені порівняння, своєрідність складених форм, числівник, відмінювання, складені
кількісні і порядкові числівники, прислівник, прийменник.
ДІЯЛЬНІСНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ КОМПОНЕНТ
1. Які лексико-граматичні особливості сучасної української мови?
2. Поясніть утворення активних дієприкметників теперішнього часу.
3. Як утворюються активні дієприкметники минулого часу?
4. Наведіть приклади неправильного використання морфологічних одиниць.
5. Проілюструйте прикладами порушення норм відмінювання і вживання форми місцевого
відмінка чоловічого, жіночого і середнього родів з прийменником по.
6. Поясніть порушення нормативної будови складених форм вищого й найвищого ступенів
порівняння прикметників і прислівників.
7. Наведіть приклади найбільш поширених помилок вживання прийменників і варіанти їх
виправлення.
8. Утворіть форми кличного відмінка.
9. Продемонструйте правильну будову конструкцій з дієприслівниковим зворотом.
ТЕМАТИЧНИЙ ЕТАП
Активні та пасивні дієприкметники. Лексико-граматичною особливістю сучасної
української мови є майже повна відсутність у ній активних та пасивних дієприкметників
теперішнього часу. Замінниками таких дієприкметників визнають лише підрядні означальні
речення: який працює, панує, руйнує, керуються. З названих розрядів слів у сучасній мові
лишилися тільки ті дієприкметники, які втратили дієслівні ознаки й перейшли до класу
прикметників: лежачий, квітучий, живлющий, невмирущий, відомий, знайомий тощо.
Українська мова має великий набір власних засобів відтворення російських, польських та
інших побудов дієприкметникового плану. Пасивні дієприкметники на -мий (які за походженням
належать до минулого часу, але в певному контексті набувають ознак теперішнього): рос.
управляемый, производимый, познаваемый, склоняемый – укр. керований, пізнаваний, відмінюваний
та ін.
В інших випадках замість дієприкметників на -мий (незамінимий, невловимий, невгасимий,
незборимий) треба використовувати прикметники на -ний: незамінний, невловний, недосяжний,
незгасний, незборний.
Активні дієприкметники теперішнього часу найчастіше відтворюються прикметниками:
панівний, руйнівний, захопливий, чарівливий, життєствердний.
Активні дієприкметники минулого часу вживаються з суфіксом -л: пожовклий,
посивілий, зблідлий. Форми з -ш в українській мові відсутні.
Отже, відсутність в активному вжитку дієприкметників теперішнього часу не вада, а
характерна риса сучасної української літературної мови, пов’язана з її народно-розмовною
основою.
Однією з морфологічних особливостей сучасної української літературної мови є наявність у
іменників чоловічого роду другої відміни варіантних закінчень давального відмінка однини: -ові
(-еві, -єві) та -у (-ю). Це дає змогу урізноманітнювати виклад, уникати нанизування в реченні слів
з однаковими закінченнями. Коли в давальному відмінку стоїть одне слово, треба вживати форми з
-ові (-еві, -єві): написати листа братові, зателефонувати товаришеві.
Суперечать граматичній і стилістичній нормі такі побудови, де два слова стоять у різних
відмінках, але мають однакове значення.
Порушенням норм відмінювання є вживання форм місцевого відмінка множини
іменників чоловічого, жіночого і середнього родів з прийменником по. Іменники всіх чотирьох
відмін у місцевому відмінку мають закінчення -ах, а не -ам, як спостерігається в російській мові.
Від іменників іншомовного походження численна група українських відносних
прикметників утворюються за допомогою компонентів -ійн(ий): емоція – емоційний, релігія –
релігійний, тенденція – тенденційний.
Прикметник. Своєрідність складених форм полягає в тому, що в них показником
ступенювання виступають не суфікси і префікси, а слова більш або менш для вираження вищого
ступеня і найбільш або найменш для найвищого ступеня, які додаються до прикметників
звичайного ступеня, наприклад: більш (менш) глибокий, найбільш (найменш) глибокий. Це –
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паралельні форми до прикметників глибший, найглибший.
Числівник. Відмінювання складених кількісних і порядкових числівників мають
принципову відміну: у кількісних складених числівників змінюються всі складові частини, у
порядкових числівників – лише останній елемент.
Прийменник. Порушенням літературної норми є такі словосполучення, як: «Згідно наказу»,
«відповідно з розпорядженням». Щодо прислівника у функції прийменника відповідно, то він
вимагає орудного відмінка з прийменником до, з: відповідно до наказу, згідно з наказом.
Кличний відмінник. Українська мова належить до тих слов’янських мов, що зберегли
кличний відмінок, тоді як інші (російська, білоруська) втратили його.
Важливо правильно утворювати форми кличного відмінка.
Іменники 1-ї відміни в кличному відмінку закінчуються на -о: Олено, сестро, вітчизно
(тверда група); -е, -є: земле, доле, душе, круче, надіє (м’яка й мішана група); -ю: матусю, бабусю,
доню (в основному пестливі іменники м’якої групи).
Іменники 2-ї відміни в кличному відмінку закінчуються на -у, -ю, -е.
У звертаннях, що складаються з загальної назви та імені, обидва іменники вживаємо в
кличному відмінку: панно Інно, друже Вікторе, братику Миколко.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП
Завдання 1. Виберіть синтасичну побудову: В Україні чи на Україні. Згідно з опитуванням чи
згідно опитування. Лист, датований 26 серпнем чи двадцять шосте серпня.
Завдання 2. Замініть, де це необхідно, прийменник по на з (із), до, над, щодо, за, в: Він
закінчив інститут по спеціальності. Змагання по тенісу. Зауваження по поліпшенню підготовки
вчителів надсилайте. Семінар допоможе в роботі вчителів по підвищенню грамотності учнів. Цінні
вказівки одержані по удосконаленню роботи. Продаж по знижених цінах. Ми виконуємо це по мірі
надходження товарів. По мірі зростання.
Завдання 3. Перепишіть речення, виправте неправильні вживання слів: Застосування ТЗН
змусило учнів більш активніше працювати. Не дивлячись на поразку Німеччини у війні, Франція
розглядала її як потенціального супротивника. Це сталося у тисячу сорок пятому році. З двісті
семи учнів відмінників п’ятдесят. З таких відомостей мало що стає зрозумілим. Він не обмовився
ні жодним словом. Майже щодня пилососю кімнату. Щоб був солодкий чай, ложку, дві ложки
цукру. Клуб відвідують більш трьохсот дітей. У результаті діти стали більш суворіше і уважніше
ставитись до написання творів. Існує біля шістсот визначень речень.
Завдання 4. Чи потребують виправлення наведені речення? Якщо в цьому є необхідність,
перепишіть їх і внесіть у текст кожне з них.
1. У кого є ще які зауваження по тексту ухвали педагогічної ради? 2. Машинне доїння
поставить на вищий рівень працю доярок по збільшенню надоїв молока. 3. Перед нами стоять інші
завдання по створенню належних умов праці. 4. По кількості рядків на сторінці це перевищує
норму типографського набору. 5. Учасники наради одностайно прийняли ухвалу по цьому
питанню. Зараз температура плюс п’ять по Цельсію.
Завдання 5. Який прийменник треба ставити у (в) -до, в, на та поясніть чому. «Я поїхав у
Київ» чи «Я поїхав до Києва», «Вихід у місто» чи «Вихід до міста», «Вона взяла у нього книжку»
чи «Вона взяла в нього книжку»? Завдання 6. Поставте іменники кінь, гість у форму родового
відмінка множини. Порівняйте утворені Вами форми з таблицею відмінкових закінчень іменників
ІІ відміни. Чому, на Вашу думку, пояснюється розбіжність у закінченнях.
Поясніть, чому запозичене слово пальто в українській мові має відмінкові форми та форми
числа; доберіть подібні слова іншомовного походження, які відмінюються в розмовному мовленні
всупереч граматичним нормам.
Завдання 7. Поміркуйте, чому в мові з’являються складні слова, зокрема іменники. Якими
лінгвістичними тенденціями зумовлене це явище.
Утворіть від поданих словосполучень складні прикметники: мало вживати, сині очі, сім
поверхів, широкі крила, суспільна користь, загальна освіта.
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Модуль 2
ЛЕКСИЧНІ НОРМИ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
Практичне заняття № 1.
ТЕМА: Лексико-семантичні відтінки слів.
Мета: ознайомити з лінгводидактичними засадами навчання лексикології, методикою
засвоєння лексичних одиниць, словниковою та лексичною роботою; вміти використовувати в
усній і писемній мові лексико-семантичні відтінки слів; навчити підбирати замість слів
іншомовного походження власне українські слова; вміти визначати групи лексики та характерні
для неї якості.
Ключові слова: словниковий склад, слова розмовні, власне українська лексика, специфічнопобутова, суспільно-політична, термінологічна лексика, арготизми, загальнонаукові терміни,
соціальні терміни, семантичні перетворення, переосмислення, слова іншомовного походження,
скальковані слова, діалектизми, екстралінгвістичний принцип.
ДІЯЛЬНІСНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП
1. Визначте, на які групи поділять лексику?
2. Які якості характеризують українську лексику?
3. Поясніть, яке мовлення характерне для кожної групи лексики.
4. Наведіть приклади власне українських слів.
5. Згадайте іншомовні слова, які з’явилися в наш час.
6. Продемонструйте джерела збагачення української лексики.
ТЕМАТИЧНИЙ ЕТАП
Під час вивчення теми необхідно звернути увагу на усвідомлення загальних питань
методики лексикології, своєрідність словникової і лексичної роботи. Лексику стилістично
марковану поділяють на такі групи: 1) розмовна, 2) просторічна, 3) діалектна і жаргонна,
4) специфічно-побутова, 5) суспільно-політична, 6) термінологічна, 7) емоційно-експресивна.
Слова розмовні вживаються переважно в усному мовленні: до цієї групи належать,
наприклад, слова: теревенити, біганина, буркотіти, тряхонути.
Просторічні слова вживають у невимушеному, довільному мовленні. Вони стоять на межі
літературної і жаргонної лексики. Часом надають мовленню зневажливо-іронічної експресії:
комизитися, відчикрижити, базіка, брехун.
Діалектизми і жаргонізми функціонально подібні до просторічних слів, але виразніше
пов язуються з певною діалектною територією (буковинське: горбатка, гачі, горнец, цебер).
Специфічно-побутова лексика характерна для певної історичної доби, тієї чи іншої
соціальної групи, має особливий колорит історичного минулого (архаїчна побутова лексика:
вечорниці, темниця, каганець, паска, писанка, дівувати).
Суспільно-політична лексика характерна для мови тих жанрів публіцистичного стилю, в
яких сама тематика висловлювання потребує гострого, злободенного, ідейно насиченого слова,
спрямованого на організацію волі і зусиль відповідних верств суспільства для виконання
конкретних суспільно важливих для певного періоду життя завдань. До складу цієї лексики
входять слова, що стосуються сучасної політики, суспільного життя, проблем державного
будівництва, функціонування державних і громадських інституцій тощо: консенсус, комюніке,
угода, злагода, депутат, успіхи, недоліки, піднесення, демократія, брифінг.
Термінологічна лексика властива переважно жанрам наукового й офіційно-ділового
стилів. Терміни – це спеціальні слова, що вживаються для позначення певних, чітко окреслених
понять у науці, техніці, мистецтві.
Загальнонаукові терміни обслуговують різні галузі знань, наприклад: підсумок,
спостереження, апробація, заперечення, класифікація, реакція.
Соціальні терміни використовуються в окремих галузях науки і техніки, напр., у
математиці: конус, плюс, інтеграл, чисельник, кут; хімії: радій, хлор, ангідрид.
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Професіоналізми – назви професійних понять, наприклад, у медицині: хронічний, істерія,
анемічний; у педагогіці: атестація, активізувати, вирівнювання, зріз.
Арготизми – слова, що вживаються лише певною соціальною групою людей замість слів
загальнонародної мови з метою висловитись експресивніше або затемнити зміст для тих, хто не
має його зрозуміти (стригти, на атасі, охмуряти, темнити).
Лексичну систему сучасної української мови характеризують такі якості, як відкритість,
динамізм, складність структури, нерівномірність і різні темпи розвитку окремих її шарів. Усі ці
якості, як свідчить практика, створюють певні труднощі при вивченні лексики, головною з яких є
великий обсяг словникового складу та його постійний рух.
Аналізуючи стан лексики української мови, лінгвісти (М. Мацько, Т. Коць, Л. Савицька,
О. Стишов та ін.) відзначають ряд змін у її складі, зумовлених процесами, що відбуваються в
соціально-економічному, політичному, культурному житті суспільства.
Для реалізації мети й завдань вивчення лексики необхідно знати й обов’язково брати до
уваги основні тенденції розвитку сучасної лексичної системи з урахуванням останніх змін. Так,
для відбору лексичного матеріалу треба враховувати, що словниковий склад української мови
значно збільшився. Актуалізувалася лексика, що в словниках радянського періоду мала примітку
застаріле або діалектне, наприклад, берегиня, часопис тощо.
Особливої уваги вимагає забезпечення словника вчителів власне українською лексикою,
словами, що витворилися в українській мові й були засвідчені в історичних пам’ятках, художніх
творах українського народу. Вони складають основу української лексики і формують національні
ознаки мови: будинок, бондар, громада, жоржина, красень, лелека, мереживо тощо.
Оскільки українська мова, що функціонує в країні, і досі багато в чому залишається
препарованою, «узгодженою» з російською, значною мірою втрачається її самобутність і
привабливість. Обмеження у вжитку власне української лексики, української фразеології, заміна їх
російськими відповідниками, міжмовна уніфікація не дають змоги репрезентувати державну мову
в усьому її розмаїтті та багатстві барв.
У зв’язку з цим важливе значення матиме залучення до занять з мови, крім наявного в
підручниках текстового (мовного) матеріалу, що містить власне українську лексику і фразеологію,
властиві гарній мові і такому ж мовленню граматичні форми і синтаксичні конструкції.
Знайомство з власне українською лексикою має ґрунтуватися, передусім, на екстралінгвістичному
принципі, оскільки він відображає розвивально-виховний характер словникової роботи. У
результаті систематичної копіткої роботи в активному словнику вчителів мають з’явитися такі
слова як берегиня, варто, водограй, майдан, часопис, гречний тощо.
Значну частину слів у сучасній українській літературній мові складають запозичення з інших
мов. Є слова відносної новизни, уже представлені в деяких словниках і довідниках (менталітет,
міленіум, мануальний тощо). Інші запозичені слова відсутні в сучасних лексикографічних
виданнях: консалтинг, екополіс, екстрасенсорика, екстрапсихологія тощо.
Вимагають особливої уваги інновації, що з’явилися в мові внаслідок різноманітних
семантичних перетворень, зокрема – переосмислення. Мовознавці вважають переосмислення
одним із джерел збагачення словникового запасу української мови. Дослідники вважають, що цей
процес зумовлений переважно тим, що лексичне значення більшості слів має складну семантичну
структуру.
Помітним потоком вливаються в повсякденне життя слова іншомовного походження.
Основними причинами запозичень є необхідність найменування нового предмета та поняття:
банкомат, сканер, дискета. принтер, пейджер, модем тощо; сприйняття іншомовного слова як
більш престижного: ексклюзивний, бутик, візажист, офіс, імідж, супермаркет тощо; потреба у
використанні евфемізмів: канцорегени, експорт, імпорт тощо.
Звичайно, не варто вводити в обіг усі слова іншомовного походження, що останнім часом
рясніють на шпальтах газет і журналів, особливо ті, що мають українські відповідники: дайджест
(огляд), елегантний (ошатний), армрестлінг (рукоборство) та ін. Усе це вимагає постійної уваги
збоку педагогів.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП
Завдання 1. До слів іншомовного походження дібрати українські відповідники:
Домінувати – ...; форсувати – ...; концентрувати – ...; диференціювати – ...; базувати – ...;
ігнорувати – ...; лімітувати – ...; гарантувати – ...; стимулювати – ...; ліквідувати – ....
Завдання 2. Замінити подані запозичені слова відповідними власне українськими:
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Зразок: адекватний –рівний, відповідний, однаковий;
Ідентичний – тотожний, рівнозначний, однаковий, однотипний, одноплановий, однорідний.
Гіпотетичний – ...
Ефектний – ...
Лаконічний – ...
Ефективний – ...
Хронічний – ...
Індиферентний – ...
Екстрений – ...
Енергійний – ...
Завдання 3. Розкрийте значення поданих слів: тактовний, коректний, галантний,
імпозантний, наївний, цинічний, рафінований, вульгарний, вернісаж, гротескний, дилема,
джентльмен, епіцентр, конфлікт, кулуари, негліже, неординарний, оригінальний, резюме, реноме,
рицарство, рутина, сноб, турне, фривольний, церемоніал.
Завдання 4. Перекладіть з російської: вышестоящий, нижестоящий, отменить, выражение,
с ним хорошо обращаться; осторожно обращаться с приборами; обращаться с речью;
обращаться за помощью к врачу.
Завдання 5. Виправте помилки та поясніть вживання прийменника дієприслівного
походження незважаючи та дієприслівник дивлячись із заперечною часткою не у таких реченнях:
«Аліна незважаючи на свій живий, веселий характер, читала серйозні книжки»; «Хлопчик біг
щодуху, зовсім не дивлячись собі під ноги»; «Зберемо врожай, не дивлячись на негоду»;
«Об’єднаємося, не дивлячись на відмінність у політичних поглядах».
Завдання 6. Замініть запозичені слова українськими:
маркетинг – ...
інвестиції – ...
менеджмент – ...
паблік рилейшнз – ...
саміт – ...
імпічмент – ...
Завдання 7. Доберіть до поданих слів власне українські слова:
Вертикальний – ...
горизонтальний – ...
дует – ...
журнал – ...
Паралельний – ...
прогрес – ...
процент – ...
тротуар – ...
Фактор – ...
фонтан – ...
фотокартка – ...
вакансія – ...
Карта – ...
чемодан – ...
галстук – ...
фарфор – ...
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Практичне заняття № 2.
ТЕМА: Синонімічне багатство мови і точність слововживання як визначальні ознаки
культури мови. Засоби увиразнення української мови.
Мета: засвоїти кількісний і якісний склад української лексики, шляхи і джерела її
збагачення, функціонування лексичних одиниць у різних стилях мовлення; навчитися вибирати
найточніші і найдоречніші слова для урізноманітнення вислову; вміти користуватися
синонімічним словником.
Ключові слова: лексична особливість, джерела урізноманітнення вислову, відтінок
значення, стилістичне забарвлення, закріпленість за певним стилем мови, частота вживання,
гніздо синонімів.
ДІЯЛЬНІСНО-РЕФЛЕКСИВНИЙ ЕТАП
1. Назвіть критерії відбору синонімів.
2. Які є групи синонімів за значенням?
3. Вкажіть на шляхи виникнення абсолютних синонімів.
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4. Вказати на причини лексичних та граматичних помилок у мові засобів масової інформації.
5. Проілюструйте прикладами слова, які мають «суржикове» забарвлення.
ТЕМАТИЧНИЙ ЕТАП
Синоніміка – це явище наявне у всіх стилях мови. Українська мова дуже багата на синоніми,
тобто слова, близькі або тотожні за значенням. Наприклад, для називання поняття «лінія зіткнення
неба з землею» маємо такі слова: обрій, горизонт, небозвід, небосхил, крайнебо, круговид, кругозір,
круг, огляд, виднокруг, видноколо, виднокрай, небокрай, овид тощо. Синонімічне багатство нашої
мови є одним із невичерпних джерел урізноманітнення вислову.
Проте не всі мовці як належить використовують цю лексичну особливість української мови.
Досить часто перевагу віддають якомусь одному слову з синонімічного ряду. Причини тут різні:
недостатній рівень володіння рідною мовою, вплив інших мов, невибагливість у доборі засобів
мовного спілкування. Становище погіршується тоді, коли людина активно користується двома
близькоспорідненими мовами, які не цілком засвоїла.
Синоніми, як відомо, вирізняються відтінками значення, стилістичним забарвленням,
закріпленістю за певним стилем мови, частотою вживання.
Величезні стилістичні можливості має багата синоніміка української мови. Вибір слова – це
вибір способу висловлення думки, кристалізація мислення в слові. Ми знаємо, як псує мову
педагога невміння знайти в потрібний момент необхідне слово – найточніший і найдоречніший
відповідник серед наявних у мові синонімічних, близькозначних слів. Щоб знайти цей
відповідник, треба досконало знати все гніздо синонімів: знати, якими відтінками вони різняться
один від одного, з якими словами та як саме сполучається вибране вами слово.
Так, наприклад, слово «красивий» можна зустріти в найдивовижніших текстах – починаючи
від «красивий інтер’єр» і закінчуючи «красивою формулою». А все тому, що цілий ряд слів, якими
можна називати красу, випадає якось із поля зору, а це гарний, хороший, привабливий, приємний,
вродливий, красний, чудовий, прекрасний, чудесний, чарівний. Візьмемо інше слово, як можна
передати таку повсякденну повторювану дію, як прийти. Виявляється, що в українській розмовній
мові, є кілька дієслів, якими не лише називають цю дію, а й показують своє ставлення до самої дії
та її виконавців: це прилізти, притягтися, пришвендяти, припхатися, притарабанитися. Проте
жодне з цих слів для офіційної сфери спілкування не годиться. Але є ще інші слова: прибути,
нанести візит, засвідчити повагу, прибути з місією, можна когось відвідати, до когось завітати
в гості.
ДІЯЛЬНІСНИЙ ЕТАП
Завдання 1. Дібрати синоніми до слів: автобіографія, авторитет, арбітраж, афіша, бесіда,
брифінг, буквально, водій, у результаті, гуманний, дефект, дилема, досягати, значна кількість,
жінка, закінчити, застосувати, зміст, корективи, правильно, поширювати, прищеплювати,
ринок, річниця.
Завдання 2. Дібрати до запозичених слів українські відповідники – синоніми:
Аргумент – ...
Категорія – ...
Авторитет – ...
Консерватизм – ...
Гіпотеза – ...
Номенклатура – ...
Дефект – ...
Симптом – ...
Директива – ...
Традиція – ...
Документи – ...
Інцидент – ...
Завдання 3. Поясніть вживання слів та придумайте з ними речення: заставляти і
змушувати, примушувати, силувати.
Завдання 4. Відредагуйте речення: «Рослинні масла багаті на природний оксидант».
«Картини виконані маслом або тушшю».
Завдання 5. Поясніть значення слів: вираз і вислів; виняток і виключення; визволення і
звільнення; веслування і гребля; визволення і звільнення; відміняти і скасовувати. Складіть з ними
речення.
Завдання 6. Утворити синонімічний ряд до слів: одержувати, останні, позитивний,
незаможній, безтурботний.
Завдання 7. Підберіть до поданих слів синонімічний ряд: галузь, древній, одержувати,
незаможний, суспільство, кепкувати.
Завдання 8. До поданих слів підберіть відроджені синоніми: аеропорт, екватор, карта,
фотокартка, суфікс, префікс, вокзал, горизонтальний.
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Лекція
ТЕМА: Мовленнєвий етикет.
Мета: ознайомити з основними підсистемами етикету; пригадати основні правила мовної
поведінки для різних ситуацій, мовленнєвий етикет.
Ключові слова: етикет, поводження; форми звертання; вітання; манери; одяг; анонімне
спілкування; функціональне спілкування; неформальне спілкування; інтимно-сімейні стосунки;
вербальний етикет; міміка та жести, або кінетика організація простору в етикеті, або
етикетна проксеміка; речі в етикеті, або етикетна атрибутика; функції мови.
1. Етикет.
2. Найважливіші форми спілкування.
3. Основні підсистеми етикету.
4. Функції мови.
5. Суть комунікативної функції.
6. Мовленнєвий етикет.
7. Структура мовленнєвого етикету.
8. Основні правила мовної поведінки.
ТЕМАТИЧНИЙ ЕТАП
Життя кожної людини складається зі спілкування з оточуючими. Сукупність норм і правил,
покликаних регулювати зовнішні форми поведінки людини, називають етикетом. Ці форми
склалися в практиці людського спілкування, були систематизовані й визнані загальноприйнятими.
Сюди входить: поводження; форми звертання; вітання; манери; одяг.
Правила етикету, як і будь-які інші правила, виникли у зв’язку з необхідністю впорядкувати
спілкування людей, зробити його більш організованим, приємним і красивим.
Найважливіша риса етикету – вміння володіти собою, гамувати свої інстинкти і пристрасті.
Ще одна – не менш важлива риса – шанобливе ставлення до гідності людини.
Найважливіші форми спілкування поділяються на 4 групи: анонімне спілкування;
функціональне спілкування; неформальне спілкування; інтимно-сімейні стосунки.
Культура службового спілкування включає ряд загальних моментів – правил службового
етикету. Так, наприклад, невміння вести службову розмову, невміння поводитися на роботі завдає
багато неприємностей. Створення нервової напруженості, невпевненості не сприяє успіхам у
справах. А від ділової людини вимагається не так багато: ввічливий тон, лаконізм, відсутність
категоричності.
Як театр починається з вішалки, так культура спілкування починається з мовленнєвого
етикету. Мовленнєвий етикет – це національно специфічні правила мовної поведінки, які
реалізуються в системі стійких формул і виразів, що рекомендуються для використання в різних
ситуаціях ввічливого контакту зі співбесідником, зокрема під час привітання, знайомства,
звертання до співбесідника, висловлення подяки, прощання тощо. Упродовж століть людство
виробило прийнятні форми співіснування, які ґрунтувалися на правилах і традиціях кожного
народу, а також були зумовлені особливостями національної історії, ментальності. Суспільство з
давніх-давен виробило правила поведінки, тобто дотримуватися вимог етикету. Етикет – це
установлені норми поведінки і правила ввічливості в будь-якому товаристві.
Виділяють чотири основні підсистеми етикету:
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1 – мовленнєвий або вербальний етикет, який регламентує словесні форми вітання,
знайомства, поздоровлення, побажання, прохання, поради, запрошення, співчуття. Це стосується
манери спілкування та мистецтва вести бесіду.
2 – міміка та жести, або кінетика. У багатьох народів є своєрідні жести привітання,
прощення, згоди, заперечення.
3 – організація простору в етикеті, або етикетна проксеміка. В етикеті важливе значення
має розташування співрозмовників у просторі, дистанція між ними, фізичний контакт. Необхідно
також знати, яке місце в кімнаті чи за столом можна зайняти, які пози припустимі.
4 – речі в етикеті, або етикетна атрибутика, до якої відносять одяг, головний убір,
прикраси, подарунки, квіти тощо.
Отже, етикет регулює нашу поведінку відповідно до соціальних вимог, а мовленнєвий
етикет, як його підсистема, регулює правила мовленнєвої поведінки.
Мовленнєвий етикет – це мікросистема національно специфічних формул спілкування, які
використовують для встановлення контакту, підтримання спілкування у певній тональності.
В основі мовленнєвого етикету як функціональної мікросистеми мовних одиниць покладено
такі функції мови: функцію спілкування (комунікативну) і функцію вираження думок.
Суть комунікативної функції полягає в тому, що мова використовується для
інформаційного зв’язку між членами суспільства. Спілкування – це процес задоволення однієї з
найбільш ранніх і важливих суспільних потреб, а саме: потреби людини в іншій людині.
Комунікативна функція мови реалізується в мовленнєвому етикеті через низку спеціалізованих
функцій.
Так, контактно встановлювальна функція виявляється в той час, коли мовець привертає до
себе увагу співрозмовника, готує його до повідомлення інформації.
Важливою є також функція орієнтації на адресата (конативна), яка тісно пов’язана з
функцією ввічливості.
З контактною та конативною функцією тісно пов’язана регулятивна, оскільки вибір тієї або
іншої формули під час встановлення контакту регулює характер стосунків адресата й адресанта.
Наприклад, вибір звертання Ольго! Олю! Ольго Василівно! Шановна Ольго Василівно! Визначає
тональність спілкування. Саме мовленнєвий етикет регулює за допомогою етикетних формул
відносини типу старший – молодший, керівник – підлеглий, учитель – учень.
Емоційно-модальна (емотивна) функція пов’язана з вираженням емоцій, почуттів, ставлення
до людини. У мовленнєвому етикеті є формули, до складу яких входять додаткові емоційноекспресивні елементи: Немає слів висловити вдячність! Як я рада Вас бачити!
Функція впливу (волюнтативна) характерна для мовленнєвого етикету загалом, оскільки
будь-яка одиниця спілкування передбачає реакцію співрозмовника (прохання, запрошення,
порада, спонукання тощо). З волюнтативною тісно пов’язана апелятивна функція, оскільки
привернути увагу адресата означає вплинути на нього.
Поняття «етикет» вужче, ніж «спілкування»: етикетною вважається тільки та ситуація, для
якої суттєвими є відмінності між мовцями. Отже, для реалізації формул мовленнєвого етикету
потрібні дещо інші «координати».
Сукупність усіх можливих формул етикету утворює систему мовленнєвого етикету кожної
нації. Ось чому структуру мовленнєвого етикету визначають такі основні елементи
комунікативних ситуацій, які властиві всім мовцям: звертання, привітання, прощання, вибачення,
подяка, побажання, прохання, знайомство, пропозиція, порада тощо.
Мовленнєвий етикет справедливо вважають культурним обличчям нації. Він втілює типові
риси мовленнєвої поведінки людини в найрізноманітніших життєвих ситуаціях. Самобутність
кожного народу поряд із традиціями, ціннісними орієнтаціями, культурою виявляється, передусім,
у мовленнєвих стереотипах поведінки. У них концентруються риси національної вдачі,
національного характеру, що формувалися століттями.
Ось основні правила мовної поведінки для різних ситуацій:
для реалізації мовного етикету необхідною є безпосередня участь адресанта й адресата;
структуру мовного етикету визначають: звертання, прощення, вибачення, подяка.
побажання, знайомство, пропозиція, поздоровлення, запрошення, порада,
згода, відмова, співчуття, комплімент, присяга, похвала тощо.
одні з етикетних виразів уживаються при зав’язуванні контакту між мовцями; інші – при
підтримуванні контакту; ще інші – для припинення контакту;
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усі вирази мовного етикету покликані репрезентувати ввічливість співбесідників;
кожна ситуація має кілька синонімічних одиниць, які можуть слугувати засобом передачі
одного й того розуміння;
мовний етикет. Зберігає традиційну структуру етикетних виразів, не є закритою системою;
йому властиві динаміка і гнучкість;
мовний етикет є явищем загальномовним, тобто він притаманний усім стильовим
різновидам української мови;
кожен стиль має й свої специфічні диференційні ознаки, що виявляються у лексичному
складі етикетних виразів і їх функціональному призначенні в різних текстах;
суттєво впливає на вживання етикетного виразу тональність спілкування (піднесена, висока,
звичайна, фамільярна, вульгарна тощо);
вибір етикетного виразу залежить від місця, умов спілкування, статі, віку співрозмовника,
характеру взаємин мовців;
мовний етикет є явищем індивідуальним, бо кожна людина добирає не лише найдоцільніше в
конкретній ситуації слово чи вираз, а неминуче узгоджує цей вибір із власними уподобаннями;
до етикету не менш важливими є також характер міміки та жестів, що мають національну
специфіку;
етикетні ситуації супроводжуються використанням етикетної атрибутики;
варто дотримуватися також дистанції (субординації), придатної для конкретної ситуації
спілкування.
Ці правила, звичайно, можуть збігатися з такими ж у мовленнєвій поведінці багатьох
народів, тобто бути загальнолюдськими. Але засоби мови, самі етикетні формули є національно
специфічними.
Про мовленнєвий етикет українців написано чимало в т.ч. вже зазначена праця С. Богдан
«Мовний етикет українців: традиції і сучасність».
У формуванні мовленнєвої культури на одне з перших місць висувається дотримання
мовного етикету. Мовний етикет – це правила мовленнєвої поведінки. Етикет – це установлені
норми поведінки і правила ввічливості в будь-якому товаристві. Вироблені суспільством і
застосовувані мовцями у відповідних життєвих ситуаціях: в офіційному спілкуванні, в
повсякденних зносинах.
Відомо, що, зайшовши на прийом до установи чи в гості до знайомих, прийнято вітатись, а
залишаючи приміщення, – прощатися. Для цього годиться користуватися загальновизнаними
словами і словосполученнями. З формул вітання найбільш уживаними є: «Добрий день (ранок,
вечір)», «Доброго ранку», «Добридень», «Здрастуйте». Знайомих можна вітати: «Доброго
здоров’я», «Моє вітання».
Прощаючись, у всіх ситуаціях узвичаєно говорити: «До побачення». Щодо близьких і
знайомих, то їм можна сказати: «Прощай (те)», «До завтра», «На все добре», «Усього
найкращого», «До зустрічі». Етикет застерігає від уживання фамільярних (розв’язних): «Привіт»,
«Пока» – як у спілкуванні з поважними особами, так і в розмовах з друзями. Фамільярність
образлива, тому небажана у відносинах вихованих людей.
Існує необхідний набір слів і фраз для вислову поздоровлення, подяки, вибачення.
Варіанти поздоровлень: «Поздоровляю тебе (вас)», «Здоровлю тебе», «Вітаю тебе (вас)»,
«Віншую тебе (вас)», «Прийміть мої поздоровлення». Форми пошанної множини вас та ін. На
письмі прийнято подавати з великої букви – Вас тощо.
Подяка здебільшого висловлюється так: «Дякую вам (за увагу)», «Спасибі», «Вдячний тобі
(вам)», «Прийміть мою подяку».
Є різні форми вибачення, а саме: «Вибач (те) мені», «Пробачте мені», «Даруйте мені»,
«Перепрошую», «Прошу пробачення».
Отже, одну з ознак загальної культури, інтелектуальної поведінки людини визначає
вживання мовних одиниць чемності, ввічливості.
З дитячих років відомо, що у розмові з дорослими чи незнайомими людьми прийнято
використовувати форми т.зв. пошанної множини: замість «ти», «тебе», – «ви», «вас» та ін.
Увічливість виражається також у тому, що вітання на зразок «Доброго дня»
супроводжується називанням імені або імені й по батькові особи, до якої воно звернене.
Здороватися рекомендується так: «Добрий день, Марійко» або «Доброго дня, Олено Василівно».
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Україна – освіта
Мовний етикет не існує сам по собі. Щоб успішно справитися з основами культури
мовлення, не можна обмежуватися лише засвоєнням правил уживання мовних одиниць. Першими
вітають молодші старших, чоловіки – жінок. Вітаючись чи прощаючись з жінкою, чоловік не
простягає руки доти, доки співбесідниця першою не подасть руку. Існують правила ритуалу
знайомства: представляють молодшого старшому, чоловіка – жінці, наприклад: «Іване
Федоровичу, рекомендую вам мого однокласника».
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Модуль 3
КУЛЬТУРА ПРОФЕСІЙНОЇ МОНОЛОГІЧНОЇ
ТА ДІАЛОГІЧНОЇ МОВИ
Лекція 1
ТЕМА: Жанри публічних виступів.
Мета: ознайомити педагогів з різними жанрами публічного мовлення; видами виступів;
навчити готувати доповідь, виступ, лекцію.
1. Виступи – інформативні, переконання, створення певного настрою.
2. Інформативні: звіти, доповіді, лекції.
3. Жанри публічного мовлення: доповідь, промова, лекція, бесіда, участь у дискусії.
4. Найголовніші особливості виголошення промови.
Ключові слова: інформативні, переконливі виступи, ділова, звітна, мітингова, ювілейна
промови, лекція, бесіда, дискусія.
Кожен виступ переслідує певну мету – це або інформація, або переконання, або створення
певного настрою у слухачів.
Інформативними бувають найчастіше звіти, доповіді, лекції. Будуються вони, звичайно, за
такою схемою: «що; для чого; як, у який спосіб». У вступі викладається проблема, окремі її
складники; виклад будується від простого до складного. Закінчення містить як теоретичні
висновки, так і практичні пропозиції.
Переконання – як мета виступу – є і в інформаційних звітах, і в доповідях, лекціях. Але
основна мета переконання виступає при обговоренні певної теоретичної чи практичної проблеми.
Промовець ставить перед собою завдання переконати аудиторію, звертаючись і до розуму, і до
почуттів своїх слухачів. Успіх його залежить від добору аргументів та вміння розташувати їх у
порядку наростання переконливості. У кінці виступаючий, як правило, ще раз наголошує на
головних аспектах теми й закликає до певних дій чи до прийняття певних рішень.
Така мета, як створення певного настрою, з’являється, звичайно, на різних урочистостях: на
святах, ювілеях, річницях та ін. Найважливіше тут – уміння знайти в темі нове, незвичне і бажано
ще й щось веселе, дотепне. Але при цьому підтекст такої промови має бути доброзичливим,
шанобливим, щирим, а форма – оригінальною, нетрадиційною.
Залежно від змісту, призначення, способу проголошення та обставин спілкування
виділяються такі найпоширеніші жанри публічного мовлення: доповідь, промова, лекція, бесіда, а
також участь у дискусії.
Однією з найпоширеніших у нас форм публічних виступів є доповідь – ділова, звітна,
політична тощо.
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Ділова доповідь – це діловий документ, який містить виклад певних питань обов’язково з
висновками та пропозиціями.
Ділова доповідь містить значний обсяг інформації й розрахована на обізнаних слухачів. У
ній ставляться й пропонуються до розв’язання назрілі проблеми і визначається практична мета.
Така доповідь містить значний фактичний матеріал, тому найчастіше вона буває заздалегідь
надрукована й роздана учасникам зібрання. Особливістю ділової доповіді є те, що її текст може
бути предметом обговорення, зазнавати критики, доповнюватися новими положеннями тощо.
Звітна доповідь за своєю будовою нагадує письмовий звіт. Для цього треба чітко окреслити
мету, характер і завдання доповіді; до кожного положення майбутньої доповіді дібрати
переконливі факти, цифри, приклади, цитати; продумати й скласти загальний план доповіді, до
найважливіших пунктів цього плану відібрати й опрацювати фактичний матеріал; пов язати
окремі положення загального плану в одну струнку систему викладу, подбати про зв’язки між
частинами, хоч уся доповідь, звичайно, читається повністю.
Виступ по доповіді, як правило, короткий, фрагментарний за своїм характером:
виступаючий торкається кількох питань, висвітлених у доповіді, й оформляє свій виступ не як
єдине ціле, а як набір реплік. Полемічність, критичне спрямування, лаконізм – характерні риси
такого виступу.
Промова – це усний виступ з метою висвітлення певної інформації та впливу на розум,
почуття й волю слухачів. Звідси вимоги до промови: логічна стрункість, емоційна насиченість,
вольові імпульси.
Ділова промова – вирізняється більшою стриманістю в проявах емоцій, орієнтацією на
логічний, а не емоційний її вплив, аргументованістю.
Залежно від змісту й характеру промов їх називають судовими, дипломатичними,
виборчими, агітаційними тощо.
Найголовніші особливості виголошення промови:
промовляти належить чітко, дикція має бути особливо виразна;
голос мітингового промовця посилюється й підвищується; тут діє т.зв. просторовий фактор –
більш або менш значна відстань між промовцем і слухачами;
сила впливу такої промови зростає, якщо в ній наявний ритм. Це досягається витримуванням
рівномірно розміщених пауз протягом усього виступу;
паузи – логічні, психологічні, фізіологічні – тут особливо виразні, тривалість їх більша, ніж
при виголошенні доповідей;
темп промови тим повільніший, чим більша кількість слухачів;
вибір мовної манери залежить не лише від ситуації мовлення, а й від характеру та
емоційного змісту промови;
якщо зміст виступу мало емоційний, кількість слухачів порівняно невелика, до того ж є
мікрофон, – «мітинговий» тип мовлення буде недоречним.
Лекція є формою пропаганди наукових знань: у ній, як правило, йде мова про вже розв’язані
наукові проблеми, до того ж більш загальні.
Бесіда проводиться з невеликою кількістю учасників і охоплює всього декілька питань.
Головне завдання тут – викликати присутніх на розмову. Для цього треба просто, дохідливо й
стисло викласти основні положення теми, а далі розвивати тему через питання та відповіді.
Спочатку той, хто проводить бесіду, на свої питання відповідає сам, поступово втягуючи в
розмову присутніх.
Дискусія. Обговорення будь-якого спірного питання, звичайно, називають дискусією.
Найголовніше в науковій дискусії – точно визначити головну проблему й навколо неї зосередити
увагу.
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Лекція 2
ТЕМА: Публічний виступ як вияв мовної майстерності. Вимоги та підготовка
публічних виступів.
Мета: ознайомити педагогів з етапами та алгоритмом роботи над виступом.
Ключові слова: доповідь, промова, лекція, бесіда, участь у дискусії, стиль і мовний рівень
виступу, дедуктивний, індуктивний виклади.
1. Етапи роботи над виступом.
2. Композиція тексту.
3. Аргументи.
4. Закінчення виступу.
5. Алгоритм підготовки до виступу.
6. Зацікавленість слухачів.
7. Виклад матеріалу.
8. Стиль і мовний рівень виступу.
ТЕМАТИЧНИЙ ЕТАП
Усне спілкування поділяєься на публічне і приватне. Особливим різновидом усного
спілкування є публічний виступ. Пристрасне, переконливе слово – дієвий засіб впливу на слухачів.
Залежно від змісту, призначення, способу проголошення, обставини мовлення публічні виступи
бувають таких жанрів: бесіда, доповідь, промова, лекція, репортаж.
До виступу кожен із нас готується все своє життя: читаючи та обдумуючи прочитане,
виписуючи те, що зацікавило. Розширювати коло своїх наукових знань, збагачувати свій життєвий
досвід спостереженнями й роздумами – це й означає готувати себе до виступів.
Спочатку тему вибудовують у своїй пам’яті. Потім, переглядаючи вже зібрані матеріали й
розшукуючи нові, зводять їх у певну систему, далі складають план майбутньої лекції чи доповіді.
Один дослідник так образно визначив ці етапи роботи: перший етап – «річ у собі»
(нагромадження матеріалу, осмислення його й запам’ятовування; далі – конспект літератури, тези,
розгорнутий план). Другий етап – «річ для себе» (це або внутрішній монолог – коли ви подумки
виголошуєте свою промову або зовнішній монолог – коли це робиться вголос).
Композиція тексту. Кожен виступ незалежно від жанру (доповідь, промова, лекція, бесіда)
має підпорядковуватися певним логічним законам. Логічність як якість мовлення створюється
композицією тексту і його частин. Для офіційного виступу обов’язковою є логічна, а не
хронологічна послідовність, яка б відповідала внутрішній структурі, логіці того, про що йдеться.
Отже, добір матеріалу для виступу і його розташування мають диктуватися внутрішньою
логікою. Цій ідеї може слугувати і поділ виступу на частини, й засоби зв’язку між цими частинами.
Членування виступу на чіткі, тематично й інтонаційно закінчені частини полегшує сприймання
найскладнішого матеріалу.
Не навчившись чітко мислити, впорядковувати думки, шукати найточніше слово, ми не
завжди спроможні обговорити якесь складне питання навіть з невеликою групою своїх колег, а не
те, що виступати з високої трибуни перед великою аудиторією.
Як відомо, будувати виклад можна двома способами: дедуктивним та індуктивним.
Дедуктивний виклад – це виклад від загального до часткового. Перевага його в тому, що
вже на самому початку можна ознайомити слухачів з головною думкою, основною ідеєю. А потім
розвинути, уточнити її. Цим методом користуються при обговоренні складного питання. Коли
кожен промовець одразу ж формулює основну тезу, а потім аргументує її. Дає добрі результати
цей метод і тоді, коли для виступу обмежується час.
Індуктивний виклад – це виклад від часткового до загального. Якщо ви маєте на меті
розповісти слухачам щось таке, чого вони зовсім не знають, то в процесі викладу треба йти від
простого до складнішого або від того, що слухачі знають, до невідомого їм.
Цей спосіб викладу використовується й тоді, коли тема виступу складна, багатопланова,
обсяг матеріалу великий, аудиторія неоднорідна і непідготовлена. В цьому випадку простіше
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поділити матеріал на частини й викладати від часткового до загального, поступово підводячи
слухачів до засвоєння головної думки.
Для того, щоб донести до слухачів свої ідеї, вплинути на них, промовець має справити
враження впевненої в своїх знаннях, твердо переконаної людини: усе в його поведінці і в його
словах має свідчити про те, що він глибоко й усебічно знає свій предмет і вірить у те, про що
говорить.
Дуже важливим є вміння викликати «зворотний зв’язок» – активність слухачів. Під час
дискусії значно легше переконати їх, ніж при монотонному читанні свого тексту.
Як зробити промову переконливою? Насамперед у тексті на початку мають бути чітко,
лаконічно, але ненав’язливо визначені основні положення, які будуть далі використані.
Визначення ці мають містити найважливіші ознаки пояснювального. Це вкрай необхідно для того,
щоб аудиторія одразу ж довідалася про напрям його думок, щоб вона зрозуміла ту точку зору, з
якої буде розглядатися питання.
Найважливіше, що забезпечує доказовість, а значить і переконливість, – це аналіз, який
полегшує сприймання й посилює вплив на слухачів.
Аргументи (докази), посилання, цитування... Багато важить свіжість та яскравість фактів,
що наводяться: адже вони мають впливати не лише на розум, а й на почуття слухачів.
Закінчення виступу. Заключні слова виступу, доповіді чи лекції промовець готує так же
старанно, як і перші слова. Адже це обрамлення його промови, перший і заключний акорд, і вони
не мають звучать як дисонанс, а творити гармонію.
Відповіді на запитання слухачів. Зауваження слухачів. До відповіді треба бути готовим,
на всі питання треба відповісти. Глибокі, ґрунтовні й доброзичливі відповіді закріплюють
враження від виступу, поглиблюють його вплив. Відповідаючи, слід оцінити особливо цікаві,
несподівані й своєрідні запитання.
Алгоритм підготовки до виступу:
Виберіть тему і пристосуйте свій виступ до категорії слухачів, перед якими вам доведеться
говорити.
Вчасно дізнайтеся про склад слухачів – це допоможе підготувати виступ з урахуванням
їхнього віку, освіти та кваліфікації.
Готуючись до виступу, поміркуйте, що слухач хоче від вас почути, які проблеми його
хвилюють, що він уже знає з цих питань.
Дуже важливо дібрати вдалу назву лекції. Конкретні назви набагато привабливіші, ніж
загальні.
Насамперед з’ясуйте мету свого виступу: ви хочете поінформувати слухачів про щось чи
переконати їх у чомусь, спонукати до якоїсь дії чи розважити?
Розкладіть усі записи та інформаційні матеріали; ті, що не відповідають темі лекції,
вилучіть, а решту згрупуйте відповідно до її плану.
Виявіть прогалини в інформаційних матеріалах і заповніть їх, відшукавши відповідну
літературу. Складіть короткий план.
Початок виступу має дуже велике значення. Від нього залежить:
чи подолає промовець хвилювання, заспокоїться і набуде впевненості у своїх силах;
чи зацікавить слухачів і приверне їхню увагу;
чи зуміє встановити контакт зі слухачами;
чи зуміє стисло висвітлити тему виступу, визначивши основні питання.
Промовець може розвинути думки у своєму виступі по-різному, а саме:
розповісти;
описати;
пояснити;
довести.
Найменш цікавою формою викладу є опис, найцікавішою – розповідь.
Закінчення виступу, як правило, складається з двох частин: узагальнення головних думок і
підведення підсумків.
Завжди намагайтеся закінчити лекцію вчасно, не затягуйте її.
Нотатки робіть на аркушах однакового формату, з одного боку, через рядок або два, з лівого
боку залиште поля для окремих позначок, а також для визначення часу, який має минути від
початку виступу.
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Зацікавленість слухачів ви здобудете тоді, коли:
говоритимете про те, що стосується їх безпосередньо;
узгодите виклад матеріалу з рівнем знань слухачів;
поставте запитання, на які самі ж і відповісте;
наведете захоплюючі факти;
висуньте якусь неймовірну гіпотезу.
Заохочуйте слухачів до дискусії.
Будьте тактовними: дякуйте за кожне зауваження, навіть тоді, коли ви з ним незгодні.
Не соромтесь своєї схвильованості: адже байдужому промовцеві ніколи не вдасться
зацікавити слухачів своїм виступом.
Виклад матеріалу.
Самого висловлення думок замало – думки мають бути донесені до слухачів. Вживайте для
цього метафори, афоризми, прислів’я, цитати тощо.
Дуже пожвавлюють виступ розповіді про різні незвичайні пригоди і випадки.
Незнайомі, незрозумілі для слухачів терміни, а також абстрактні поняття треба визначити
або пояснити.
Одним із найдієвіших засобів пожвавлення уваги слухачів є риторичні запитання.
Гумор та іронію доцільно використовувати за умови, що вони не переступають межі
коректності.
Стиль і мовний рівень виступу
Мовлення має бути виразним і зрозумілим.
Намагайтеся розширювати свій словниковий запас.
Читайте книги про культуру і стиль мови.
Виступ
Лектор-початківець має запам’ятати текст виступу.
Зосереджуйтесь на змісті, а не на його формі.
Не бійтеся дивитися прямо на слухачів.
Під час виступу контролюйте своє дихання і говоріть не поспішаючи, особливо спочатку.
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The problem of cultural speech development of teachers in the system of postgraduate
education is viewed in the article. Support synopses of lectures and practical occupation are
proposed which assist the development of a teacher as a personality with high level of language
consciousness.
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Охріменко О.М. (Запоріжжя)
ТЕСТОВІ ТЕХНОЛОГІЇ
ОЦІНЮВАННЯ РІВНЯ ОСВІТНЬОЇ
КОМПЕТЕНТНОСТІ УЧНІВ
З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ТА ЛІТЕРАТУРИ
У статті описані основні поняття педагогічної діагностики навчальних досягнень,
методи тестування, особливості його застосування, види тестів і тестових завдань.
Реформування загальної середньої освіти передбачає реалізацію принципів
гуманізації шкільної практики, методологічну переорієнтацію навчального процесу на
комплексний розвиток особистості учня, формування його основних компетентностей.
Тому змінюються й підходи до контролю та оцінювання результатів навчання: учні мають
не лише здобути ту чи іншу суму знань, а й навчитися їх застосовувати на практиці.
Актуальність тестового методу обумовлена його перевагами над іншими
педагогічними методами: наукова обґрунтованість тесту, що дає об’єктивну оцінку,
точність визначень, наявність однакових вимог для всіх тестованих, можливість
поєднання тестових технологій з іншими сучасними освітніми технологіями. Від інших
засобів контролю й оцінювання результатів навчальної діяльності воно відрізняється
більшою точністю й зручністю застосування.
Мета статті – обґрунтування підходів до організації тестового оцінювання досягнень
учнів, відповідно до положень діючих нормативно-правових документів, орієнтованих на
врахування характеру навчально-пізнавальної діяльності школярів та рівнів складності
навчального матеріалу.
Вивченню проблеми тестування в навчальному процесі присвячено багато праць
таких вчених, як А. Анастазі, В. Аванесов, В. Безверха, В. Беспалько, Л. Булавін, І. Булах,
О. Майоров, Є. Михайличев, Л. Палій, О. Петращук, І. Рапопорт, Ю. Романенко тощо.
Теоретичні положення, визначені в їхніх дослідженнях, сформували досить ґрунтовну
загальну теорію тестового контролю навчальних досягнень учнів. Більшість дослідників,
які працювали над вивченням питань тестування, дійшли висновку, що тестовий контроль
є ефективною формою контролю, яка відповідає його меті, вимогам, що висуваються до
нього, і забезпечує ефективну реалізацію всіх його функцій у процесі навчання.
У сучасній педагогіці на уроках української мови та літератури використовуються
різноманітні методи вимірювання навчальних компетентностей: усне опитування, усний
переказ, усний твір, аудіювання, диктант, письмовий переказ, письмовий твір, тестування.
Метод тестів є доволі продуктивним об’єктивним критерієм якості при визначенні рівня
теоретичних знань, умінь та навичок учнів. Контроль та оцінка знань, умінь та навичок
учнів – важливий елемент навчально-виховного процесу, що сприяє розвитку мислення,
пам’яті та мови учнів, систематизує їхні знання, своєчасно сигналізує про прорахунки
навчального процесу та запобігає їх. Останнім часом велика увага приділяється проблемі
раціональної організації самостійної роботи учнів. Одним із можливих розв’язань цієї
проблеми є розробка і впровадження в навчальний процес тестових форм контролю.
Тестова методика найбільш відповідає умовам групового навчання, бо керує увагою того,
хто читає, і націлює його на суттєву інформацію, потребує небагато часу, зводить до
мінімуму труднощі продуктивного характеру. При застосуванні тестів стимулюється
інтелектуальна активність учня: аналіз і синтез, узагальнення і конкретизація, порівняння і
розрізнення. Завдяки тестовому контролю можна успішно керувати навчальним процесом,
удосконалювати його, здійснювати диференційований підхід до учнів.
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За метою використання та місцем у навчальному процесі розмежовують тести
навчальні й контрольні. Навчальні тести використовуються на всіх етапах роботи над
матеріалом і покликані відстежити рівень оволодіння ним, закріпити або повторити його,
їх метою є виявлення прогалин у знаннях, уміннях, навичках учнів, спрямування на
усунення недоліків у підготовці. Навчальною програмою передбачено використання
тестових завдань при тематичному оцінюванні. Такий вид роботи дає можливість учителю
швидко оцінити знання учнів, виявити напрями діяльності для усунення прогалин у
знаннях та уміннях дітей. Школярі з задоволенням оперативно дізнаються про рівень
власного засвоєння навчального матеріалу й отримують необхідні навички для
незалежного зовнішнього оцінювання в майбутньому. Варто зазначити, що досить
важливою складовою такої роботи є підготовка до тестування, вироблення вмінь
правильно оформлювати відповіді. Контрольні тести проводяться як певний підсумок
роботи над вивченням теми, вони мають комплексний характер, тобто перевіряють знання
й уміння, здобуті й вироблені школярами в межах одного або кількох тематичних блоків.
Найчастіше в педагогічній практиці тестування використовують під час тематичного
контролю знань, бо воно має такі переваги: охоплює контролем певний обсяг
програмового матеріалу; зменшує затрати часу підвищує об’єктивність оцінювання знань,
умінь, навичок; дає можливість для впровадження системи рейтингового контролю та
моніторингу знань; за допомогою тестів знімається емоційне напруження дітей, оскільки
вони спрямовані на виявлення досягнень учнів, контроль здійснюється у формі, яка
сприяє позитивній налаштованості учнів; завдання та оцінювання результатів тестування є
стандартизованими – це забезпечує об’єктивне та швидке оцінювання успішності й
здібностей школярів.
Використання тестових технологій, як правило, здійснюється в три етапи:
теоретична й практична підготовка вчителя та учнів до проведення тестування,
організація тестування, аналіз і корекція результатів. Вчителю необхідно використовувати
різноманітні тестові завдання під час проведення поточного й тематичного оцінювання з
метою вироблення в учнів навичок виконання тестових завдань різної форми й різного
рівня складності. Обов’язковим є принцип зростання, відповідно, від простого до
складного, що дасть можливість якісно й ефективно виміряти рівень знань. Кожне
завдання має відповідати чітко визначеній формі, змісту, рівневі складності. До того ж
варто прислухатися до рекомендацій, запропонованих практиками. У статті Л. Палій
«Тестування у навчальному процесі» зазначено: «1. Не можна включати відповіді,
неправильність яких учень не може обґрунтувати на момент тестування. 2. Неправильні
відповіді мають бути побудовані на основі типових помилок і бути правдоподібними.
3. Правильні відповіді серед усіх пропонованих мають бути розміщені у випадковому
порядку. 4. Питання не мають повторювати формулювання підручника»1.
Завданням тестів контролю та оцінки знань є отримання кількісних балів рівня
навчальних досягнень усіх учнів. Тести мають бути зорієнтовані на якість засвоєння
програмового матеріалу. Розробка тестів для контролю реалізації базового стандартного
(академічного, профільного) рівня є найбільш складною, бо необхідно створювати
відносно прості, проте не примітивні тестові завдання. Як правило, комплекс тестів
включає тести для визначення сформованості комунікативної компетенції в усіх видах
мовленнєвої діяльності (говорінні, аудіюванні, читанні, письмі). Додатково можуть
включатися тести на перевірку володіння лексичними, граматичними, орфографічними
навичками тощо.
Під час складання тестів з української мови та літератури необхідно керуватися
такими критеріями: тести мають охоплювати важливі питання теми; вони мають бути
правильними (виключати можливість формулювання багатозначних відповідей); тести
1
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мають бути однозначними (не допускати подвійного тлумачення); тестові завдання слід
формулювати стисло, чітко. Для створення оптимального тесту з певної навчальної теми
необхідно виконати кілька умов: визначити мету тестування (тобто застосування тесту),
вибір виду тесту; проаналізувати зміст навчальної теми (розділу), щоб визначити
найважливіше в цій темі, те, що є вкрай необхідним для засвоєння; окреслення
компетенції, яких має набути (удосконалити) учень, вивчивши тему; визначити структуру
тесту та стратегію розташування завдань.
Існує величезна кількість різних видів, типів тестових завдань. Тести з закритими
відповідями формують думку учнів щодо об’єктивності контролю з боку вчителя;
збільшується кількість школярів, що підлягають контролю; дають можливість перевіряти
знання, уміння, навички учнів на рівні впізнавання. Тест має складатися з достатньої для
перевірки знань теми кількості питань. Учень обирає з запропонованих відповідей
правильну. Визначити вірну відповідь можна різними способами: вибрати правильну
відповідь; обвести «так», якщо згоден, або «ні», якщо не згоден з твердженням;
співвіднести написане в стовпчиках; знайти зайвий елемент; розташувати твердження в
правильній послідовності.
Для поточного оцінювання можна використовувати творчий тест. Його метою є
перевірка знань, умінь, навичок на рівні відтворення, виявлення умінь творчо будувати
відповідь на поставлене питання. Для проведення творчого тесту вчитель готує питання,
що мають відкритий характер (відповіді до них не наводяться). Існують різні форми
питань: вписати пропущене слово в зазначеному місці; продовжити речення; дати
відповідь на питання. Позитивним у творчих тестах є вільний вибір у прояві творчості,
можливості вчителя перевірити вміння аналізувати, синтезувати, узагальнювати. Творчі
тести вимірюють знання й уміння на рівні відтворення, а не впізнавання, дають змогу
перевірити більш глибоко розуміння матеріалу порівняно з іншими формами, збільшити
точність вимірювання розуміння матеріалу. Також для поточної перевірки знань, умінь,
навичок можна використовувати тест зі зворотним зв’язком. Метою такого тесту є швидке
визначення рівня засвоєння інформації учнями. Технологія проведення має такий вигляд:
вчитель диктує питання, учні записують відповіді, порівнюють із правильними. Цей вид
контролю знань дає можливість розвантажити вчителя від перевірки робіт, надає
можливість учням швидко дізнатися про свої результати (учням подобається оцінювати
себе), що сприяє формуванню критичного підходу до власних здобутків.
Зазначеними видами тестів не вичерпується контрольно-навчальний арсенал
сучасного педагога, вміле поєднання різних форм контролю, трансформація,
«осучаснення» традиційних підходів сприятиме досягненню головної мети – отримання
користі й задоволення від самого процесу здобування знань. Застосування тестування як
компоненти контролю навчальних досягнень, є ефективною і перспективною формою.
The article describes the main concepts of pedagogical diagnostics of educational
achievements, testing methods, the peculiarities of its usage, kinds of tests and test tasks.
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Петрощук Н.Р. (Київ)
РОЗВИТОК СИСТЕМИ ПІДВИЩЕННЯ
КВАЛІФІКАЦІЇ УЧИТЕЛІВ В УКРАЇНІ
(ІІ половина ХІХ ст. – 1917 р.)
У статті проаналізовано розвиток системи підвищення кваліфікації вчителів на
різних етапах історії України, а саме: з ІІ половини ХІХ ст. до 1917 р. У цій роботі
вперше використано унікальні архівні документи тих часів та публікації про систему
освіти в Російській імперії.
Проблема становлення системи підвищення кваліфікації вчителів залишається до
цього часу однією з малодосліджених сторінок історії освіти. Вважається, що формування
цього напряму в українській освіті почалося з 60-х років ХІХ ст., коли в Російській імперії
відбулися важливі реформи: ліквідація кріпацтва, реформи місцевого самоврядування,
армії та освіти. Відкриті в той час школи самі готували для себе кадри з числа кращих
учнів. Уряд вважав, що в початковій школі можуть викладати люди без особливих знань,
навчання яких – це завдання школи й духівництва.
Середню педагогічну освіту забезпечували учительські семінарії. Відповідно до
навчального плану, там вивчали загальноосвітні предмети (мова, арифметика, географія,
природознавство, малювання і співи). Семінаристи вивчали основи педагогіки, окремі
ремесла, займалися гімнастикою, все це за вибором педагогічної ради. Теоретична
підготовка була досить вузькою, адже основну увагу приділяли техніці педагогічної праці.
Починаючи з 1865 р. при учительських семінаріях почали створюватися педагогічні
курси. Крім того, для забезпечення достатньої кількості учительських кадрів набули
поширення педагогічні екстернати. Така система педагогічної освіти передбачала
самостійне вивчення курсу в навчальному закладі та складання за цей курс іспитів. Від
претендентів на посади вчителів вимагали, крім предметних знань, певних знань з історії
педагогіки, дидактики і шкільної гігієни. Слід зазначити, що контингент учителів,
особливо в початкових шкільних училищах, був строкатим, а переважали здебільшого
особи з низьким рівнем загальної освіти.
Так, наприклад, інспектор народних училищ Подільської губернії у січні 1871 р.
писав, що при огляді сільських однокласних училищ знайшов у них крім індивідуальних,
багато загальних недоліків, характерних для всіх без винятку училищ.
Найважливіший із них – «це відсутність у вчителів у більшості випадків не тільки
відповідної загальної освіти, а навіть інших елементарних знань, а головне – знання
педагогіки. Тому про свідоме засвоєння методу початкового навчання, про вміння строго
логічно провести його не можна й говорити, коли тільки деякі з учителів володіють
самими звичайними дидактичними прийомами, інші ж блукають у темряві»1.
Порад і настанов інспектора виявлялося недостатньо, особливо враховуючи те, що
інспектор не мав змоги часто відвідувати кожне початкове училище. Необхідно було
вживати й інших заходів для покращення якості учительських кадрів.
Ось деякі цифри, які демонструють успішність початкової школи в українських
губерніях. За даними Всеросійського перепису 1897 р., середній відсоток грамотності
серед усього населення Росії складає 23,3%, причому в деяких великоросійських
губерніях він підвищується до 36,1%. Грамотність же українського населення не
1
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спр. 27, арк. 5.
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піднімається вище 16,4% (Чернігівська губернія), понижується в деяких місцях до 10,5%
(Подільська губернія), до 9,4% (Волинська губернія) і навіть до 6,3 % (Овруцький повіт)1.
«Поки Київська учительська семінарія дасть хороших і підготовлених учителів,
можна було б підготувати потроху тих, хто уже знаходиться на службі в народних
училищах» – йдеться в архівному документі2.
Було вирішено, що найбільш зручним і дієвим засобом підготовки вчителів можуть
послужити учительські з’їзди (так тоді називалися курси), і вже в травні 1870 р. для 15
учителів району було влаштовано з’їзд і виділено на нього 100 руб.
З’їзд влаштували в Клебанському початковому училищі, яке мало зручне
розташування відносно інших сіл та кращі побутові умови для розквартирування
прибулих учителів. Під час з’їзду мали проходити такі заняття: «почергове викладання в
класі спочатку здібними учителями, а потім і слабшими, після обіду – засідання з метою
обговорення даних уроків, причому виясняться методи і прийоми, а потім критичний
розгляд керівництвом даних уроків»3. У кожному засіданні з’їзду обирався голова для
керівництва заняттями і секретар для ведення протоколу, а протоколи з’їзду, по виконанні,
надавалися попечителю навчального округу для розгляду.
У наступному, 1871 р., з дозволу Міністерства народної освіти, було влаштовано
педагогічний з’їзд сільських початкових учителів спочатку у двох районах Подільської
губернії, а потім і в інших районах Київської, Подільської і Волинської губерній під
керівництвом інспекторів, причому на кожний з’їзд виділялось уже по 200 рублів.
Заняття велись так, щоб дати відповідь на труднощі чи помилки, які трапляються в
учителів на практиці при викладанні арифметики, російської мови і церковнослов’янського читання – предметів, що їх викладали у початкових училищах.
Уперше тоді було висловлено міркування про причини труднощів при навчанні дітей
у початкових школах:
1) навчання в народних училищах хоча й тривало 3 роки, але разом складало не
більше 15 місяців, що недостатньо для ефективного навчання (селяни відпускали дітей до
школи восени аж після закінчення всіх польових робіт, а навесні діти ходили у школу
тільки до того часу, поки не розтане сніг);
2) переповненість класів (у деяких школах було по 500 дітей на одного вчителя);
3) учитель мусив працювати одночасно з дітьми різного віку і підготовки (ділились
на 3 відділення);
4) в училищах не було ніяких засобів навчання, крім підручників, що знижувало
ефективність навчання.
Наприклад, учитель Діаковський заявив, що «не може придумати способу, як можна
навчити учнів писати грамотно по-російськи, не спотворюючи слова, особливо при
самостійному вираженні думки без учителя та підручника»4.
Крім того, у Вінниці курси проводили у вересні 1871 р. і були заплановані на 1872 р.
у Полтаві, Лубнах, Пирятині. Полтавські губернські земські збори на 1872 р. вирішили
внести у розрахунки 1750 руб. на чотири з’їзди та влаштовувати їх щорічно.
Тривалість курсів поступово збільшується. У м. Миргороді та м. Млинові
Дубенського повіту Волинської губернії вони тривали уже місяць, а не тиждень, як у
1870 р.
Департамент Народної освіти 25 листопада 1872 р. постановив, що педагогічні курси
для вчителів мають «однакову мету з педагогічними з’їздами учителів, а саме: ознайомити
наставників училищ з найновішими прийомами початкового навчання», тому «правила
для педагогічних з’їздів учителів повинні застосовуватися і до короткотермінових
1

Там само, оп. 317, спр. 628, арк. 9.
Там само, оп. 225, спр. 27, арк. 8.
3
Там само, арк. 23.
4
Там само, арк. 56.
2
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педагогічних курсів»1. Слід зауважити, що в архівних джерелах того часу часто в одному
й тому ж документі одночасно застосовуються слова «курси» і «з’їзди», тобто між ними
не бачили суттєвої різниці. Для впорядкування проведення курсів училищ 16 березня
1874 р. було видано спеціальний циркуляр Міністерства народної освіти про організацію
тимчасових педагогічних курсів, а 5 серпня 1875 р. – Положення про тимчасові курси для
вчителів і учительок початкових народних училищ, якого необхідно було додержуватись.
Ним передбачалось, що курси з перепідготовки вчителів мали проводитися тільки в літній
(канікулярний) час і регламентувалась присутність на них певних категорій осіб2.
На проведення вчительських курсів виділялись гроші як з державного бюджету, так і
з повітових земств. Інколи курси влаштовували за кошти приватних осіб, але це було
досить рідко. Можна узагальнити, що перші курси для вчителів проводили за принципом
«роби, як я», тому для керівництва ними запрошували кращих учителів або інспекторів
народних училищ, які мали великий досвід і могли ним поділитись.
Програма курсів передбачала влаштування «зразкової школи», до якої запрошували
місцевих дітей. Причому обов’язково частина дітей була зовсім неграмотною і з неї
формували молодшу групу, а взагалі дітей ділили на 3 групи на основі проведеного
випробування.
Першими курсами, які проводили в Києві, можна вважати влаштовані у 1888 р. при
Київському товаристві грамотності літні курси церковного співу і ручної праці для
вчителів початкових шкіл Полтавської губернії. Їх влаштували на кошти Полтавського
земства (1750 рублів), яке, виходячи з потреби розвитку професійної освіти в губернії,
вирішило розвивати ручні ремесла в народній школі. Керував курсами для вчителів
початкових шкіл директор 1-ї Київської гімназії3.
З часом програма курсів ставала більш різноманітною. Крім загальноосвітніх,
влаштовувались курси ручної праці, гімнастики, садівництва. Вчителя, як єдиного
представника інтелігенції на селі, намагалися зробити взірцем для сільських жителів,
надати йому знання, які він зможе використати для влаштування зразкового саду при
школі, якщо введуть уроки ручної праці для сільських дітей. Архівні матеріали свідчать
про те, що інтерес учительства до курсів підвищення кваліфікації постійно зростав. На
курсах у різних місцевостях Київського навчального округу одночасно було по 300-500
учителів з різних предметів. Деякі слухачі власним коштом сплачували витрати на дорогу,
а більшості вчителів кошти на дорогу і проживання видавали земства.
Курси на початку ХХ ст. були різноманітні, їх проводили при різних навчальних
закладах, бібліотеках і музеях. Установчі документи обов’язково затверджували керівні
органи. Програма була настільки насиченою, що її доводилося ділити на два роки. Тому
на курси запрошували тих самих учителів два роки підряд. Після навчання на курсах
першого року їм давали завдання, яке треба було виконати протягом року і привезти на
наступний рік для перевірки. Наприклад, у 1915 р. були організовані курси для вчителів
вищих початкових училищ у Житомирі, які були продовженням курсів 1914 року. Їх
завданням було «шляхом ряду лекцій по можливості розширити і поновити знання
учителів з предметів викладання, розглянути методики предметів шляхом лекцій і бесід»4,
а також через практичні уроки в організованому при курсах училищі показати техніку
уроку. З цією метою слухачі курсів дали більше 200 практичних уроків з різних предметів
і майже всі уроки були обговорені на конференціях під керівництвом інспектора.
Велике значення для підняття освітнього рівня вчителів та їхньої самосвідомості
мали й педагогічні з’їзди. Як пише Софія Русова в «Українському віснику» за 1906 рік:
1

Там само, арк. 123.
Фальборк Г. Настольная книга по народному образованию. – С. 1473.
3
ЦДІА України, ф. 707, оп. 296, спр. 11, арк. 1-6.
4
Там само, оп. 229, спр. 283, арк. 14.
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«Учителями (на з’їзді) обговорювались не тільки педагогічні питання, але й хвилюючі все
суспільство сучасні політичні питання... Українські вчителі повинні виступати попереду
свого народу і разом з ним добиватись для нього щастя і волі, завоювати Україні свободу і
автономію, а школі – націоналізацію»1.
З’їзд педагогів Слобожанщини, який відбувся в 1917 р., серед інших питань підняв
питання національної свідомості і прийняв резолюцію, у якій було зазначено: «В кожній
громадській установі України повинен бути портрет Тараса Шевченка, а в кожній школі –
портрет Бориса Грінченка»2.
Отже, можна зробити висновок, що в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. в Україні
сформувалася цілісна система підвищення кваліфікації учителів, яка ставала об’єднуючою
основою для передових учителів того часу. Накопичений земствами досвід роботи з
підвищення кваліфікації учителів не було втрачено. Кращі його надбання було
використано для побудови сучасної системи післядипломної освіти учителів.
The article is devoted the analysis of development of temporal courses for teachers on the
different stages of history of Ukraine in the period of second halves century – in 1917. In this
work are first used publications of researchers of school matter of times of Russian empire and
the unique archived documents of soviet times.

1
2

Украинский вестник. – 1906. – № 14. – С. 965.
ЦДІА України, ф. 707, оп. 317, спр. 549.
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Петрук В.М. (Київ)
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКЕ
ЗНАЧЕННЯ ДИСТАНЦІЙНОЇ ОСВІТИ
У статті розглядається розвиток дистанційної освіти під кутом соціальнофілософського підходу з позиції розвитку суспільно-історичної практики, у контексті
розвитку культури і соціуму, психічних, психологічних, педагогічних та інших аспектів
розвитку суспільства.
Сучасні проблеми, з якими стикається цивілізація сьогодні, призводить до розуміння
того, що всі вони зосереджені в людині, її внутрішньому світі. У зв’язку з цим ставка
робиться на освіту, як головний механізм, що здатний вивести суспільство з кризи,
співвіднести цінності та мету окремої людини з цінностями та цілями всього суспільства.
На зорі ХХ ст. у людства з’явилася можливість повернутися до тих форм набуття
знань, які європейська свідомість успадкувала від грецької цивілізації, але втратила в
основному з розвитком наукового (предметного, спеціалізованого) погляду на світ,
починаючи з середньовіччя, а особливо пізніше, з розвитком промислового й
індустріального суспільства. Це повернення стало можливим внаслідок виникнення й
поширення сучасних форм навчання.
Формулюючи концепцію цих знань, стародавні греки послідовно прагнули
сформувати «доведені логікою, розумом» істини про існуючу гармонію світу. У підсумку
«освіта» являла собою єдність трьох компонентів – знання, розуміння й дії, що формують
життєвий простір людини1.
Науковим підґрунтям освітнього процесу є педагогіка як теорія і практика
виховання, навчання й управління навчальним процесом. У часи існування Давньої Греції
педагогіка була складовою частиною філософської системи, а головною організаційною
формою педагогічного процесу тих часів було індивідуальне навчання.
Згадаємо, що основними формами навчання в перших університетах – Болонському і
Паризькому (XII-XIII ст.) – були читання, розбір тексту, а потім диспут, де студенти,
ставлячи питання, могли вчитися на відповідях лектора. Поступово заняття ставали
прообразом сучасних лекцій.
Подальший хід історії сприяв виродженню освіти в навчання, процес якого був
показаний з використанням історичної періодизації Кадзума Татеісі, що виділив декілька
технологічних революцій у минулому й найближчому майбутньому.
Слід відзначити, що в ХVII ст. праці Яна Амоса Коменського фактично зробили
переворот у педагогіці (в 1657 р. він видав книгу «Велика дидактика»). Він упровадив
використання у навчанні ілюстрованих підручників та перетворив навчання в науку, хоча
його ідеї й використовуються переважно в шкільній освіті. Сформульований ним класноурочний принцип навчання став основою педагогічних технологій протягом сторіч.
Історично європейська свідомість остаточно перейшла від освіти до навчання після
XVIII ст., з початком першої промислової революції, коли науковий світогляд домінував у
побудові картини світу, що й визначило перемогу навчання над освітою.
Мета статті – розглянути сучасний розвиток освіти, а саме віртуальний, технічний її
засіб – дистанційне навчання під кутом соціального значення та філософського підходу до
цього явища.

1

Історична довідка // http://dn.tup.km.ua/dn/page.aspx?r=r31&lng=1.
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Сучасна наукова думка дає деякі координати проблемного поля філософського
підходу до освіти. Філософія освіти, як особлива система соціальної філософії, почала
активно формуватися близько трьох-чотирьох десятків років тому, коли передові
цивілізовані країни світу почали реально втягуватися в інформаційне (постіндустріальне)
суспільство. Саме тоді створилася криза системи освіти, що мала всесвітній характер.
Освіта, особливо професійна, стрімко, на очах одного покоління перетворилася з
підсистеми невиробничої сфери суспільства у фундаментальну підсистему соціального
життя загалом, від рівня розвитку якої залежить успішність економічного й соціального
розвитку цивілізаційних суспільств.
Сучасність не обмежує людину, не вимагає від неї суворої й болісної
одноманітності. Навпаки, вона надає масу нових можливостей для навчання,
персонального росту, різного роду пригод і насолоди. Проте проблемою кожної людини
стає проблема виживання в умовах безмежної свободи й вибору. Все-таки всі ми родом з
традиційної «текстово-розмовної» культури, ідеалом якої вважалася складна, щільна,
подібна кафедральному собору, структура високоосвіченої особистості, що несе в собі
самостійно збудовану й унікальну версію всього культурного населення. Зараз ми
спостерігаємо як у всіх нас складна внутрішня щільність замінюється новою особистістю,
що розвивається під тиском інформаційного перенавантаження й технології «миттєвого
доступу».
Розглядаючи освіту в її трансформаційному розвитку під впливом сучасних
інформаційно-технологічних перетворень, виокремимо два характерних її аспекти:
зовнішній і внутрішній1. Зовнішній аспект – це освітнє середовище, нормативно-правова
та організаційна документація, навчальні матеріали і технічні засоби. Внутрішнім
аспектом вважають суб’єкт-об’єктні відносини учасників освітнього процесу, внаслідок
яких відбувається збагачення життєвого досвіду, способів діяльності і вияв здібностей.
Традиційно в різних навчальних закладах України склалися такі форми навчання:
денна, заочна, екстернатна. В останні десятиріччя у світовій освітній системі з огляду на
соціально-економічні потреби й розвиток нових засобів навчання почала розвиватися
дистанційна форма освіти.
Ідеї дистанційної освіти були представлені ще у поглядах Вольтера, Ґете, Руссо.
Вони пов’язували їх із досягненням повноти людського розвитку. Отримання освіти
дистанційно збагачує людину, не відриває її від основної діяльності та розвиває в ній
здатність взаємодіяти з передовими технологіями.
Трансформаційні процеси в освіті ХХІ століття взаємопов’язані з динамікою
соціально-економічних,
індустріально-технологічних
і
матеріально-технічних
перетворень. А тому важливою умовою виживання в сучасному світі є процес самоосвіти.
Саме за таких умов особливо важливим є визначення стратегічних напрямів наукового
пошуку – балансу групового й індивідуального навчання. Очевидною є тенденція до
зменшення частки очної форми освіти і зростання ролі сучасної – дистанційної.
Поширення в освіті інформаційних технологій зумовило хаотичну інтеграцію
традиційних і нетрадиційних форм навчання. Поряд із загальноприйнятими назвами
«очна», «заочна», «вечірня», «екстернат» вживаються такі поняття, як «очно-заочне»,
«очно-дистанційне», «заочно-дистанційне» навчання2.
У системі освіти дистанційне навчання відповідає принципу гуманізму, згідно з яким
ніхто не має позбавлятися можливості навчатися через бідність, географічну або
тимчасову ізольованість, соціальну незахищеність та неможливість відвідувати освітні
установи з причин фізичних вад або зайнятості виробничими чи особистими справами.
1

Шевченко В.Л. Дистанційна освіта та передумови віртуальної форми навчання //
http://www.nbuv.gov.ua/e-journals/NarOsv/2008-3/shvlfn.htm.
2
Підвищення кваліфікації керівників освіти за дистанційною формою навчання / За заг. ред.
В.В. Олійника. – К.: Логос, 2006. – 408 с.
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Будучи наслідком об’єктивного процесу інформатизації суспільства й освіти і вбираючи в
себе кращі риси інших форм, дистанційне навчання увійшло у XXI ст. як найбільш
перспективна, синтетична, гуманістична, інтегральна форма отримання освіти.
Дистанційне навчання як соціальний феномен виникло, існує й розвивається.
Розвиток дистанційної освіти визнано одним із ключових напрямків основних освітніх
програм ЮНЕСКО «Освіта для всіх», «Освіта через все життя», «Освіта без кордонів».
Голосний рапорт для ЮНЕСКО Міжнародної комісії з питань освіти у XXI ст. перелічує
чотири стовпи освіти (вчитися, щоб знати; вчитися, щоб діяти; вчитися, щоб співжити;
вчитися, щоб бути), які одночасно визначають її основні напрями, підкреслює дві
необхідності, які стоять перед навчанням та уявно суперечать одна одній:
1) виконати завдання ефективного передавання щоразу більшої кількості знань та
вмінь, необхідних для функціонування в цивілізації завтрашнього дня;
2) захищати тих, хто навчається, від інформаційного напливу, який походить з
багатьох джерел та має різну вартість і часом сумнівний рівень ймовірності.
Для того, аби зрозуміти більш широке практичне значення дистанційної освіти,
використати її в сучасних практичних цілях необхідно зрозуміти сутність, закономірності
й перспективи розвитку цього явища, виявити роль, яку воно покликано зіграти в
розвитку суспільства. Рішення такого завдання потребує соціально-філософського
підходу. Цей підхід розглядає дистанційну освіту крізь призму найбільш загальних
законів розвитку людини й суспільства. Для соціально-філософського розгляду властиве
опосередковане відношення до предмета. Предмет розглядається у відношенні до
розвитку суспільства, як частина суспільно цілого.
Сучасний стан знання про дистанційну освіту в Україні характеризується в
основному як набір хаотичних уявлень, ідей, суджень про сутність, значення, роль та
місце дистанційної освіти, характер зв’язку з освітою загалом тощо.
Дистанційна освіта містить цікавий парадокс: вона впевнено затвердила своє
існування без наукового обґрунтування. В цьому, на перший погляд, немає нічого
страшного: по-перше, взагалі рідко поняття, особливо те, що стосується освіти, має
загальноприйняте визначення; по-друге, відсутність єдиної думки у відношенні її
визначення не завадило дистанційній освіті прекрасно управлятися без будь-якої теорії1.
Філософське обґрунтування дистанційної освіти протягом її існування викликає запеклі
дискусії. Проте відсутність загальноприйнятої теорії послабляє ідею дистанційної освіти.
З іншого боку, різноманіття підходів до реалізації дистанційної освіти відкриває простір
для пошуку її найбільш ефективних форм і методів. Консерватизм традиційних
університетів наприкінці ХХ ст. стає гальмівним фактором у системі зростаючих потреб
підготовки професійних кадрів для бурхливого промислового розвитку у світі.
Оскільки дистанційна освіта є однією зі сфер системи освіти, яке, у свою чергу, має
місце як складової культури, то ми можемо також розглядати філософські та
методологічні проблеми дистанційного навчання з точки зору розвитку саме культури і
соціуму. Таким чином, використання технології дистанційного навчання в сучасній
системі освіти може служити своєрідним показником розвитку як культури соціуму, так і
культури сфери освіти.
Культура – це складна система, що вбирає і відбиває суперечності всього світу, які є
не тільки сутнісною характеристикою, а й джерелом її розвитку, що проявляються в
наступному:
1) у суперечності між соціалізацією та індивідуалізацією особистості: з одного боку,
людина неминуче соціалізується, засвоюючи норми суспільства, а з другого, – прагне
зберегти індивідуальність своєї особистості; з одного боку, незнання комп’ютерної
1
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167

дистанционного

образования

//

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

грамоти може характеризувати людину як функціонально неписьменну, а з другого –
володіння комп’ютером не має стати самоціллю, а лише способом оптимізації своєї
професійної діяльності;
2) у суперечності між нормативністю культури і тією свободою, яку вона надає
людині: з одного боку технологія дистанційної освіти полегшує шлях отримання освіти, з
другого – вона не може замінити або витіснити інші технології; особистість має сама
вибирати способи отримання знань і в цьому не має бути ніяких перешкод ні з
юридичного, ні з педагогічного боку;
3) у суперечності між традиційністю культури і тим оновленням, яке відбувається в
її організмі; між тим, що може дати традиційна система освіти і тим, що вимагає сучасне
суспільство1.
Нині є всі підстави говорити про формування нової інформаційної культури, що
поступово стає елементом загальної культури людства. В її основі лежать знання про
інформаційне середовище, закони його функціонування, уміння орієнтуватися в
інформаційних потоках. На думку вчених, інформаційна культура поки що є показником
не загальної, а, скоріше, професійної культури, але в майбутньому слугуватиме важливим
чинником розвитку особистості. Інформаційна культура органічно є реальністю
суспільного життя, надає йому нових властивостей. Вона призводить до зміни багатьох
соціально-економічних, політичних і духовних уявлень, вносить якісно нові риси в спосіб
життя людини.
Інформаційна культура в широкому розумінні – це сукупність принципів і реальних
механізмів, що забезпечують позитивні взаємодії етнічних і національних культур, їх
об’єднання в загальний досвід людства. У вузькому розумінні – це оптимальні засоби
маніпулювання зі знаками, даними, інформацією та подання їх зацікавленому споживачу
для розв’язання теоретичних і практичних завдань; механізми вдосконалення технічних
середовищ виробництва, зберігання й передачі інформації; розвиток системи навчання,
підготовки людини до ефективного використання інформаційних засобів та самої
інформації2. Інформаційна культура як особливий аспект соціального життя є предметом,
засобом і результатом соціальної активності. Вона відображає характер і рівень
практичної діяльності людей у полі інформаційного суспільства.
Інформаційне суспільство – це новий етап розвитку людської цивілізації, що
характеризується насамперед високою швидкістю комунікативних процесів, які
забезпечується наукомісткими, високотехнологічними засобами – мікропроцесорними
технологіями та мережею Інтернет3. Інформаційні ресурси розглядаються як найбільш
потенційне джерело капіталу, а інформація є продуктивною силою. Інформація стає
предметом масового споживання і доступна кожному завдяки її відносній дешевизні.
Миттєвість передачі інформації змінює масштаби подій, і в суспільстві з’являються
передумови для створення єдиного, фактично безмежного простору, можливості якого
сьогодні демонструє Інтернет.
Широкої популярності на сьогодні набув термін «віртуальна реальність» – взаємодія
людини зі штучним тривимірним візуальним або будь-яким сенсорним середовищем.
Виходячи з особливостей цього терміна ймовірно, що віртуальна освіта – це зміна та
набуття внутрішніх якостей реальних суб’єктів (студента, викладача), що відбуваються
внаслідок їхньої діяльнісної взаємодії (віртуального процесу).

1

Абрамова М.А. Дистанционное обучение как показатель развития культуры сферы образования //
http://www.bestreferat.ru/referat-71242.html.
2
Соціально-економічні потреби в дистанційній освіті // http://www.info-library.com.ua/books-text4091.html.
3
Борисов С.В. Философия образования современного общества: проблемы и перспективы //
http://ifets.ieee.org/russian/depository/v13_i3/html/15r.htm.
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Віртуальний освітній простір поза комунікацією педагогів, студентів та інших
навчальних об’єктів неможливий. Основна мета віртуальної освіти – виявлення й
досягнення людиною свого призначення в реальному світі, який сполучається з його
віртуальністю та іншими можливостями.
Побудова просторової моделі віртуальної освіти веде до репрезентації внутрішнього
світу людини у вигляді безлічі сфер, що поширюються на інтелектуальні, емоційнообразні, культурні, історичні, соціальні та інші сфери. Усі вони тісно пов’язані, динамічні
й утворюють разом т.зв. віртуальний освітній простір. Цей простір здатний поширюватися
в зовнішній світ, відкриваючи для себе його зовнішні сфери.
До пізнання людиною сфер зовнішнього світу варто додати її самопізнання,
рефлексивну діяльність із виявлення власних дій, станів та змін. Таким чином, збувається
давня мудрість: пізнаючи себе, ти пізнаєш весь світ.
Ще одна з найцікавіших проблем, що підпадає під рефлексуючу тональність
філософії, міститься у спробах усвідомлення особистістю власної ідентичності. В світі
нестабільності і руйнування звичних джерел ідентичності – релігійних, територіальних,
культурних, етнічних – пошук колективної або індивідуальної ідентичності стає сенсом
існування соціальних формувань. В цьому розумінні мережевий простір – це свідома
пропозиція ідентифікації особистості за власними інтеркультурними критеріями, а
система дистанційної освіти – спосіб розв’язання такої суттєвої загальноосвітньої
компоненти, як розуміння й асиміляція інших культур.
Провідна роль освіти та дистанційної освіти, як найбільш просунутої і швидко
зростаючої його підсистеми, у соціалізації перебуває в полі стійкої уваги як теоретиків,
так і практиків.
Теоретичні концепції дистанційної освіти припускають розробку певної системи
педагогічних технологій, через які реалізуються їх основні ідеї. Практичний досвід
дистанційних університетів з організації освітнього процесу свідчить про необхідність
подальшої теоретичної роботи щодо філософського обґрунтування принципів
дистанційної освіти. Назвемо один із них: віртуальне навчання поза аудиторією і без
безпосереднього контакту з викладачем. Зауважимо, що цей принцип повною мірою не
реалізується університетами дистанційної освіти: так чи інакше вони організовують очні
заняття, створюють навчальні групи, які прикріплюються до заочних факультетів. Все це
у підсумку свідчить про прагнення якимось чином зберегти природну потребу особистого
спілкування, а впровадження інформаційних технологій – компенсувати недолік такого
спілкування. Від наукового дослідження філософських та соціальних аспектів цієї
проблеми значною мірою залежить вирішення практичних питань дистанційної освіти.
До сьогодні освіту вважають важкою працею, нагорода за яку реалізується у вигляді
майбутніх успіхів. Внаслідок надмірних навантажень у школі й інституті при
несприятливих екологічних факторах і відсутності загальної культури здорового способу
життя, здоров’я молодого покоління, як відомо, має тенденцію до погіршення. Це
пов’язано з тим, що людина, як і раніше залишається об’єктом експлуатації, а існуюча
освіта є не тільки засобом розвитку людини, а й засобом її експлуатації.
Молодь, як правило, швидко опановує способи пізнавальної діяльності, розвиває
вміння працювати з інформацією. Але орієнтація лише на комп’ютер та Інтернет, як
джерело інформації, багатьох дезорієнтує і збіднює шляхи, за якими слухачі можуть
отримати інформацію. Тому в багатьох сучасних молодих людей недостатньо добре
розвинені навички роботи з книгою та періодичною літературою.
Мова роботи з комп’ютером проста й однозначна, орієнтована на вміння коротко і
чітко формулювати власні думки, і не завжди вимагає великих знань в галузі літератури та
рідної мови, внаслідок чого т.зв. літературна мова молоді збіднюється. Страждає
спілкування. У підсумку виникає необхідність проведення додаткових занять з
формування комунікативних навичок. Але є й позитивний момент, саме спілкування з
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віртуальним співрозмовником дає змогу розвивати терпимість до думки співрозмовників,
вміння вести дискусію, аргументовано доводити свою точку зору, вміти слухати і
поважати думку партнера.
В умовах дистанційного навчання людина сама шукає тих, з ким хоче бути,
спілкуватися і брати участь у визначених спільних діях. Філософ В. Біблер підкреслює, що
процес формування соціуму вільних індивідів є «могутнім спілкуванням» і рушійною
силою колективного розвитку1. Тому спілкування між людьми є визначеним видом
взаємодії. Він також пише про велику роль малих груп у суспільстві. Адже у такому
середовищі кожний індивід є неповторним і має можливість працювати як з іншими, так і
наодинці із самим собою.
Психологічний комплекс багатьох викладачів, а також студентів і «учнів» у віці
заважає їм застосовувати комп’ютерні технології – це різного роду страхи:
«незрозумілого», власної неповноцінності, відчуття небезпеки щось зламати або
пошкодити в комп’ютері. Ці страхи не завжди базуються лише на заниженій самооцінці.
Іноді під цими страхами просто ховається небажання що-небудь змінювати, вчитися або
відсутність достатньої мотивації. У такому разі працювати з людьми буває дуже складно.
Але найгірше, якщо ця категорія осіб бере участь у системі дистанційного навчання як
учителі, тьютори. Тоді, як правило, технологія дистанційної освіти обмежується лише
кейс-технологією, посібниками, що створюються за принципом звичайного підручника,
наявністю технічних доглядачів за виконанням комп’ютерних операцій, які не завжди в
змозі розробити електронну версію підручника, оскільки викладач від цього процесу
самоусувається. Від цього страждають не тільки студенти, учні, слухачі, а й сама ідея
дистанційної освіти, оскільки вона змушена розвиватися в руслі традиційного навчання,
яке не може створити для неї сприятливих умов.
Форма середньовічного примусу через фізичне покарання або через страх перед
Богом змінилася на інші форми примусу, що носять більш прихований, але не менш
витончений характер. Як результат, учні або студенти багато моментів, пов’язаних з
освітою, розглядають не як можливість розвитку, а як задану ззовні необхідність, а часто й
як покарання, яке потрібно батькам, викладачам, навчальному закладу, начальникам тощо.
У ринкових умовах проблема педагогічної практики полягає в тому, що для
широкого загалу населення особливо актуальною стала потреба отримання освітніх
послуг без відриву від виробництва. Особливого значення набуває створення умов для
оволодіння одночасно двома і більше спеціальностями. У цьому контексті класичне
навчання є неефективним щодо надання освітніх послуг, а його індивідуальне
представлення спирається переважно на організаційно-педагогічні закономірності заочної
форми навчання й екстернату та на програмно-технічні можливості сучасних
інформаційно-комунікаційних технологій.
У плані збільшення ефективності та життєздатності, ВНЗ, наприклад, поряд з
функцією професіоналізації, буде все більше й більше грати роль перепідготовки або
безперервної освіти. Передача знань молодим людям до початку активного життя в стінах
ВНЗ втрачає свою ефективність. Але знання завжди буде затребуваним «на вибір» тими,
хто вже почав трудову діяльність або збирається почати її, аби підвищити свою
компетенцію і професійне просування, а також для засвоєння інформації, мов і мовних
ігор, які дадуть можливість розширити горизонт їхнього професійного життя й об’єднати
їхній технічний і життєвий досвід.
Схоже, що сучасні тенденції розвитку спонукають людей більш пильно придивитися
до основ східної філософії, де ідеалом людського буття виступає не стільки максимальна
реалізація людини у виробничій діяльності, скільки філософія адаптації, входження
людини в зовнішній світ, спрямованість активності людини на свій внутрішній світ. Так,
1
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економічний феномен Японії неможливо зрозуміти без особливостей японської
ментальності, заснованої на національних культурних традиціях.
У ринковій економіці знання, кваліфікація стають капіталом фахівця, якими від
може користуватися на ринку праці. Зникає проблема дисципліни й мотивації учнів і
студентів до навчання – вони самі хочуть вчитися, аби стати «багатшими на знання та
вміння». У основу ставиться самостійна робота тих, кого навчають, самоорганізація їхньої
навчальної діяльності. На цих принципах і побудована дистанційна освіта.
Знання – це ключовий актив, який забезпечує конкурентоспроможну перевагу –
завжди бути на крок попереду. Дистанційне навчання на сьогодні найбільш актуальний і
швидкий, а, головне, економний спосіб отримання знань.
Дистанційна освіта як віртуальний засіб освіти породжує цілий ряд нових
можливостей для реалізації людської ідентичності та розширення вибору можливих
шляхів творчої активності. Перебування у віртуальному просторі створює нові
перспективи дистанційної освіти, дає змогу формувати власну віртуальну особистість.
Оскільки Інтернет – як технічний засіб дистанційної освіти етично нейтральний, то може
використовуватися і для розкриття творчого потенціалу особистості, розширення її
свободи, і для поневолення людини. Все залежить від того, яку світоглядну систему ми
приймаємо. Тому на перший план виходить підготовка викладачів дистанційного
навчання. Володіючи високою ерудицією, хорошими знаннями культурних традицій,
психології, педагогіки, викладач на основі розробленої філософської концепції
дистанційної освіти формує високорозвинену інтелектуальну особистість слухача.
Таким чином, дистанційна освіта – це те нове явище в нашій системі освіти, яке має
створити максимально ефективні умови для підвищення якості навчання, дотримуючись
закону перервності і безперервності розвитку культури.
Інтернет-освіта вже стала нормою. Дистанційне навчання активно використовує
найсучасніші, найпередовіші освітні технології в сфері e-learning. Це не просто
інтерактивний інструмент доступу до знань, це не просто курси підвищення кваліфікації
через Інтернет. Дистанційне навчання – це, безсумнівно, нова освітня філософія. Це
технологія XXI ст., що дає змогу долати кордони і дає можливість будь-якій сучасній
людині, незалежно від громадянства, місця проживання, національності, здобувати освіту
тієї країни, яка їй близька за духом.
Проте дистанційне навчання не має замінювати повністю традиційне або стати його
конкурентом. Найбільш вдалий варіант – це гармонійне поєднання можливостей
дистанційної освіти з чіткою і перевіреною століттями традиційною системою освіти.
The article examines the development of distance education in respect to social and
philosophical approach from the position of the development of social and historical practice in
the context of culture and society, mental, psychological, educational and other aspects of
society.
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Пономаренко К.В. (Донецьк)
КУЛЬТУРА МОВЛЕННЯ
ТА ФОРМУВАННЯ МОВНОНАЦІОНАЛЬНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
УКРАЇНСЬКОЇ МОЛОДІ
У статті розглядаються проблеми процесу становлення мовленнєвої культури з
погляду формування мовної й національної самосвідомості молоді, що навчається.
Підкреслюється, що свідоме ставлення до мови, повага до слова, розуміння його
самоцінності, багатих і складних виражальних можливостей, ролі в творенні
культурних, духовних, естетичних цінностей має стати ознакою високої культури
мовлення молодого покоління й завданням освіти, науки, друку, засобів масової
інформації, суспільства загалом.
Сучасна мовна ситуація в Україні засвідчує наявність парадоксального розриву між
рівнем розвитку української мови та рівнем її використання, мовленнєвою культурою
українців.
Українська мова в її літературній формі є однією з високорозвинених мов світу.
Вона створила багату оригінальну літературу, зробила переклад найвидатніших творів
світового письменства. Має досконало опрацьовану граматику, сформовану науковотехнічну термінологію, розвинену стилістичну систему, здатну забезпечити спілкування й
порозуміння в усіх сферах суспільного життя.
Свого часу В. Гумбольдт та О. Потебня запропонували цілісне осмислення мови в
контексті духовної діяльності людини та нації, коли розвиток (стагнація, деградація) мови,
людини й етносу розглядається як триєдиний процес, у взаємозумовленості динаміки його
складових. У сучасній науковій літературі з проблем антропології мову розглядають як
один із найсуттєвіших складників, що визначають поняття культурної та національної
ідентичності.
Отже, мові належить і функція розбудови етнічної, національної самосвідомості,
духовного здоров’я народу. Адже мова – невичерпне джерело й акумулятор інформації
про минуле, сучасне й майбутнє нації, своєрідний код її успіху. Як зазначає А. Ткаченко,
«мовна мозаїчність, розмаїтість – запорука вияву множинних варіантів емоційномисленнєвих процесів, дій, рішень тощо, і отже, збільшення можливостей кожного народу
сягати істини засобами рідного слова, вибору оптимальних форм духовного
саморозвитку».
Отже, першочерговим завданням держави є відродження мови до того стану, коли
вона, нарешті, стане інструментом і генератором мислення народу. Розв’язати його
видається можливим лише за умови взаємодії двох основних засад:
1) послідовної мовної політики держави, спрямованої на повернення народу
етнічної мови;
2) ефективного вивчення української мови в усіх ланках освіти в поєднанні з
мовним вихованням.
До складу глобальної проблеми функціонування української мови входить і питання
формування культури мовлення молодого покоління. Адже мова об’єктивно існує,
реалізується, виявляє себе лише в мовленні. Мовна система надає можливості знаходити
нову мовленнєву форму для вираження певного змісту в кожній окремій ситуації
мовленнєвого спілкування. Мовленню властива індивідуальність, оскільки кожна людина
використовує й застосовує мовні засоби по-своєму, мова ж є спільною для всіх, хто нею
послуговується. Навички регулювання, добору й використання мовних засобів у процесі
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мовленнєвого спілкування, свідоме ставлення до використання їх у мовленнєвій практиці
формує культура мовлення.
Наразі факт загального зниження рівня мовленнєвої культури українського народу
надає цій проблемі особливої актуальності.
Тому, нашою метою є аналіз проблем процесу становлення мовленнєвої культури з
погляду формування мовної й національної самосвідомості молоді, що навчається.
Для досягнення поставленої мети необхідно розв’язати такі завдання: 1) розглянути
стан і статус сучасної української літературної мови; 2) з’ясувати роль мови у процесі
ідентифікації особистості зі спільнотою та її культурою; 3) визначити сутність поняття
«культура мовлення», його основні складники; 4) охарактеризувати чинники формування
мовленнєвих смаків сучасної молоді; 5) окреслити шляхи й перспективи формування
високої культури мовлення молодого покоління, зокрема у сфері освіти.
Питання культури мови та мовлення аналізували Ф. Бацевич, А. Бурячок, Б. Головін,
С. Дорошенко, П. Дудик, С. Єрмоленко, Ф. Жилко, М. Жовтобрюх, М. Кочерган,
А. Коваль, І. Матвіяс, О. Олексенко, В. Перебийніс, М. Пилинський, В. Русанівський,
О. Сербенська, Н. Станкевич, С. Шевчук та багато інших лінгвістів.
На розвиток культури мовлення спрямовували свої зусилля Б. АнтоненкоДавидович, О. Гончар, М. Рильський, В. Сухомлинський та інші видатні діячі української
культури.
Термін «культура мовлення» найчастіше вживають у таких значеннях: 1) володіння
нормами літературної мови в її усній та письмовій формі, при якому здійснюється вибір та
організація мовних засобів, що дають змогу у певній ситуації спілкування й за умови
дотримання норм етики спілкування забезпечити найбільший ефект у досягненні
поставлених завдань комунікації; 2) розділ мовознавства, що вивчає проблеми
нормалізації мовлення, розробляє рекомендації щодо вправного користування мовою.
Культура мовлення містить у собі таким чином три компоненти: нормативний, етичний і
комунікативний.
Н. Бабич комунікативними ознаками культури мовлення вважає його правильність,
точність, логічність, багатство та різноманітність, виразність, емоційність тощо.
Отже, культуру мовлення особи визначає не лише дотримання мовних норм, як-то:
орфоепічні, акцентуаційні, орфографічні, словотвірні, морфологічні, лексичні,
синтаксичні, стилістичні, а й рівень інтелекту, освіти й культури, практичний досвід,
психічний стан тощо.
Аналіз лінгвістичної та психолого-педагогічної літератури й педагогічної практики з
питань культури мовлення молоді, яка навчається, свідчить про існування суперечностей
між наявним рівнем культури мовлення та державними вимогами до неї, між загальними
настановами педагогів щодо цього питання й індивідуальними світоглядними позиціями
студентів, з якими вони прийшли до вищого навчального закладу тощо.
Кожна людина зростає й формується як особистість під впливом певного
мовленнєвого дискурсу, у якому перебуває. При цьому основними чинниками, що
впливають на культуру мовлення, є лінгвістичні (наприклад, надмірне запозичення
іншомовних слів, російсько-українська мовна інтерференція, двомовність більшості
населення країни, наявність суржику тощо) та екстралінгвістичні реалії. До останніх
зараховуємо реалії мовної освіти, політичні: історично сформоване кваліфікування
української мови як другорядної щодо російської мови як мови міжнародного
спілкування, непослідовна політика держави з питань мови, соціально-психологічні:
мовна розкутість молоді, зумовлена демократизацією суспільства, наслідування т.зв.
«мовної моди» для створення експресії; соціально-економічні: погіршення стану
економіки та соціальних сфер людського існування, стреси, гіпершвидкості провокують
агресивність мовлення, вживання субстандартної й ненормативної лексики в
повсякденному вжитку, що невластиво українцям ментально тощо.
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Дослідження мовленнєвої діяльності майбутнього фахівця з вищою освітою дає
змогу класифікувати її за різними ознаками: усна й писемна, внутрішня й зовнішня,
повсякденна (побутова) і професійна.
До загальної культури мовлення , яка починає формуватися в родині, дитсадку,
школі, у вищому навчальному закладі додаються навички професійної мовленнєвої
культури.
На нашу думку, передумовою успішного засвоєння й подальшого активного
використання навичок культури мовлення є раціональне поєднання професійного
контексту й комунікативного підходу.
Отже, у процесі формування культури мовлення осіб, що здобувають вищу освіту,
можна виділити такі основні компоненти:
1) засвоєння професійної лексики й термінології фаху;
2) формування навичок роботи зі словниками, довідниками;
3) удосконалення вмінь сприймання, відтворювання та створення фахових текстів
різних видів і стилів;
4) моделювання мовленнєвих ситуацій, які виникатимуть у майбутній професійній
діяльності;
5) боротьба з мовленнєвою неохайністю в спілкуванні, уникнення типових порушень
літературної мови в мовленнєвих стереотипах фахової галузі.
Не менш вагомим чинником є мовне виховання особистості, що має за мету
усвідомлення мовцем значення рідної мови не лише як засобу спілкування, а й як
найважливішого джерела формування інтелекту й духовно-емоційної сфери особистості
через її органічний зв’язок із національними традиціями. Мовне виховання поряд із
вивченням української мови й літератури має охопити всю систему освіти: від дошкільних
до вищих навчальних закладів.
Прикладом для наслідування має стати бездоганне мовлення засобів масової
інформації, посадових осіб, художньої літератури, театру й кіно тощо, яке на сьогодні не
виконує належної йому функції.
Отже, у сучасному суспільстві наявне широке коло проблем, пов’язаних із
функціонуванням мови. Зокрема, існують дві тенденції щодо мовної практики. Перша є
усталеною й демонструє утилітарне, бездумне використання, що механічно відтворює
навички свого середовища. Друга перебуває в стадії становлення й формує свідоме
ставлення до мови, повагу до слова, розуміння його самоцінності, багатих і складних
виражальних можливостей, ролі в творенні культурних, духовних, естетичних цінностей.
Підтримати таку тенденцію – завдання освіти, науки, друку, засобів масової інформації,
суспільства загалом. Адже «Передовсім було Слово. І Слово в Бога було, і Бог було
Слово», «і ніщо, що повстало, не повстало без Нього», «і життя було в Нім, а життя було
Світлом людей».
Problems of language culture formation process from the view of language and youth
national self-identification formation are viewed in the article. It is stressed that cognizant
attitude to the language, respect for the word, understanding of its self-value, rich and
complicated expressing abilities, role in the creation of cultural, spiritual, aesthetic values must
be the indication of high culture of speech of youth and the task of education, science, printing,
mass media and society in whole.
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ПСИХОЛОГІЯ СПРИЙМАННЯ
І РОЗУМІННЯ СТУДЕНТАМИ
НАУКОВОГО ТЕКСТУ
У статті розглядається сприймання наукового тексту як психічний процес.
Проаналізовано різні критерії сприймання тексту та визначено навички, необхідні
студентам для його розуміння.
Проблема пізнання вивчалася упродовж тривалого часу багатьма філософами та
психологами. Мабуть, з того моменту, коли людина усвідомила себе істотою розумною,
здатною до сприймання та мислительних процесів. Звичайно, думки та вчення про
пізнання змінювалися разом із розвитком науки, філософії, психології та медицини.
Серед видатних філософів, що досліджували питання сприймання, не можна не
згадати німецького філософа, засновника герменевтики Х.Г. Гадамера, який вивчав
сприймання через слово, тобто через роль мови як посередника між предметами та
явищами об’єктивного світу та людською свідомістю. Не залишаються без уваги і роботи
П. Виготського1, М. Бахтіна2, Г. Богіна3, Т. ван Дейка4, Р.Дж. Коллінгвуда5 тощо.
Адекватне сприймання наукового тексту6 вимагає певних мислительних навичок,
психічного розвитку, фонових знань у студентів. Тому в роботі розглядаються питання
сприймання як психічний процес та особливості сприймання студентами з огляду на
вікові особливості їхнього психічного розвитку. Вивчення психічних особливостей
сприймання наукових текстів продовжує бути актуальним, оскільки постійно змінюються
екстралінгвістичні умови сприймання, вимоги до структури та лінгвістичних параметрів
мови наукових текстів.
Для детального розгляду проблеми сприймання студентами наукового тексту слід,
перш за все, уточнити визначення самого поняття. «Сприймання – це психічний процес
відображення людиною предметів і явищ у цілому, в сукупності всіх їхніх якостей і
властивостей при безпосередньому їх впливі на органи чуття»7. Приймаючи до уваги те,
що процес сприймання відбувається у взаємозв’язку з іншими психічними процесами
особистості (мисленням, мовою, почуттями, волею), можна припустити, що сприймання
наукового тексту – це психічний процес відображення людиною змісту тексту при
безпосередньому впливі на органи чуття. Слід зазначити, що мова та вміння абстрактно
мислити відіграють у сприйманні наукового тексту провідну роль8. Сприймання як один із
пізнавальних процесів має такі властивості: предметність, вибірковість, цілісність,
1

Выготский П.С. Мышление и речь. – М.: Высшая школа, 1999. – 298 с.
Бахтин М.М. Эстетика словесного творчества. – М.: Искусство, 1979. – 350 с.
3
Богин Г.И. Разные подходы к вопросу о схемах понимания текста // Текст в языке и речевой
деятельности: состав, перевод и автоматическая обработка. – М.: Наука, 1987. – 326 с.
4
Дейк ван Т.А. Язык. Познание. Коммуникация / Пер. с англ.; Сост. В.В. Петрова; Под ред.
В.И. Герасимова. – М.: Высшая школа, 1989. – 322 с.
5
Коллингвуд Р.Дж. Идея истории: Автобиография. – М.: Наука, 1980. – 339 с.
6
Воробьева М.Б. Некоторые особенности научного произведения обзорного характера // Общие и
частные вопросы исследования функциональных стилей. – М.: Наука, 1988. – 252 с.; Воробьева О.П.
Текстовые категории и фактор адресата. – К.: Наукова думка, 1992. – 158 с.; Дридзе Т.М. Текстовая
деятельность в структуре социальной коммуникации. Проблемы семиосоциопсихологии. – М.: Высшая
школа, 1984. – 84 с.; Огурцов А.П. Дисциплинарные исследования и научные коммуникации // Системные
исследования. – М.: Высшая школа, 1980. – 328 с.
7
Богин Г.И. Разные подходы к вопросу о схемах понимания текста // Текст в языке и речевой
деятельности: состав, перевод и автоматическая обработка. – М., 1987. – С. 268.
8
Там само. – С. 269.
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структурність, константність, осмисленість. Важливою умовою успішного сприймання
об єктів дійсності є його вибірковість. Вибірковість предмета сприймання зумовлюється
потребами та інтересами людини, необхідністю в знаннях, професійною спрямованістю
тощо. Предметність як одна із властивостей сприймання є важливим компонентом
характеристики сприймання наукового тексту студентами, оскільки предметність
сприймання є набутою властивістю, що формується в процесі активної взаємодії суб’єкта
з об’єктивним світом. Предметність сприймання виявляється у співвіднесенні відомостей
про об’єкти з самими об’єктами, як носіями певної інформації. Оскільки текст є носієм
інформації, то усвідомлення наукового тексту, як джерела специфічної інформації, може
допомогти студентам сприймати науковий текст. Осмислення сприйнятого залежить від
досвіду та знань особистості. Тому одні й ті самі предмети людьми різного віку, різного
культурного розвитку сприймаються та осмислюються по-різному. Про адекватне
осмислення в психології говорять, коли предмет чи явище сприймаються цілісно, але
структурно1.
Для вивчення процесів сприймання потрібно враховувати вікові особливості
психічного та фізіологічного розвитку реципієнтів. У студентів відповідно до їхнього віку
має бути досить великий обсяг оперативної пам’яті, досвід у мислительних процесах
(аналіз, синтез), знання відповідних лексичних одиниць, творче мислення. Останнє
відіграє вирішальну роль у сприйманні, оскільки цілісний текст не можна розуміти як
сумарне значення окремих компонентів тексту. Лише творчий підхід дає можливість
створити повну картину тексту та його значення. При сприйманні тексту важливим є
усвідомлення прочитаного чи почутого. Тобто сприймання тексту має відбуватися
свідомо. При цьому невідомі образи та концепти асоціюються з відомими, тобто такими,
що вже існують у свідомості конкретного студента. Далі вступають у дію процеси аналізу
та синтезу образів, концептів та понять, опосередкованих через мову. Отже, для розуміння
наукового тексту студенти мають володіти відповідного рівня мовною компетенцією.
Охарактеризувати сприймання наукового тексту однозначно неможливо. Це складний
багатоструктурний психічний процес, який хоча і має суб’єктивну природу, проте володіє
низкою об’єктивних характеристик.
Необхідною передумовою сприймання наукового тексту студентами вважаємо
оволодіння ними основними поняттями у відповідній галузі наук. Поняття та терміни
кодують цілі концепції, у зв’язку з чим у наукових текстах створюється концептуальний
бар’єр, що виражається в існуванні галузей знань зі своєю специфічною мовою. Для
адекватного сприймання тексту потрібно знати код тлумачення та всі концепції, пов’язані
з терміном. Науковий текст характеризується великою кількістю термінів та понять, що
мають абстрактну природу. Останнє вимагає достатнього розвитку абстрактного мислення
у студентів, а також високого рівня розвитку мислительних процесів, аналізу та синтезу.
«Необхідна умова розуміння будь-яких фактів – достатні знання та життєвий досвід, які є
ключовими компонентами цього процесу»2. Результатом змістового сприймання тексту є
створення у студентів цілісного образу змісту тексту, який включає в себе змістове
значення й емоційне забарвлення. Звичайно, емоційне забарвлення сприймання наукового
та художнього текстів суттєво відрізняються. Наукові знання потребують
інтелектуального сприймання, тобто сприймання змісту, розуміння понять і термінів, на
відміну від сприймання художніх творів, коли сприймання в основному емоційне.
Сприймання будь-якого тексту може бути різного рівня: високого чи низького. За
високого, адекватного сприймання, образ тексту має бути динамічним та мінятися в
процесі сприймання. Студент створює цілісний образ тексту, виділяючи в ньому
структурні компоненти. В цьому виявляється структурність на цілісність сприймання.
Студент розуміє основну думку тексту, виділяючи при цьому другорядні думки.
Одним із критеріїв сприймання тексту є вміння передати його зміст. При
адекватному розумінні наукового тексту реципієнт може відтворити зміст тексту,
підбираючи при цьому свої слова та не порушуючи цілісності тексту. Важливим при
цьому є рівень розвитку мовної компетентності студента, оскільки при змістовому
сприйманні тексту студент може замінити деякі елементи тексту на елементи своєї
1
2

Там само. – С. 279.
Там само. – С. 287.
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системи змістів, не змінюючи при цьому значення тексту1. Л. Виготський вважає, що для
розуміння тексту необхідно правильно відібрати елементи ситуації, їх правильно
поєднати, а також надати кожному з них правильної ваги, впливу та значення2. Отже, для
сприймання наукового тексту студенти мають володіти навичками аналізу, умінням
вдумливого та аналітичного читання. С. Рубінштейн відносить наступні фази до
необхідного мислительного процесу під час сприймання тексту: усвідомлення та
вирішення проблемної ситуації, фіксування доступного рішення3. Адже відповідно до
Т. ван Дейка, людина розуміє текст тоді, коли вона розуміє ситуацію, про яку йдеться в
тексті4. Отже, можемо припустити, що саме усвідомлення проблемної ситуації робить
розуміння наукового тексту можливим.
Цікавим є психолінгвістичний підхід до вивчення сприймання наукового тексту
Х. Гадамера та М. Литвинова, які пов’язують процес пізнання наукового тексту з
концепціями передрозуміння та розуміння, передсвідомості та свідомості. Передрозуміння
тексту означає впізнавання концептуальних структур як таких, що відповідають чи не
відповідають «рефлективному змісту свідомості, який лежить в основі вихідних схем
людського досвіду, що визначається традицією та має мовну природу»5. Концептуальні
структури, які можна впізнати на основі вже існуючих у психіці кодів сприймання,
усвідомлюються і складають основу «світлого поля пізнання»6. Одночасно із зрозумілою
інформацією завжди залишаються невпізнанні концептуальні структури. Їх впізнання
вимагає створення нових для студентів кодів сприйняття, а отже, активізує процеси
пізнання та мислення. При цьому фаза рефлексії першочергово є шумом, хаосом, оскільки
є механізмом діяльності самопізнання і спочатку створює нерозуміння, тобто свідому
потребу зрозуміти7. Тобто для того, щоб розуміти, потрібно весь час чогось не розуміти.
Так формується новий концепт, який поки що не фіксується увагою.
У процесі сприймання наукового тексту у студента на фоні відомого йому лексикону
з’являються декілька слів чи виразів, які йому невідомі. Включаючи вербальні асоціації,
студент створює нові концептуальні структури. Когнітивний зміст наукового тексту має
складну конструкцію. Науковий текст, який описує фрагмент наукової картини світу,
наповнений метафоричними моделями, які, в свою чергу, визначають історію розвитку
концепту на основі багатьох зв’язків з іншими текстами8. Внутрішня мотивація та
інтереси студента відіграють важливу роль при сприйманні наукового тексту.
Для розуміння сутності тексту необхідно збагнути одну принципову річ: зміст будьякого тексту принципово не замкнутий ні чіткою схемою теоретичної абстракції, ні
строгим естетичним каноном, а пов’язаний із відкритою, такою, що розвивається,
ситуацією реальної дійсності й існує практично як прикладна ділова ідея. У тексті читач
стикається переважно з реальними обставинами предметного світу9.
Вищенаведені міркування дають підстави стверджувати, що якість і повнота
сприймання та розуміння наукового тексту зумовлені не тільки віковими особливостями
студентів, а й рівнем їх освіченості, умінням абстрактно мислити, будувати різні
асоціативні зв’язки.
The article deals with the perception of scientific text as a mental process. Analyzed the
different criteria of perception of the text and defined the skills necessary for students to
understand it.
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Богин Г.И. Разные подходы к вопросу о схемах понимания текста // Текст в языке и речевой
деятельности: состав, перевод и автоматическая обработка. – М., 1987. – 326 с.
2

177

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

УКРАЇНА – МОВА

Вакуленко В.Ф. (Луганськ)
ЛЕКСИЧНА ПАРАДИГМАТИКА
СЛІВ-НОМЕНІВ ГРЕЦЬКОГО
І ЛАТИНСЬКОГО ПОХОДЖЕННЯ
В ТЕКСТАХ УКРАЇНСЬКИХ ГЕРОЇКОФАНТАСТИЧНИХ КАЗОК
У статті проаналізовано регулярні семантичні відношення слів-номенів
іншомовного походження КРИНИЦЯ, КОМИН, МЛИН, ПАЛАЦ, ПАЛАТИ, КАРЕТА,
пов’язані з макроконцептом МІСЦЕ. Установлено складники їх конотації. Виявлено, як
вони сполучаються з іншими лексемами. Простежено, які семантичні поля вони
зачіпають.
Заведено вважати, що слово іншомовного походження ввійшло до мовної і
концептуальної картини світу певного народу тоді, коли ми подибуємо його в мові текстів
фольклору. Адже саме у фольклорі створено систему образотворчих засобів, у якій
структуротвірним елементом є асоціативність, тісно пов’язана з семантикою1. Відомо, що
фольклор є не тільки відбиттям дологічного світогляду, а й стійкою системою з набором
постійних валентностей, що зумовлює сприйняття його як середовища, яке найбільш
повно відтворює концептуальну картину світу певного народу2. Отже, лексичні одиниці
грецького й латинського походження в мові фольклору ми розглядаємо як знаки
української культури, цілком узвичаєні й усвідомлювані українською етнічною
свідомістю.
Одним із перших, хто дослідив слова-символи усної народної твочості, був
О. Потебня. Він проаналізував основні символи слов’янської народної поезії, розглядав
значення слова як рухливу, змінну категорію, що реагує на будь-які зміни в житті
1

Афанасьева-Колева А. Типы и функции ассоциативных связей в изобразительной системе
славянского народного эпического творчества // Резюме докладов и письменных сообщений ІХ
Международного съезда славистов (г. Киев, сентябрь 1983 г.). – М.: Наука, 1983. – С. 472.
2
Бояджиева С. Формулы в балладном повествовании // Резюме докладов и письменных сообщений
ІХ Международного съезда славистов (г. Киев, сентябрь 1983 г.). – М.: Наука, 1983. – С. 475-476.
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людського суспільства. Використовуючи порівняльно-історичний метод, О. Потебня
зазначав, що етимологічне значення є важливим складником лексичного1. Із залученням
українського матеріалу він дослідив такі символи усної народної творчості слов’ян:
ВОГОНЬ, СВІТЛО, ПИТТЯ, ЇЖА, ГІРКОТА, ДИМ, ПИЛ, КАЛИНА, ЗОЛОТО, ХМАРА,
ТУМАН, МОРОК, ВОДА, ВІТЕР, ЛИСТЯ, РІЙ, ДЕРЕВО, НИТКА, ПУТО, КЛЮЧ,
ЗАМОК, ДОРОГА, РІВНИНА2. Загальновідомо, що О.О. Потебня одним із перших
наголосив на вивченні зв’язку мови і мислення, тому в його працях завжди наявна ідея
того, що саме в людських мовах сховано ключі до глибинного розуміння етнічних
культур.
Однією з перших спроб в українському мовознавстві дослідити те, як функціонують
запозичення в МКС українців, вважаємо дослідження В. Жайворонка «Рецепція
лексичних запозичень в українській мовній картині світу». Він зазначає: «як категорія
динамічна ім’я може рано чи пізно асоціюватися із символом – буттям порівняно
статичним. Символізація реалії переноситься на предмети, з нею пов’язані, що, у свою
чергу, спричиняє до символізації лінгвальних одиниць, навіть якщо останні привнесені з
іншої мовної системи»3. У цій роботі виявлено символіку таких слів-концептів української
культури, як барвінок, кутя, коливо, жупан, кагла разом з пропріальними назвами.
За останній час в українській мовознавчій науці з’явився ряд досліджень,
зосереджених саме на вивченні специфічно національних мовних одиниць узагалі. Так, у
дослідженні О. Комара проаналізовано національно-марковані слова, що є продуктами
світобачення української етноспільноти, окреслено механізми породження в мовних
одиницях етнокультурної символіки з огляду на етнічну свідомість народу4.
О. Масло комплексно дослідила слова з національно-культурним компонентом,
виконала ідеографічний опис цієї лексики і розподілила її на слова-реалії та фонові слова5.
Цікавою є спроба дослідниці І. Кравчук класифікувати терміни на позначення
ключових слів. Автор аналізує такі поняття, як реалія, безеквівалентна лексика,
етнокультурна лексика, етнолексема, етнокультурема, культурема, лінгвокультурема.
Також серед національно-маркованої лексики виділяє такі групи: міфологеми, власні
назви, прецедентні імена6.
Отже, в українському мовознавстві маємо тенденцію до виявлення й системного
опису національно-специфічної лексики або ключових слів, як їх називали ще в минулому
столітті, зокрема О. Трубачов розглядав їх як осереддя духу культури, що уможливлюють
розкриття її7.
Завдання нашого дослідження полягає в тому, щоб виявити роль слів грецького й
латинського походження в лексичній парадигматиці символізму українського фольклору,
а отже, у мовній і концептуальній картинах світу українців. Для цього слід: виявити
регулярні семантичні відношення, у які вступають означені слова; установити складники
1

Широкорад Е.Ф. Лингвистические идеи А.А. Потебни в труде «О некоторых символах в славянской
народной поэзии» 1860 // А.А. Потебня исследователь славянских взаимосвязей: Тезисы Всесоюзной
научной конференции (октябрь 1991 г.) / Ред. Л.Г. Авксентьев и др. – Харьков: ХПУ, 1991. – Ч. 1. – С. 17.
2
Потебня А.А. Символ и миф в народной культуре. – М.: Лабиринт, 2000. – 480 с.
3
Жайворонок В. Українська етнолінгвістика: Нариси: Навч. посіб. для студ. вищ. навч. закл. – К.:
Довіра, 2007. – С. 176.
4
Комар О.С. Етнокультурна парадигматика національно-маркованих мовних одиниць: Автореф. дис.
... канд. філол. наук: 10.02.01. – К., 2009. – С. 3.
5
Масло О.В. Національно-культурний компонент у лексиці українських народних казок: Автореф.
дис. ... канд. філол. наук: 10.02.01. – Харків, 2008. – С. 3.
6
Кравчук І. Теоретичні аспекти дослідження безеквівалентної лексики у зв’язку з реаліями, лакунами
та прецедентними іменами // Мова та історія. – 2010. – № 138. – С. 4-7.
7
Трубачев О.Н. Славянская этимология и праславянская культура // Славянское языкознание.
Доклады советской делегации Х Международного съезда славистов (г. София, сентябрь 1988 г.). – М.:
Наука, 1988. – С. 298.
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їх конотації (синоніми, антоніми, асоціативність і етимологію); виявити специфіку їх
сполучуваності з іншими лексемами, а також простежити, які лексико-семантичні поля
вони зачіпають. У цьому й є новизна нашого дослідження.
Предметом дослідження будуть тексти українських героїко-фантастичних казок. До
уваги будемо брати тільки частотні слова-номени грецького й латинського походження на
позначення місця в означеному жанрі казок: КРИНИЦЯ, КОМИН, МЛИН, ПАЛАЦ,
ПАЛАТИ, КАРЕТА. Поза цією статтею залишимо низькочастотні номени грецького й
латинського походження цієї ж тематичної групи: ПАЛЯ, ТРОН, ЦЕРКВА, ЛЕВАДА,
КОМОРА, КОЛИБА, МОНАСТИР.
Описувати будемо, спираючись на праці С. Нікітіної, яка зазначає, що всі
відношення слів у межах певної організованої системи (тексту) поділяють на статичні
(рівнозначні, ієрархічні) і динамічні (суб’єкт, об’єкт). Вона виділяє набір семантичних
валентностей лексеми: 1) символічне значення (наявність символу-антоніма, символусиноніма, символічної пари); 2) епітет (постійний, непостійний, нульовий); 3) число
(кількість); 4) суб’єкт чи об’єкт; 5) локус і 6) призначення1.
Немає усталеної думки щодо походження слова криниця. Так, М. Фасмер у
«Этимологическом словаре русского языка» додержує погляду, що це слово –
слов’янського походження. Він зауважує, що «сумнівним є погляд, згідно з яким
слов’янське слово запозичене з грецького κρήνη»2. Я. Рудницький у своєму словникові,
покликаючись на М. Фасмера, стверджує, що слово є, власне, українським, зазначаючи,
що інші слов’янські мови запозичили лексему криниця з української3. В ЕСУМ зауважено,
що слово криниця походить від «псл. krьnica/ krinica..., похідне від krъnъ «викопаний» (від
іє. *kr/ker – різати); менш обґрунтованим є ... виведення від грецького κρήνη «джерело,
струмок»4. О. Пономарів зазначає, що «слово криниця виводиться від грецького κρήνη
«джерело, струмок»5.
Ми схильні розглядати слово криниця як давнє (дописемне) запозичення з
давньогрецької мови, як це робить О. Пономарів. Про давність цього запозичення свідчить
постійна відтворюваність і символізація в текстах українського фольклору.
Розглянемо парадигматику слова-імені концепту КРИНИЦЯ в межах українських
героїко-фантастичних казок. Ця лексема в них виступає важливим складником сюжету.
Зокрема, це місце, яке має воду (цілющу чи шкідливу): «понеси нас туди, де є цілюща
вода, щоб у мене були ноги, а в брата руки», «я встромлю в криницю суху паличку, тоді
побачимо, чи цілюща це вода»6, «йди до тої і тої криниці, й візьми цілющої води, й пусти у
замок»7, «коли впав у криницю, з’явилися в нього очі, бо то була криниця з живлющою
водою»8.
Також КРИНИЦЯ може виступати тим місцем, де відбувається розв’язка казки: «в
полі знайшов криницю, сів біля неї, щоб поїсти й води напитися. Коли нахилився води
зачерпнути, стрибнула жаба... Налякався хлопець жаби й помер»9. Вона може бути
наслідком перевтілень відьми: «скажу сонцеві, аби воно сказилося, а сама стану

1
Никитина С.Е. О концептуальном анализе в народной культуре // Логический анализ языка.
Культурные концепты. – М.: Наука, 1991. – С. 119.
2
Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Автор-сост. М. Фасмер. – М.: Прогресс, 19861987. – Т. 2. – С. 377.
3
Етимологічний словник української мови: У 2 т. / Авт.-уклад. Я.Б. Рудницький. – Вінніпег, 19621972. – Т. 2. – С. 754.
4
Етимологічний словник української мови: У 7-ми т. – К., 2003. – Т. 3. – С. 93.
5
Пономарів О. Лексика грецького походження в українській мові. – К.: Просвіта, 2005. – С. 22.
6
Героїко-фантастичні казки / Відп. ред. В.Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1984. – С. 38.
7
Там само. – С. 313.
8
Там само. – С. 316.
9
Там само. – С. 84.
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криничкою в полі»1. Герой казки біля КРИНИЦІ порушує наказ міфічної істоти, що
призводить до негативних наслідків: «коли це знайшов криничку. Тільки що став пити
воду, та якось об цямрину й розбив те яйце-райце»2.
Важливим атрибутом КРИНИЦІ є дерево, у чому, мабуть, простежується залишок
спільного індоєвропейького поклоніння світовому дереву. В українських героїкофантастичних казках це, зазвичай, явір. Разом з КРИНИЦЕЮ явір є засобом переходу між
світом людей і світом надприродних істот, що так чи інакше впливають на долю героя чи
героїв. У казці «Про гору, що верхом сягала неба» КРИНИЦЯ з явором є чарівним
локусом, де відбувається зустріч героїв з чортом, який наділяє їх магічними речами
(шапкою-невидимкою, пищалкою, чарівним гаманцем): «натрапили на криницю з чистою
водою, недалеко прекрасного явора... Опівночі щось лізе деревом. Подивилися уверх, ... а на
стовпі невідомий панчук»3. Можливе інше дерево-атрибут у КРИНИЦІ – горіх-велет.
Проте КРИНИЦЯ як локус не втрачає своєї чарівності: «а під горіхом криниця. Коли води
випив, почав розуміти бесіду всілякої звірини. Ще й бесіду птахів, комах – всього живого
– розумів»4.
Залишком вірувань про жертвоприношення біля КРИНИЦІ є те, що героєві міфічна
істота дає завдання викопати її, щоб напитися, в обмін на збереження його життя. У
текстах українських героїко-фантастичних казок такою істотою є велетенський птах, який,
так само, як і дерево, є посередником між світом людей і потойбіччям. Наприклад:
«зійшов із коня, вийняв шаблю і почав копати під вільшиною... Коли яма вже була велика,
як порядна бочка, перестав копати – най натече води. Тоді прилетів птах і випив усю
воду»5.
Проаналізовані контексти дають змогу зробити висновок, що в МКС українців
слово-ім’я концепту КРИНИЦЯ має такі значення: 1) місце з живою і мертвою водою;
2) чарівне місце, ворота в інший світ.
Символом-синонімом до слова криниця є колодязь, проте, слід зазначити, що саме в
текстах українських героїко-фантастичних казок слово колодязь рідковживане і
позбавлене міфологічних рис порівняно з криницею. Також синонімами до слова криниця
можуть бути слова джерело, студня6, однак у текстах цього фольклорного жанру їх не
виявлено. Зовнішнім атрибутом криниці є вода, дерево (явір, горіх, груша, вільха), птах.
Епітетом до слова криниця переважно виступає займенник та (тая). Через свою
значущість слово криниця вживають в однині, як правило, воно виступає об’єктом чи
локусом: біля КРИНИЦІ, межи гір, на горі. Призначення її – оживлювати, зцілювати,
умертвляти, давати чарівні знання, пропускати в інший світ і з іншого світу – у світ
людей. Концепт КРИНИЦЯ постійно перетинається з концептами ВОДА, ДЕРЕВО,
ПТАХ.
Я. Рудницький виводить етимологію слова комин від латинського camīnus «піч»7.
Етимологічний словник української мови так тлумачить походження цього слова: «...через
польську або чеську і далі, можливо, через середньоверхньонімецьку мову (свн. kamīn
«топка; камін, комин, димохід, димар») запозичено з лат. camīnus «піч, горно, вогнище,
жаровня», яке походить від гр. κάµίνος «піч (для випалу або плавки), горно, кухонна піч»,

1

Там само. – С. 87, 89.
Там само. – С. 254.
3
Там само. – С. 276-278.
4
Там само. – С. 283.
5
Там само. – С. 271.
6
Етимологічний словник української мови: У 2 т. / Авт.-уклад. Я.Б. Рудницький. – Вінніпег, 19621972. – Т. 2. – С. 754.
7
Там само. – С. 718.
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до якого зводиться також українське камін»1. Отже, первинне значення слова комин –
«піч».
Концепт КОМИН, попри свою нечастотність у текстах казок, має виразне культурне
значення, набуває постійно глибинного символічного навантаження. Так, у героїкофантастичній казці «Іван Голик і його брат» КОМИН є місцем переходу надприродної
істоти до світу людей, причому цей зв’язок є однобічним. Це означає, що людина не може
самостійно потрапити в інший світ через КОМИН. Натомість через нього до світу людей
проникає ЗМІЙ. Проілюструємо це контекстами. У казці «Іван Голик і його брат» царівна
зізнається, у чому таємниця її хвороби: «до мене літає змій і з мене кров тягне... Саме
перед світом, як усі сторожі поснуть, так він до мене через комин і летить»2. Інший
контекст тільки підтверджує наявність стійкого асоціативного зв’язку між концептами
КОМИН – ЗМІЙ: змій відповідає на питання про те, де його сила: «моя сила в комині»,
цим обдурюючи своїх ворогів3. Доволі промовистим є також виокремлення цієї реалії
народною свідомістю в самостійний концепт. Адже на сучасному етапі для людського
світосприйняття важливим є те, що комин – це частина печі. А ПІЧ в українській культурі
має зовсім іншу семантику: «символ материнського першопочатку, ... родинний вівтар, де
знаходяться боги родинного вогнища, ... символізує достаток»4. Такий розподіл, очевидно,
зумовлений різними функціями цих двох реалій: якщо ПІЧ це і місце відпочинку, і
народження, і приготування страви, і місце ВОГНЮ5, то КОМИН – виведення ДИМУ.
ДИМ в українській концептуальній картині світу асоціюється з небом, верхом і
потойбіччям. Разом з тим відбувається метафоричне перенесення: першопочатково ЗМІЙ
уособлював сили природи, зокрема дощ і грозу у вигляді хмар (хоча ЗМІЙ також може
мати вигляд метеорита, летючих вогнів, птаха, парубка і навіть дівчини6). Саме тут і
відбувся асоціативний зв’язок: ДИМ схожий на ХМАРИ і так само пов’язаний з НЕБОМ і
ЗМІЄМ. Це відбиток ще первісного мислення, у якому ідеї та образи об’єктів невіддільні
від тих емоцій і почуттів, що вони викликають7.
Спираючись на проаналізовані тексти казок, виділимо набір семантичних
валентностей концепту КОМИН. Для первісної свідомості саме слово комин, незважаючи
на запозиченість його, стало символом, тоді як його синоніми димохід, димар
українського походження не набули додаткових смислів принаймні у текстах казок їх
немає. Символічним синонімом КОМИНА є концепт ПІЧ. Через свою унікальність і
конкретність він не має символу-антоніма й епітета в межах жанру героїко-фантастичних
казок. Саме унікальність цієї реалії зумовлює вживання слова-імені концепту КОМИН в
однині. У текстах КОМИН виступає тільки локусом, через який надприродні істоти
потрапляють у світ людей. Слід зазначити, що цей концепт пов’язаний асоціативно з
концептами ХАТА, НЕБО, ЗМІЙ і виступає єднальною ланкою між ними.
Про етимологію слова млин в етимологічному словнику російської мови за
редакцією М. Фасмера зазначено: «запозичення з давньоверхньонімецької мови mulîn чи
то з народнолатинського molīnum»8. Таку саме етимологію подає і Я. Рудницький9. ЕСУМ
1

Етимологічний словник української мови: У 7-ми т. – К., 2003. – Т. 2. – С. 536.
Героїко-фантастичні казки / Відп. ред. В.Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1984. – С. 37.
3
Там само. – С. 94.
4
Знаки української етнокультури: Словник-довідник / Авт.-уклад. В.В. Жайворонок. – К.: Довіра,
2006. – С. 456-457.
5
Славянская мифология / Ред. Петрукин и др. – М.: ЭллисЛак, 1995. – С. 310.
6
Там само. – С. 196.
7
Леви-Брюль Л. Сверхъестественное в первобытном мышлении. – М.: Педагогика-пресс, 1994. –
С. 27.
8
Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Автор-сост. М. Фасмер. – М.: Прогресс, 19861987. – Т. 3. – С. 545.
9
Етимологічний словник української мови: У 2 т. / Авт-уклад. Я.Б. Рудницький. – Вінніпег, 19621972. – Т. 2. – С. 718.
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зазначає, що «праслов’янське mъlin ... через посередництво германських мов (двн. mulin)
запозичено з латинської; лат. molina «млин» пов’язане з molo «мелю»1.
Концепт МЛИН є більш поширеним у текстах героїко-фантастичних казок порівняно
з концептом КОМИН і має більше значень. Передусім, МЛИН є тим місцем, де герой
відпочиває чи ночує: «коли вже десь із півроку поблукав по світу, натрапив на млин і тут
заночував»2, «ще ... поки обід, вернуся, а тепер сяду під млином, відпочину трохи»3, «ніч
застала його коло млина. Вирішив він тут переночувати»4. Як правило, господар млина
просить з’ясувати героя причину негараздів, які спіткали його оселю: «сім каменів
мелють – усього є вдосталь, а спокою не маю»5, «чому ми ріжемо телицю, печемо хліб,
все з’їмо й залишаємося голодні»6. З таким значенням (демонстрація доброї волі героя)
концепт МЛИН корелює із концептами ЖОРНО, ХАТА (ХИЖА), РІКА (ВОДА), ДЕРЕВО
(ГРУША) і ПТАХ.
Є також контекст, який засвідчує сприйняття міфологічною свідомістю цього
предмета як універсального джерела харчування й будь-якого добробуту: «крутнув
ручкою млинка. Миттю перед хлопцем з’явився багато застелений і прибраний різними
стравами стіл»7. Таке значення МЛИН має не тільки в індоєвропейців, а й в угро-фінів
(зокрема, в «Калевалі» теж ідеться про чарівний млин Сампо). Обов’язковим атрибутом
МЛИНА в такому значенні є те, що герой отримує його хитрістю від міфічної істоти –
Воронячого царя: «вийняв з-під подушки маленького млиночка, на якому в панських хатах
кофе мелють, й віддав хлопцеві»8.
Інший контекст ілюструє загальновідоме українське повір’я про те, що МЛИН –
місце, де живе нечиста сила. Так, у казці «Іванко – цар звірят» розбійник відправляє героя,
щоб той загинув, до МЛИНА: «там і там є дванадцять млинів. А оті млини
відчиняються раз за дванадцять років і мелють людські кістки. І ними управляють
чорти»9. Частково це повір’я відбито і в прислів’ї «це млин тільки чортам табак
молоти»10. Як зазначає В.В. Жайворонок, «здавна млин пов’язують з нечистою силою»11.
З означених контекстів робимо висновок, що МЛИН є полісемічним концептом у
МКС українців. Він має три значення в межах жанру героїко-фантастичних казок.
Виділено таку парадигматику слова МЛИН1 зі значенням «місце спочинку, ночівлі»:
синонімом-символом буде слово ЖОРНО, яке представлено частково і майже позбавлено
магічного значення в текстах героїко-фантастичних казок. Зовнішнім атрибутом концепту
МЛИН1 є господар або млинар. Слово МЛИН1 з таким значенням ужито без епітета і в
однині, що свідчить про унікальність цього концепту. У тексті МЛИН1 є виключно
локусом: сяду під млином, натрапив на млин. Призначення цього предмета – бути місцем
спочинку героя і показувати його високі моральні якості.
Слово МЛИН2 зі значенням «універсальне джерело харчування, чарівна річ» має
іншу парадигматику. У текстах героїко-фантастичних казок не знайдено синонімічних
символів чи антонімів до нього. Обов’язковим зовнішнім атрибутом слова МЛИН2 є
наявність міфічної істоти – у цьому разі це Воронячий цар. МЛИН2 ужито з епітетом
1

Етимологічний словник української мови: У 7 т. – К., 2003. – Т. 3. – С. 489.
Героїко-фантастичні казки / Відп. ред. В.Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1984. – С. 133.
3
Там само. – С. 204.
4
Там само. – С. 210.
5
Там само. – С. 133.
6
Там само. – С. 210.
7
Там само. – С. 219.
8
Там само. – С. 218.
9
Там само. – С. 315.
10
Прислів’я та приказки: Природа. Господарська діяльність людини / Упоряд. М.М. Пазяк; Відп. ред.
С.В. Мишанич. – К.: Наукова думка, 1989. – С. 258.
11
Знаки української етнокультури: Словник-довідник / Авт-уклад. В.В. Жайворонок. – К.: Довіра,
2006. – С. 371.
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маленький і в однині. Місце перебування (локус) цієї чарівної речі – під подушкою
Воронячого царя. З погляду синтагматики МЛИН2 є об’єктом – крутнув ручкою млинка.
Призначений МЛИН2 бути джерелом їжі і добробуту.
МЛИН3 зі значенням «місце, де живе нечиста сила» так само не має символічного
відповідника чи антоніма, проте зовнішнім атрибутом його є борошно з якимись
чарівними властивостями і чорти. МЛИН3 подибуємо без епітета, проте у множині з
магічним числом дванадцять. У тексті дванадцять млинів є об’єктом, а локус їх – там і
там. Призначення МЛИН3 – молоти людські кості.
В етимологічному словникові російської мові М. Фасмера зазначено, що слово
карета (давня форма корета, давня українська форма карита) з iталійської мови carretta,
яке походить з латинської carrus, через польську мову (польське слово kareta) чи німецьку
(Karrete) потрапило до української. Також наголошено на тому, що саме латинське слово
можна розглядати як запозичення з кельтських мов1.
ЕСУМ в інший спосіб трактує появу цієї лексеми на українському ґрунті. Там
зауважено: «через російську і польську мову запозичено з італійської; італійське carretta
«віз» пов’язане з carro «тс.», що походить від латинського carrus, запозиченого з
кельтських мов; гал. carros «віз, підвода», дірл. carr, брет. karr споріднені з латинським
currus «віз», curro «біжу»2. Таку спорідненість латинських і кельтських номенів пояснює
теза про протиставленість італо-кельто-германського діалекту індоєвропейської мови
індо-ірано-грецькому на фонетичному і, вірогідно, на лексичному рівні3. Слід відзначити
роль латинської мови як постачальника лексем з уже мертвих мов до української.
Слово карета в текстах українських героїко-фантастичних казок є одним з частих
символів. Зазначимо, що в більшості контекстів цей концепт є атрибутом царської влади й
тим місцем, де герой переходить з одного соціального становища (зазвичай найнижчого)
до іншого (царського) і де починаються його пригоди. Так, у одній казці за хлопцем, який
знає де знайти чарівного коня, посилають карету: «...цар звелів послать своїх слуг і
карету за тим хлопчиком»4. В іншому тексті цар, викуповуючи мужичого сина в батька,
забирає його до карети: «...лізь сюди, в карету. А ти, чоловіче, зоставайся здоровий! – і
дав йому мішок срібла-золота»5.
Так само, як і МЛИН2 зі значенням «універсальне джерело їжі», карету може
дарувати міфічна істота героєві за певні якості. Так, кобиляча голова наділяє дівчину,
окрім багатства, ще й каретою, якою героїня повертається додому: «звеліла запрягти
карету і поїхала до свого батька»6.
Може карета бути і чарівним локусом, здатним шкодити героєві. Злий цар у
подарунок своєму синові, якого прагне знищити, посилає золоту карету, «а хто в неї
сяде, вона відразу загориться, і люди в ній погорять на порох»7.
Отже, слово-номен концепту КАРЕТА має таку парадигматику. Зовнішнім
атрибутом її є переважно цар, рідше менш значуща, але шляхетна особа – становий.
Зовнішнім атрибутом КАРЕТИ також може бути і міфічна істота – кобиляча голова. У
межах фольклорного жанру героїко-фантастичних казок КАРЕТА не має ні синоніма, ні
антоніма, ні символічної пари. Трапляється тільки один корелят – бричка, проте, на наш
погляд, це слово не може бути символічним відповідником карети через одиничність
уживання. Хоча на мовному рівні в нього багато синонімів: ридван, екіпаж, берлин,
1

Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Автор-сост. М. Фасмер. – М.: Прогресс, 19861987. – Т. 2. – С. 198.
2
Етимологічний словник української мови: У 7 т. – К., 2003. – Т. 2. – С. 391.
3
Гамкрелидзе Т.В., Иванов В.В. Индоевропейский язык и индоевропейцы: реконструкция и историкотипологический анализ языка и протокультуры. – Тбилиси: Изд-во Тбилисского ун-та, 1984. – Кн. 1. – С. 30.
4
Героїко-фантастичні казки / Відп. ред. В.Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1984. – С. 13.
5
Там само. – С. 137.
6
Там само. – С. 196.
7
Там само. – С. 130.
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тарантас, фіякр1 і жоден з них не прижився у казках. Слово-ім’я концепту КАРЕТА
вживають в однині, а на синтагматичному рівні воно може бути об’єктом і місцем:
запрягти карету, лізь у карету, послать карету. Призначення його – бути місцем
переходу героя до вищого соціального становища, бути атрибутом царської влади чи
казковим місцем. Таким чином, концепт КАРЕТА пов’язаний з концептами ЦАР,
СМЕРТЬ, ВОГОНЬ, ГОРІТИ.
Етимологічна розвідка свідчить, що українське слово палати, широко представлене
в текстах фольклору саме у формі множини, є запозиченням з середньогрецької мови. Так,
М. Фасмер зазначає, що найменш імовірним є безпосереднє запозичення з латинської
мови – palātium «палац», виводячи слово палата, наявне в слов’янських мовах, від
середньогрецького παλάτιον, яке запозичене з латинської мови2.
ЕСУМ наводить тотожну етимологію: «запозичене із середньогрецької мови; сгр.
παλάτιον «палац» походить від латинського palātium «тс.», до якого зводиться й українське
палац, можливість прямого запозичення з латинської сумнівна»3.
Подибані контексти вживання слова-імені концепту ПАЛАТИ уповноважують
виділити два значення його в жанрі українських героїко-фантастичних казок. Перше
значенння: «місце, де живе особа високого звання або герой після подвигів». Так, у
казках герой одружується на царівні й живе з нею в палатах: після весілля слуги царя
«пішли супроводжувати Івана з царівною в царські палати»4 або «Іван жив з жінкою в
новій палаті. Цю палату їм побудував цар після весілля»5. Отже, парадигматика концепту
ПАЛАТИ1 буде такою. Зовнішній атрибут – цар. Символом-синонімом є концепти
ПАЛАЦ, СВІТЛИЦЯ, а також ХАТА, зокрема тоді, коли ПАЛАТИ1 вжито в однині. Це
свідчення того, як народна свідомість спрощувала чужий і незрозумілий концепт
відповідно до знайомих реалій. Зазвичай слово палати в текстах казок – у множині.
Епітетами його будуть нові, царські. На синтагматичному рівні ПАЛАТИ1 – виключно
об’єкт: у новій палаті, у царській палаті, палату побудував. Призначення цього концепту
– бути місцем для героя чи царської особи.
Друге значення концепту ПАЛАТИ – «чарівне місце, де живе міфічна істотаволодар». Зовнішнім атрибутом ПАЛАТ2 є сад міфічної істоти – Змія чи то Воронячого
царя. Іноді їхнім атрибутом можуть бути ЛЕВИ-охоронці: «дійшли до того саду, а там
палати камінні стоять. Біля воріт два леви люті ...стоять»6. Символічну пару
ПАЛАТИ2 утворюють ВОРОТА, які також охороняють МЕДВЕДІ. Символамисинонімами до концепту ПАЛАТИ2 є також ПАЛАЦ і СВІТЛИЦЯ. Характерною
особливістю ПАЛАТ2 є множина. Епітетами його будуть слова камінні, чарівні, мої, твої,
усі, наприклад: «чарівні твої... палати»7. На синтагматичному рівні ПАЛАТИ2 є
об’єктом: роздивися по палатах. Наприклад: «роздивися по всіх моїх палатах і скажи, що
тобі найбільше подобається»8. Функція ПАЛАТ2 – бути чарівним місцем, осереддям
чарівних речей і помешканням міфічної істоти.
Етимологічні відомості щодо слова палац засвідчують його походження з
давнозниклої мови, так само, як і у випадку зі словом карета. ЕСУМ зазанчає: «через
польське посередництво запозичено з італійської мови; італійське palazzo «палац»
1

Караванський С. Практичний словник синонімів української мови. – 3-є вид., опрацьоване і доповн.
– Львів: БаК, 2008. – С. 154.
2
Этимологический словарь русского языка: В 4 т. / Автор-сост. М. Фасмер. – М.: Прогресс, 19861987. – Т. 3. – С. 190.
3
Етимологічний словник української мови: У 7-ми т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 260-261.
4
Героїко-фантастичні казки / Відп. ред. В.Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1984. – С. 126.
5
Там само. – С. 160.
6
Там само. – С. 63.
7
Там само. – С. 218.
8
Там само. – С. 218.
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походить від латинського palātium, первісно резиденція Августа на палатинському горбі в
Римі, назва центрального із семи горбів Рима Palatium, очевидно, етруського походження і
пов’язана з ім’ям італійського бога скотарства Palēs»1.
Аналіз контекстів слова-імені концепту ПАЛАЦ уможливлює виділити два значення
в ньому, так само, як і в його символу-синоніма ПАЛАТИ. Концепт ПАЛАЦ1 має
значення «місце, де живе царська або королівська особа». Зовнішнім атрибутом концепту
з першим значенням є цар (рідше – король), красна дівчина2. Епітети до ПАЛАЦ1:
цісарський (с. 78), королівський (с. 78), царський (с. 328), з срібла-золота, високий (с. 302).
ПАЛАЦ1, як предмет унікальний, вживається виключно в однині. На синтагматичному
рівні він може бути й об’єктом: ширяти над королівським палацом (с. 78), до палацу
(с. 87), до царського палацу (с. 328), і суб’єктом: стоїть високий палац (с. 302). Локуси
ПАЛАЦУ1 можуть бути: над водою (с. 302), у столиці (с. 78).
Концепт ПАЛАЦ2 пов’язаний з такими словами-символами як Змій, Воронячий цар,
Козьолок безсмертний, поганий цар. Таким чином, ПАЛАЦ2, так само як і ПАЛАТИ2, має
значення «чарівне місце, де живе міфічна істота-володар». Покажемо це відповідними
контекстами: «а змій, що жив за тим полем, у лісі, узяв ту скибу закотив, а свою протяг
до своїх палаців» (с. 40); «зайшов у пущу. Надибав палац... А в тім палаці змій
безсмертний Козьолок жив» (с. 93-94); Воронячий цар говорить чоловікові: «твій син мій
палац знайде за зеленими полонинами, за густими лісами, на срібній поляні» (с. 213).
Зовнішнім атрибутом ПАЛАЦУ2 є качача нога, що уможливлює символічну синонімію з
більш поширеним концептом питомого походження ХАТКА на курячих ніжках. Вельми
промовистим є епітет до ПАЛАЦУ2: скляний (с. 192), який указує на казковість і
належність його до чарівного світу. Цю чарівність підкреслюють і численні локуси його: у
пущі (с. 93-94), за зеленими полонинами, за густими лісами, на срібній поляні (с. 213), на
горі (с. 294). На синтагматичному рівні концепт ПАЛАЦ у другому значенні може бути як
предметом: палац обертається (с. 294), так і об’єктом: узяв дівчину за руку, вивів із палацу
(с. 269), знайде палац, зашли до мого палацу (с. 213), зайшов у той палац (с. 93-94), у тім
палаці (с. 93-94).
Подальші дослідження будуть спрямовані на виявлення й опис тезаурусних функцій
(парадигматики) інших тематичних груп запозичень з грецької і латинської мов.
The name-words of the concepts SPRING, CHIMNEY, MILL, PALACE, CHAMBER,
COACH, which are of Greek and Latin origin and related to the great concept PLACE, regular
semantical relations are studied in the research. It is discovered what makes its semantical
shades of meaning. It is exposed how they join themseves with the other words. It is also studied
the semantical fields they apply to.

1

Етимологічний словник української мови: У 7-ми т. – К., 2003. – Т. 4. – С. 261-262.
Героїко-фантастичні казки / Відп. ред. В.Д. Павличко. – К.: Дніпро, 1984. – С. 302. Тут і далі
приклади наведено з цього видання. У круглих дужках указано сторінки.
2
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Осадча Н.С. (Київ)
АНАЛІЗ КОМПОНЕНТІВ
ПСИХОЛОГІЧНОГО СКЛАДНИКА
У ПІДРУЧНИКАХ З УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ
ДЛЯ 6 КЛАСУ ЗНЗ
У статті проаналізовано підручники з української мови для 6 класу різних
авторських колективів з метою виявлення психологічної складової в досліджуваних
джерелах. Здійснений аналіз переконує у необхідності посилення емоційно-ціннісного
компонента підручників з рідної мови з метою ефективного використання психологічних
можливостей та потенціалу дітей цього віку.
У методичних рекомендаціях щодо вивчення української мови в загальноосвітніх
навчальних закладах у 2010-2011 навчальному році (лист МОН від 21.08.2010 р. № 1/9580) зазначається, що зміст навчання української мови і технології його засвоєння
базуються на прогресивних (особистісно зорієнтованому, компетентнісному,
соціокультурному, функціонально-комунікативному) підходах до навчально-виховного
процесу, що сприяє розв’язанню комунікативних завдань, успішність яких залежить від
розуміння учнями спілкування як засобу вираження основної функції мови –
комунікативної.
Навчання української мови створює передумови для усвідомлення художньої
літератури як мистецтва слова, закладає основи, важливі для опанування іноземних мов та
інших шкільних предметів гуманітарного і негуманітарного циклів.
У 2010-2011 навчальному році вивчення української мови у 5–9 класах
загальноосвітніх навчальних закладів здійснюється за програмою, затвердженою
Міністерством освіти і науки України (лист №1/11-6611 від 23. 12. 2004 року): Українська
мова. 5-9 класи / Автори Г. Шелехова, В. Тихоша, А. Корольчук, В. Новосьолова,
Я. Остаф. За редакцією Л. Скуратівського. – К.: Ірпінь: Перун, 2005. – 176 с. 1
У межах розробки напряму «Реалізація психологічної складової як засобу
самопізнання та самотворення особистості у підручниках з української мови для ЗНЗ»
робимо спробу проаналізувати підручники з української мови для 6 класу (аналіз
підручників для 5 класу див. у XXV томі Збірника наукових праць Національного
науково-дослідного інституту українознавства з метою виявлення психологічної складової
в досліджуваних джерелах. Зазначена мета передбачає розв’язання таких завдань:
1. Проаналізувати текстове наповнення підручників (тексти вправ, завдання, у
тому числі контрольні завдання й тести) та виявити наявність:
а) вправ, спрямованих на розвиток моральних, інтелектуальних, естетичних
почуттів, позитивного ставлення до себе та оточуючих; вироблення вміння
співпереживати, співчувати іншій людині; формування взаємодопомоги та поваги до
старших;
б) комунікативних завдань до текстів, які б стимулювали емоції, викликали бажання
оцінити текст, поділитися своїми враженнями від прочитаного, подумати, пофантазувати,
висловитися;
в) текстів, які б формували досвід емоційно-оцінного ставлення до дійсності та
спонукали учнів до мовотворчості;
1

Методичні рекомендації щодо вивчення української мови в загальноосвітніх навчальних закладах у
2010-2011 навчальному році // www.mon.gov.ua/education/average/metod_rek/ukr_mova.doc.
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г) завдань, спрямованих на розвиток уяви, уваги, пам’яті, творчих здібностей та
фантазії;
д) контрольних завдань, якими має завершуватися кожна тема (розділ, частина)
підручника;
е) теоретичних текстів, які б містили засоби інтенсифікації процесів осмислення та
запам’ятовування: схеми, узагальнювальні таблиці, алгоритми, пам’ятки, зразки
міркувань;
є) ігрових вправ та завдань, які б забезпечували організацію групової і парної форм
навчання.
2. Проаналізувати ілюстративне наповнення підручників на предмет:
а) посилення пізнавального, естетичного, емоційного та інших аспектів навчального
матеріалу;
б) відповідності наочності віковим особливостям учнів;
в) реалістичності зображень та наближення до життєвого досвіду дітей;
г) виразності й чіткості контурів на ілюстрації;
ґ) відображення основного, суттєвого (неперевантаженість деталями); інтенсивності
кольорів; обґрунтованого зв’язку з текстом; динамізму малюнка.
3. З’ясувати, яка частина вищезазначених пунктів реалізована у підручниках з рідної
мови і яким чином.
У психолого-педагогічній літературі проблемі психологічних вимог до підручника
була присвячена праця Н. Менчинської; особливості підручника для початкової школи
розглядаються Н. Бібік, О. Савченко та ін.; питання мови шкільного підручника
відображене у наукових розвідках І. Гудзик, А. Гривко та ін.
Розвивальна функція підручників для початкової школи проаналізована у
дослідженні Я. Кодлюк, яка доводить, що розвивальний вплив підручника на особистість
молодшого школяра здійснюється у таких напрямках:
розвиток психічних процесів;
формування загальнонавчальних умінь і навичок;
розвиток творчих здібностей.
Ці якості тісно взаємопов’язані, а основним засобом їх формування є навчальні
завдання і вправи, складені з урахуванням змістового, мотиваційного та процесуального
компонентів навчання1.
У спеціальних дослідженнях Л. Момот2, Т. Мельник3 розкривається сутність та
реалізація емоційно-ціннісного компонента змісту освіти, зазначається, що в побудові
системи вправ з розвитку образного мовлення необхідно врахувати, що вона має
відповідати основним дидактичним вимогам, таким як: урахування вікових особливостей
учнів та рідномовних умінь і навичок; урахування знань, що отримуються на уроках
російської мови і літератури; набуття знань з української мови та розвиток умінь і навичок
у зв’язку з усіма видами мовленнєвої діяльності; зв’язок з уроками української літератури;
активізація мисленнєвої діяльності (порівняння, узагальнення, аналіз, синтез,
абстрагування, класифікація та ін.); розвиток різних видів пам’яті; навички самостійної
роботи. Тобто всі вправи мають бути послідовно розташовані, що відповідає етапам
засвоєння знань і формування образномовленнєвих навичок.

1

Кодлюк Я. Аналіз розвивальної функції підручників для початкової школи // Початкова школа. –
2006. – № 4. – С. 43.
2
Момот Л. Реалізація в підручниках емоційно-ціннісного компонента змісту освіти // Проблеми
сучасного підручника: Збірник наукових праць / Ін-т педагогіки АПН України, Ін-т дефектології. – К.:
Комп’ютер у школі та сім’ї, 1999. – С. 32-33.
3
Мельник
Т.
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Питання інтегрування різних видів мовленнєвої діяльності у процесі вивчення рідної
мови розглядається у праці М. Вашуленка1, який наголошує на тому, що на уроках рідної
мови замість одноманітних тренувальних завдань, характерних для традиційного
початкового навчання, слід ширше застосовувати різноманітні комплексні вправи,
розраховані на індивідуальне та групове виконання, які б спонукали школярів знаходити
найдоцільніші практичні способи розв’язання поставлених завдань, з опорою на здобуті
теоретичні знання, вправи, яскраво діяльнісні, завдяки яким органічно розвивається
мовлення.
Проте окремих монографічних досліджень, присвячених аналізу емоційноціннісного компонента у підручниках з рідної мови, немає.
Вважаємо за доцільне, у контексті нашого дослідження навести основні вимоги до
підручників, зазначені у додатку 1 до Положення про Всеукраїнський конкурс навчальних
програм і підручників для загальноосвітніх навчальних закладів:
1. Науковість змісту підручника. Зміст підручника має забезпечувати зв’язок із
життям, бути спрямованим на формування особистості школяра, розвиток його здібностей
та обдарувань.
2. Структура змісту. У межах одного розділу бажано чергувати різні види
діяльності (практичні роботи, спостереження, вправи, запитання тощо). Відображені види
діяльності мають сприяти набуттю навичок та вмінь (пізнавальних, практичних,
життєвих).
3. Доступність змісту. Підручник має бути цікавим для учнів; написаний мовою, що
відповідає можливостям його засвоєння учнями певної вікової категорії на належному
рівні і за встановлений час.
4. Навчально-методичний апарат підручника. Підручник має сприяти розвитку
творчої активності школярів та формуванню в них умінь самостійно застосовувати набуті
знання на практиці. Для розвитку пізнавальних і творчих здібностей учнів у підручник
слід включати завдання і вправи, що формують загальні теоретичні та практичні навички
розумової й фізичної праці. Диференційовані письмові вправи подаються з поступовим
ускладненням та із зазначенням рівня їх складності2.
Досвід емоційно-ціннісного ставлення до знань формується тоді, коли в процесі
навчання мають місце емоційні переживання учнів. Емоційне забарвлення інформації
позитивно впливає на учнів, знімає втому, створює відповідний тонус у навчанні.
Виходячи з того, що аналізований нами віковий період вважається піком розвитку
уяви і фантазії, виникає необхідність цілеспрямовано використати приховані можливості
цього віку. Завдання на розвиток психічних процесів у підручниках можуть бути різні:
створення образів предметів, картин на основі прочитаного (на основі життєвого досвіду;
з опорою на окремі слова, словосполучення та речення); доповнення і зміни тексту,
переказ; робота у парах, розігрування різних життєвих ситуацій.
Навчальна діяльність школярів неможлива без розвиненої уваги, її нестійкість
зумовлює доцільність внесення у підручники спеціальних завдань та вправ на формування
цього пізнавального процесу: завдань на розвиток спостережливості; на аналіз предметів і
явищ навколишнього світу (дійових осіб, завдань, ілюстрацій тощо); на з’ясування
особливих ознак предмета; на порівняння тексту та ілюстрацій; спеціальних вказівок
звернути увагу на щось конкретне3.
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Для реалізації поставлених завдань були проаналізовані 3 підручники з рідної мови
для 6 класу різних авторських колективів. Перший – за редакцією С. Єрмоленко та
В. Сичової1, другий – М. Пентилюк, І. Гайдаєнко, А. Ляшкевич, С. Омельчука2, третій –
О. Глазової, Ю. Кузнецова3 (далі у тексті – підр. 1, 2, 3).
Зміст аналізованих підручників ілюстрований методично доцільними схемами,
таблицями та іншим графічним матеріалом, спрямованим на розкриття змісту основного
матеріалу та його конкретизацію.
Ілюстративний матеріал може мати самостійне інформативне навантаження,
посилювати емоційний, естетичний, пізнавальний вплив підручника і таким чином
сприяти підвищенню ефективності сприймання й засвоєння навчального матеріалу.
Ілюстрації мають відповідати таким вимогам: реалістичність зображення, його
наближеність до життєвого досвіду дітей; виразні й чіткі контури; відображення
основного, суттєвого (неперевантаженість деталями); інтенсивні кольори; відповідність
віковим особливостям учнів; обґрунтований зв’язок із текстом; динамізм малюнка.
Ілюстративний матеріал, наявний у аналізованих підручниках, доповнює і
поглиблює зміст тексту, посилює естетичний та пізнавальний аспекти навчального
матеріалу, спонукає до прояву позитивних емоцій, до мовотворчості, супроводжується
завданнями, які передбачають його змістовий аналіз та мотивують подальшу
комунікативну взаємодію учнів. Напр.: підр.-1, впр. 10, с. 9, впр. 19, с. 14, впр. 28, с. 17,
впр. 37, с. 19, впр 44, с. 22; підр.-2, впр. 12, с. 8. Відзначимо, що у першому підручнику
наявна постійна рубрика «І пензлем і словом», у якій представлені картини, що тематично
пов’язані із запропонованими творами; передбачена також система завдань до них. Напр.:
впр. 367, с. 151, впр. 377, 378, с. 157, впр. 391, с. 162.
Звертаємо увагу на те, що у третьому підручнику хоча і наявні фотоілюстрації
(фотознімки), які відповідають віковим особливостям дітей, але у більшості з них
необґрунтований зв’язок із текстом, не має динамізму малюнка, що ускладнює
сприймання дітьми цього віку. Наприклад, на малюнку до впр. 47, с. 36: «Складіть і
запишіть казку про іграшкову кицьку, зображену художником на підвіконні міського
будинку» – зображення додаткових деталей переважає над відображенням основного
змісту і зміщує акценти на малюнку.
У підр.-1, 2 наявні і такі ілюстрації, які спрямовані на розвиток зв’язного мовлення,
фантазії, уяви, творчих здібностей, логічного мислення, сприяють кращому
запам’ятовуванню та засвоєнню навчального матеріалу. Напр.: підр.-1, впр. 61, с. 31:
«1. Прочитайте. Які групи слів за походженням використано в тексті?;
2. Прокоментуйте малюнок, використовуючи знання українських звичаїв»; підр.-2, впр.
43, с. 23: «Розгляньте малюнок. Яку казку проілюстровано? Який епізод казки зобразив
художник? Схарактеризуйте ситуацію спілкування персонажів. Побудуйте діалог між
ними. Складіть і запишіть оголошення від імені одного із зображених героїв казки». У
підр.-2, нашу увагу привернула впр. 347, с. 198: «Розгляньте фотоілюстрації.
Відгадайте, куточки яких міст зображено. Складіть по одному реченню з числівниками
про кожне з них». На нашу думку, наочний матеріал не відповідає рівню знань, немає
прив’язки до досвіду дитини.
Маємо відзначити, що у першому підручнику наявна постійна рубрика
«Пригадаймо», яка сприяє кращому сприйманню та запам’ятовуванню поданого
матеріалу. Деякі визначення подані у вигляді схем та таблиць. Напр.: с. 12-13, 15, 16, 18 та
рубрика «Усміхнімось», у якій, на нашу думку, присутній елемент зацікавлення та
1
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мотивації до навчання, що спрямований на розвиток інтелектуальних здібностей та
почуття гумору, знімає розумове навантаження.
У всіх проаналізованих підручниках теоретичні тексти містять засоби інтенсифікації
процесів осмислення та запам’ятовування: схеми, узагальнювальні таблиці, алгоритми,
пам’ятки, зразки міркувань тощо. Напр.: підр.-1, впр. 2, с. 6-7: «Накресліть таблицю.
Додайте власні приклади чергування, зразки варіантних форм», впр. 40, с. 20:
«Накресліть таблиці в зошитах. Доберіть і запишіть приклади до поданих схем»; підр.-2,
впр. 36, с. 19: «Складіть узагальнювальну таблицю «Основні ознаки офіційно-ділового
стилю», скориставшись теоретичним матеріалом», впр. 81, с. 48: «Розгляньте таблицю,
запам’ятайте способи словотворення. Доберіть по два приклади до кожного способу
словотворення й запишіть наявні пам’ятки»; підр.-3, впр. 11, с. 15-16, впр. 26, с. 24-25:
«Проаналізуйте таблицю. Прочитайте речення, визначте в них вставні слова. З’ясуйте
значення кожного», впр. 42, с. 31-32 (одне із завдань до вправи подається у вигляді
таблиці): «Визначте стиль тексту. Звіртеся з поданою нижче таблицею, деякі завдання
до вправ подані у вигляді схем».
Позитивним є те, що у підр.-1, 2 завдання до вправ поєднують у собі декілька видів
діяльності. Дітям цього віку такі завдання вкрай необхідні, оскільки зміна діяльності
передбачає інтенсифікацію різних мислительних процесів та переключення уваги, сприяє
уникненню втоми та одноманітності навчального матеріалу.
Значна кількість вправ і завдань, розміщених у підручниках, спрямована на розвиток
мовлення, формування позитивних рис характеру, правил культурної поведінки,
моральних якостей, вміння відстоювати власну думку та самостійне мислення. Напр.:
підр.-1, впр. 6, с. 8: «1. Прочитайте подані слова-синоніми. Із чотирма з них (на вибір)
складіть і запишіть речення. 2. Чи всі слова наведеного синонімічного ряду позначають
негативні риси характеру?», впр. 194, с. 83: «Прочитайте. Визначте рід число, відмінок
виділених іменників»; підр-2, впр. 153, с. 89: «Прочитайте прислів’я та приказки. Як ви
розумієте останню приказку? Про яку людину або річ так говорять?», впр. 374, с. 209:
«1. Поміркуйте, кого ви могли б назвати своїм другом? Які якості мають бути
притаманні цій людині? Чи різняться, на вашу думку, поняття друг і справжній друг?
2. Напишіть твір-роздум на одну з тем: «Яким повинен бути справжній друг?», «Кого з
однокласників я поважаю і чому?». Скористайтеся поданими словами і
словосполученнями», впр. 372, с. 207-208: «1. Прочитайте учнівський твір. Визначте, до
якого типу мовлення він належить. Які думки у вас викликала поведінка хазяйського
сина? Чому до тексту дібрано такий заголовок? Відповідь аргументуйте. 3. Доповніть
текст власними висновками і пропозиціями»; підр.-3, впр. 36, с. 28: «Прочитайте
речення. Визначте етикетні формули («слова ввічливості»). Складіть і запишіть три
речення з прямою мовою, використайте в них формули етикету».
Аналізовані підручники характеризуються наявністю у них вправ і завдань,
спрямованих на звернення до життєвого досвіду дитини та розвиток позитивних емоцій і
почуттів. Напр.: підр.-1, впр. 73, с. 36: «Відтворіть ситуацію, про яку можна було б
сказати: «На ньому все й окошилось»», впр. 108, с. 50: «Складіть міні-твір на одну з тем
«Моя майбутня професія», «Мій тато – програміст (менеджер, юрист, автослюсар...)»,
«Моя мама – продавець (редактор, модельєр, кондитер...)»; підр.-2, впр. 64, с. 37:
«Напишіть невеликий твір на тему «Професія мого батька (моєї матері)».
Використайте професійні слова (див. с. 41), підкресліть їх і з’ясуйте значення», впр. 112,
с. 65: «Прочитайте висловлювання Олеся Гончара. Які почуття воно викликало у вас? Яку
картину ви уявили?»; підр.-3, впр. 81, с. 59: «Пригадайте випадок із власного життя, до
якого можна було б застосувати прислів’я «Де родина гідненька, там хатинка біленька».
Розкажіть про нього», впр. 73, с. 53: «Поміркуйте, чи трапляються в нашому житті
випадки, коли без запозичених слів справді не можна обійтися. Наведіть приклади.
Проведіть дослідження назв магазинів, кав’ярень, комп’ютерних клубів у населеному
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пункті, де ви мешкаєте. Чи багато з назв іншомовні? Результати дослідження
обговоріть у класі», впр. 68, с. 50-51: «Пригадайте й запишіть 5-7 іншомовних слів,
поширених у спілкуванні школярів».
Звертаємо увагу на наявність у підручниках вправ та завдань, які спонукають до
самостійної діяльності, пошуку та читання додаткової літератури. Напр.: підр.-1, впр. 319,
с. 125: «1. Спишіть. Поясніть правопис виділених слів. 2. Знайдіть у підручнику
«Українська література» десять іменників з орфограмами. Запишіть їх», впр. 74, с. 37:
«Прочитайте. Випишіть виділені слова. З’ясуйте значення виділених слів за словниками»;
підр.-2, 122, с. 71-72: «Скориставшися тлумачним словником та словником іншомовних
слів, з’ясуйте значення та написання слів жанр, іконопис, популярний. ілюстрація,
графіка, ювілейний, видання, епізод, контраст. Доберіть до наведених слів, де можливо,
синоніми-відповідники української мови. Скористайтеся словником синонімів»; підр.-3,
впр. 66, с. 50: «За словником іншомовних слів дізнайтеся про походження і лексичне
значення виділених у реченнях слів», впр. 80, с. 58-59: «Прочитайте. Визначте стиль
кожного уривка, свою думку доведіть. Лексичні значення виділених слів з’ясуйте за
тлумачним словничком».
Вправи ігрового характеру, кросворди, ребуси та головоломки, в різній кількості
присутні у перших двох аналізованих підручниках і спрямовані на розвиток
інтелектуальних здібностей та логічного мислення, зацікавлюють та мотивують дітей,
позитивно впливають на емоційну сферу. Напр.: підр.-1, впр. 300, с. 120: «Розплутайте
головоломку. Запишіть, якому відмінку належать відповідні закінчення. Які відмінки
мають однакові закінчення?», впр. 302, с. 121: «Знайдіть на малюнку сузір’я, власні назви
яких мають форму тільки множини. Випишіть їх»; підр.-2, впр. 146, с. 83: «Накресліть у
зошиті кросворд і розв’яжіть його. Запишіть іменники, що вживаються тільки в
множині. Поясніть усі орфограми в цих словах», впр. 141, с. 81-82, впр. 217, с. 127:
«Відгадайте загадки». Натомість у підр.-3 такі вправи відсутні.
Автори підручників приділяють увагу розвиткові вміння працювати в парі та
завданням змагального характеру, розробивши вправи, спрямовані на пожвавлення
взаємодії учнів та їхню вербальну комунікацію. Напр.: підр.-1, впр. 37, с. 19
«Прочитайте. Відтворіть діалог», впр. 122, с. 54: «Пограймося. Гра «Хто швидше
розселить слова офіційно-ділового вжитку в готелях»; підр.-2, впр. 12, с. 8: «Розгляньте
ситуацію спілкування, зображену на малюнку, складіть і розіграйте за нею діалог», впр.
133, с. 78-79: «Гра «Додайте прикметник». Позмагайтеся, хто зробить менше помилок у
визначенні роду іменників»; підр.-3, впр. 166, с. 101-102: «Складіть і розіграйте діалог
між двома школярами. Тема спілкування – душевні якості людини, з якою хотілося б
дружити, та людини, спілкування з якою краще уникати», впр. 96, с. 68 «Використавши
деякі з поданих у рамці слів і словосполучень, складіть і попарно розіграйте діалоги, що
могли б відбуватися між: дівчатами-однокласницями, одна з яких відвідала улюблену
вчительку; хлопцями, одному з яких пощастило побувати у гостях в улюбленого
спортсмена; дівчинкою, яка допомагала переїжджати в нове приміщення своїй бабусі, та
її сусідкою».
Відзначимо, що кожен розділ підр.-1 завершується тестовими завданнями для
самоперевірки на закріплення вивченого матеріалу, а у підр.-2 завданнями та запитаннями
для повторення й узагальнення. Пошук відповідей на поставлені запитання чи виконання
завдань спонукають учня до уважного прочитання теми, виділення в ній головного,
вироблення звички самоконтролю, формують навички самостійного мислення, пошуку й
читання додаткової літератури. У аналізованих підручниках 1, 2 дотримується баланс між
завданнями репродуктивного і пошукового характеру, що сприяє активізації процесів
мислення та пізнання. Вміщено вправи на повторення вивченого, систематизацію і синтез
щойно засвоєного, наводяться зразки виконання того чи іншого завдання і розборів
речень. Натомість у підр.-3, хоча і наявні завдання для самоконтролю, але, на нашу думку,
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їх варто було б розташувати рівномірно, а не хаотично, оскільки після деяких параграфів є
завдання для перевірки, а після деяких – немає.
Порівняльний аналіз підручників з рідної мови для 6 класу переконує нас посилити
емоційно-ціннісний компонент навчальної книги з метою ефективного використання
психологічних можливостей та потенціалу дітей молодшого шкільного віку.
У результаті проведеного аналізу можемо зробити такі висновки: поставлені на
початку дослідження завдання розкриті у підручниках повною мірою. Однак авторам
першого аналізованого підручника ми б запропонували в подальшому подумати над
збільшенням кількості вправ та завдань змагального характеру. Авторам другого
підручника, на нашу думку, бажано було б звернути увагу на: а) урізноманітнення та
спрощення викладу поданого матеріалу; в) більше врахувувати вікові особливості учнів.
Авторському колективу третього підручника варто було б подумати над: а) зменшенням
кількості репродукцій картин, оскільки така кількість занадто складна для сприймання
дітьми цього віку та збільшенням кількості малюнків, які б відповідали віковим
особливостям учнів; б) рівномірним розташуванням у підручнику завдань для
самоконтролю.
In the article textbooks are analysed on Ukrainian for a 6 class of different author
collectives, with the purpose of exposure of psychological constituent in the probed sources. A
realizable analysis satisfies of necessity strengthening emotionally valued component of
textbooks on the mother tongue with the purpose of the effective use of psychological
possibilities and potential of children of this age.
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Ріпей М.В. (Львів)
РОСІЯНІЗМИ «ВІДНОСНО» І «ЯСНО»
В ГАЗЕТНИХ МАТЕРІАЛАХ
У статті проаналізовано вживання прислівників «відносно» і «ясно» в газетних
публікаціях. Зосереджено увагу на поясненні значень цих слів у довідковій літературі.
Приклади наведено з газет «День» і «Дзеркало тижня».
Газетне слово звернене до незчисленної за кількістю аудиторії. Воно має бути
продуманим, доречним, точним. «Точність слововживання в однаковій мірі потрібна для
всіх газетних жанрів – і для замітки, і для статті, і для фейлетону, і для нарису»1.
На мовленнєвих неточностях акцентують у своїх працях Б. Антоненко-Давидович,
І. Вихованець, М. Волощак, К. Городенська, П. Дудик, А. Коваль, Н. Непийвода,
О. Пономарів, О. Сербенська та ін. Зокрема, Б. Антоненко-Давидович звертає увагу на
слова, «потрібні для точного відтворення думки, слова, що поширюють наші мовні
можливості»2. Науковці зазначають, що «друкована продукція повинна насамперед
популяризувати національну мову, а отже, дотримуватися її норм та підвищувати рівень
мовної культури населення»3.
Мета дослідження – на підставі довідкової літератури і власного редакторського
досвіду проаналізувати приклади вживання прислівників «відносно» й «ясно» на
сторінках періодичних видань.
Газети пишуть: «...знижувалися ціни на відносно якісне житло у престижних
районах...» (Дзеркало тижня. – 2009. – 27 черв.); «...відносно невеликий держборг...»
(Дзеркало тижня. – 2009. – 24 січ.); «У відносно великого відсотка дітей...» (Дзеркало
тижня. – 2008. –7 черв.); «відносно недосвідчений уряд», «Деякі люди навіть залишають
відносно безпечний Токіо...» (День. – 2011. – 19 квіт.); «...буде продано залишки відносно
дорогих нафтопродуктів...» (Дзеркало тижня. – 2008. – 26 січ.).
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (укладач В. Бусел)
прислівники «відносно» і «порівняно» пояснено як синоніми. Зокрема, щодо «відносно»
читаємо: «присл. до відносний 1; порівняно»4, а «відносно 1» – «який установлюється,
визначається в порівнянні, у зіставленні з чим-небудь іншим; правильний за певних умов,
обставин; прот. б е з у м о в н и й, а б с о л ю т н и й»5. А «порівняно» – «присл. до
порівняний», тобто «який визначається у порівнянні з чим-небудь іншим; відносний»6. У
цьому словнику також подано «...виникає внаслідок відносно сильного, але одноразового
впливу отрути...»7; «відносно широка, зі спокійною течією ділянка ріки... відносно
глибока спокійна ділянка якої-небудь водойми»8; «який має низьку або відносно низьку
температуру...»9; «...відносно короткий вузький тулуб...»10; «...відносно надійні акції»11;
1

Ярмоленко Т. Стиль і мова газети. – К.: Вид-во політичної літератури України, 1965. – С. 8.
Антоненко-Давидович Б. Як ми говоримо. – К.: Либідь, 1991. – С. 31.
3
Супрун Л.В. Нормативність мовлення як складник мовної комунікації журналіста // Наукові записки
Інституту журналістики. – К., 2008. – Т. 33. – С. 47.
4
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / Уклад. і голов. ред.
В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 175.
5
Там само.
6
Там само. – С. 1066.
7
Там само. – С. 867.
8
Там само. – С. 982.
9
Там само. – С. 1568.
10
Там само. – С. 315.
11
Там само. – С. 433.
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«...порушення відносно спокійного стану...»1; «з відносно теплим кліматом...»2;
«...відносно невелика ділянка земної поверхні...»3; «...відносно короткою шиєю і широким
обличчям»4; «...відносно недовготривалий гострий вияв певної хвороби...»5 та ін.
Словник синонімів також подає ці лексеми як синонімічні: «відносно присл.
(порівнюючи з чим-небудь) порівняно, порівнюючи рідше, зглядно діал.»6.
Однак у пораднику з української мови та у словнику складної лексики наведено, що
російською «относительно более высокие значения» – українською «порівняно вищі
значення»7, «относительно новый» – «порівняно новий»8.
Зауважимо, що «Великий тлумачний словник сучасної української мови» (кер. вид.
проекту П. Мовчан, В. Німчук, В. Клічак) не пояснює «відносно», а у словниковій статті
лексеми «порівняно» читаємо: «присл. Більш-менш, достатньою мірою. П. Молодий
чоловік; П. невеликий; П. дешево»9.
А. Венцковський зазначає: «Контексти з лексемою відносно оперують нею як
прислівником міри (треба... порівняно малий; порівняно рано, а не відносно малий...)»10.
Наприклад: «Це був ще порівняно молодий чоловік»11; «Ніч була тиха й порівняно
тепла»12.
Отже, у вищенаведених реченнях замість «відносно» правильно вживати
«порівняно»: «...порівняно якісне житло...»; «...порівняно невеликий держборг...»; «У
порівняно великого відсотка дітей...»; «порівняно недосвідчений уряд», «...порівняно
безпечне Токіо...»; «...залишки порівняно дорогих нафтопродуктів...».
У газетах часто читаємо слово «ясно»: «Це питання висить у повітрі з того самого
моменту, як стало ясно, що Помісному собору бути», «...стало ясно, на що може
розраховувати місцеве самоврядування» (Дзеркало тижня. – 2009. – 24 січ.); «...стало ясно,
що пропорційна система в наших умовах стала цинічною пародією...» (День. – 2011. –
19 квіт.); «...вони хочуть парфумерію... ясно, всілякого дрантя...» (Дзеркало тижня. – 2009.
– 7 берез.); «Вже нині ясно, що сформувати коаліційний уряд... буде складно...» (Дзеркало
тижня. – 2007. – 16 черв.); «З першим траншем виплат... уже все більш-менш ясно»
(Дзеркало тижня. – 2008. – 19 січ.); «Чи буде в нашому арсеналі знамените «поліпшення
вашого життя вже сьогодні» – поки не ясно» (Дзеркало тижня. – 2007. – 2 черв.).
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (укладач В. Бусел)
«ясно» пояснено як «присл. до ясний 1–7»13, тобто «1. Який випромінює яскраве світло. //
Освітлений яскравим світлом. // Добре освітлюваний денним світлом (про приміщення). //
розм. Начищений, відполірований до блиску; блискучий. 2. Нічим не затьмарений;
світлий, чистий. // Чітко видний завдяки світлу, прозорості повітря. // Те саме, що
погожий 1. // Безхмарний (про небо). // Чистий, прозорий; не каламутний (про рідину).
1

Там само. – С. 443.
Там само. – С. 501.
3
Там само. – С. 862.
4
Там само. – С. 972.
5
Там само. – С. 1125.
6
Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.:
Наукова думка, 1999–2000. – Т. 1. – С. 260.
7
Непийвода Н. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – К., 1996. – С. 167.
8
Караванський С. Російсько-український словник складної лексики. – К.: ВЦ «Академія», 1998. –
С. 359; Непийвода Н. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – К., 1996. – С. 167.
9
Великий тлумачний словник сучасної української мови / Кер. вид. проекту П.М. Мовчан,
В.В. Німчук, В.Й. Клічак. – К.: Вид-во «Дніпро», 2009. – С. 847.
10
Венцковський А. Калькуємо, забувши слово рідне… // http://www.personal-plus.net.
11
Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 7. – С. 259.
12
Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.:
Наукова думка, 1999–2000. – Т. 1. – С. 260.
13
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / Уклад. і голов. ред.
В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 1649.
2

195

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

3. перен. Нічим не засмучений, не затьмарений; спокійний, безтурботний. // Радісний,
збуджений. // Сповнений лагідності, спокою, щирості, відвертості (про погляд, усмішку і
т. ін.). 4. Не темного кольору; світлий. / Яскравий, блискучий // розм. Білий (про хліб).
5. Виразний (про звуки, музику і т. ін.) // Чіткий, виразний (про шрифт, почерк і т. ін.). //
Який не потребує пояснень; простий, зрозумілий. // 6. перен. Логічний, переконливий,
чіткий. // Здатний логічно, чітко мислити. Ясний розум. 7. перен. Цілком очевидний, який
не викликає будь-яких сумнівів у чому-небудь»1.
У цьому словнику, зокрема, подано, що «лапідарний – короткий, стислий, але чіткий
і ясний»2 (у словнику іншомовних слів зазначено без слова «ясний»: «надзвичайно
стислий і виразний, чіткий»3); «осмислюватися – ставати ясним, зрозумілим...»4;
«пояснювати – розповідаючи про що-небудь, робити його ясним, зрозумілим»5;
«природно – уживається для підтвердження думки, підсилення висловлення, зрозуміло,
ясно»6, «з’ясовувати – досліджуючи, робити ясним, зрозумілим що-небудь»7; «сумнівний
– не зовсім ясний, зрозумілий»8; «сприйнятливий – доступний для сприйняття; ясний,
дохідливий»9; «коментарі зайві – зрозуміло без пояснень, усе ясно»10; «ладом – зрозуміло,
ясно, не заплутано»11.
Зауважимо, що у багатьох випадках лексеми «ясний» і «зрозумілий» подано поряд,
першою з яких як найвлучніший, найточніший відповідник вжито «ясний». Хоча якщо із
цих речень вилучити слово «ясний», то, на наш погляд, пояснення буде чіткішим і
зрозумілішим, а саме: «осмислюватися – ставати зрозумілим...»; «пояснювати –
розповідаючи про що-небудь, робити його зрозумілим»; «з’ясовувати – досліджуючи,
робити зрозумілим що-небудь»; «сумнівний – не зовсім зрозумілий».
У «Великому тлумачному словнику сучасної української мови» (кер. вид. проекту
П. Мовчан, В. Німчук, В. Клічак) у словниковій статті до «ясний» наведено такі приклади:
«Ясне сонце; Ясен місяць; Ясна кімната; Ясна ніч; Ясне повітря; Ясне небо; Ясні обриси
гір; Ясне волосся; Ясні стіни кімнати; Ясне дитинство; Ясна доля; Питання ясне; Ясний
намір; Ясна голова; Ясний розум; Ясний звук; Ясні перегуки грибників; Картина
абсолютно ясна; Ясна річ; Ясне діло; Усе тепер ясно»12.
Словник синонімів до «ясно» подає «див. 1 видно, 1 звичайно, зрозуміло»13, а до
«зрозуміло» читаємо таке: «(говорити, пояснювати тощо) доступно, приступно,
дохідливо, ясно підсил., ладом розм., толком розм.; прозоро (натякнути тощо);
популярно (писати, пояснювати і т. ін. у дохідливій формі)»14.
Російсько-український словник до російського «ясный» наводить «(четкий,
определенный – еще) виразний, (о погоде, небе – еще) погідливий, погідний... ясная

1

Там само. – С. 1329.
Там само. – С. 606.
3
Сучасний словник іншомовних слів / Уклали: О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К.: Довіра, 2006. –
С. 404.
4
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / Уклад. і голов. ред.
В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 860.
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В.В. Німчук, В.Й. Клічак. – К.: Вид-во «Дніпро», 2009. – С. 1329.
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Наукова думка, 1999–2000. – Т. 2. – С. 943.
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2

196

Україна – мова

погода ясна погода; яснее ясного разг. цілком ясно (очевидно, зрозуміло); ясное дело в
знач. ввод. сл. зрозуміла річ, зрозуміло, ясна річ, ясно, безперечно, звісна річ, звісно...»1.
У пораднику з української мови до російського «ясно» зазначено «ясно, виразно,
очевидно, зрозуміло, звичайно, звісно»; російською «ясно видно» українською «ясно
(виразно) видно», «не совсем ясно» – «не зовсім ясно (зрозуміло)»2.
Редактори видавництв, опрацьовуючи рукописи, намагаються підібрати такий
відповідник, щоб «єдино потрібне слово зайняло єдино потрібне місце»3. Щодо лексеми
«ясно», то її вживання як прислівника до «ясний» вважають правильним у значенні
«1. Який випромінює яскраве світло. // Освітлений яскравим світлом. // Добре
освітлюваний денним світлом (про приміщення). 2. Нічим не затьмарений; світлий,
чистий. // Чітко видний завдяки світлу, прозорості повітря. // Те саме, що погожий 1. //
Безхмарний (про небо)»4. Наприклад: «На високому небі ясно горіли зорі»
(М. Коцюбинський); «Крута гора ясно виступає на синьому небі і виразно видається серед
рівної задніпрянської береговини» (І. Нечуй-Левицький); «Надворі було ясно, місячно»
(І. Франко); «В сінях було ясно» (І. Нечуй-Левицький); «Місяць уже високо підбився
вгору, і було ясно, хоч голки збирай» (Б. Грінченко)5.
А в інших випадках лексемою «ясний» (і «ясно» як прислівником до «ясний») не
замінюватимуть такі відповідники: «чистий, прозорий; не каламутний (про рідину)...
Нічим не засмучений, не затьмарений; спокійний, безтурботний... Радісний, збуджений...
Сповнений лагідності, спокою, щирості, відвертості (про погляд, усмішку і т. ін.)... Не
темного кольору; світлий... Яскравий, блискучий... Виразний (про звуки, музику і т.ін.)...
Чіткий, виразний (про шрифт, почерк і т. ін.)... Який не потребує пояснень; простий,
зрозумілий... Логічний, переконливий, чіткий... Здатний логічно, чітко мислити.... Цілком
очевидний...»6. Не писатимуть скальковане з російської мови «питання ясне», «ясний
звук», «картина абсолютно ясна», «ясна річ», «ясне діло», «усе тепер ясно», а «питання
(запитання) зрозуміле», «виразний звук», «все добре зрозуміло (все зрозуміло без
коментарів (без пояснень)», «зрозуміло», «безперечно», «звісно». Наприклад: «– Що ж, –
кажу йому, – написав добре, зрозуміло... І не без жарту» (Панас Мирний); «Суддя вийняв
лист про волю і голосно прочитав його. – Чи зрозуміло для вас, за що я прочитав? – спитав
він у бурлак» (І. Нечуй-Левицький); «Замовк [Свирид] у тиші, наче роздумуючи, а чи
зрозуміло йому самому те, що він сказав» (М. Стельмах); «Зрозуміло, що такий стан речей
не міг не похитнути Тиховичевої віри в корисність такої боротьби» (М. Коцюбинський);
«То був ґазда достатний, незалежний, любив і правду сказати в очі... тому цілком
зрозуміло, що війт ненавидів старого Марусяка» (Г. Хоткевич); «Зрозуміло, що після цієї
канонади сюди посунуть танки...», «– В нас такий народ, що сам на чужі вуха наступає!
Зрозуміло всім? – Зрозуміло» (О. Гончар)7. Або «дохідливо», «популярно» чи інші
відповідники. Наприклад: «Говорив [Суворов] по-простому, дохідливо, здобрюючи свою
мову жартами та примовками» (С. Добровольський); «Дякую за гарненьку, а при тім ще
дуже цікаво і популярно написану статтю» (М. Коцюбинський)8.
Отже, у вищенаведених реченнях вживання лексеми «ясно», на наш погляд, не є
нормативним. Правильно «...як стало відомо, що Помісному собору бути», «...стало
1

Русско-украинский словарь: В 3 т. – 2-е изд. – К.: Голов. ред. УРЕ, 1980–1981. – Т. 3. – С. 882.
Непийвода Н. Сам собі редактор: Порадник з української мови. – К., 1996. – С. 256.
3
Дудик П.С. Стилістика української мови: Навчальний посібник. – К.: ВЦ «Академія», 2005. – С. 303.
4
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / Уклад. і голов. ред.
В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 1329.
5
Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 11. – С. 657.
6
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. допов. та CD) / Уклад. і голов. ред.
В.Т. Бусел. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2007. – С. 1329.
7
Словник української мови: В 11 т. – К.: Наукова думка, 1970–1980. – Т. 3. – С. 712.
8
Словник синонімів української мови: У 2 т. / А.А. Бурячок, Г.М. Гнатюк, С.І. Головащук та ін. – К.:
Наукова думка, 1999–2000. – Т. 1. – С. 634.
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відомо, на що може розраховувати місцеве самоврядування»; «...стало зрозуміло, що
пропорційна система в наших умовах стала цинічною пародією...»; «...вони хочуть
парфумерію... звісно, всілякого дрантя...»; «Вже нині зрозуміло (очевидно), що
сформувати коаліційний уряд... буде складно...»; «З першим траншем виплат... уже все
більш-менш зрозуміло»; «Чи буде в нашому арсеналі знамените «поліпшення вашого
життя вже сьогодні» – поки не відомо».
На підставі вищезазначеного можемо виснувати:
1. Відповідно до російського «относительно» треба правильно вживати прислівник
«порівняно», а не скальковане «відносно»;
2. Намагатися росіянізм «ясно» замінювати українськими відповідниками
«зрозуміло», «безперечно», «звісно», «дохідливо», «популярно», «очевидно», «відомо» та
ін.
Зважаючи на важливість, порушена проблема дотримання лексичної норми в
газетних матеріалах потребує подальших досліджень.
The article analyses using of lexemes «relatively» and «clear» in periodicals. The author
focused on explaining the meanings of these words in reference books. The examples are taken
from newspapers «Day» and «Mirror of week».
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Самсонова О.В.,
Сугробова Ю.Ю. (Сімферополь)
ФРАЗЕМИ З РОСЛИННИМ
КОМПОНЕНТОМ НА ПОЗНАЧЕННЯ
ЕМОЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ ЛЮДИНИ
Мета статті – показати місце фразеологічної мікросистеми «Емоційні процеси
людини» в ідеографічній ієрархії фразеологічної системи мови. Вирізнення фразеологічних
мікро- та макросистем має обов’язково підпорядковуватися екстралінгвістичному
членуванню світу й будуватися на поняттєво-логічних принципах (позалінгвістичний
фактор), ґрунтуватися на наявності в семантичній структурі всіх членів вирізненої
мікро- чи макросистеми спільної семантичної ознаки, що є для неї інтегруючою
(лінгвістичний фактор).
Гуманізація мовознавства, поворот до мовної особистості як медіума для
проникнення в мову зумовили перехід традиційних та нових лінгвістичних дисциплін на
якісно новий науково-пізнавальний рівень.
Фразеологія як окремий розділ мовознавства інтенсивно розвивалась із початку
ХХ ст. і продовжує привертати увагу все ширшого кола дослідників. Теоретичні та
практичні аспекти української фразеології були предметом монографічного опису в
працях Л. Авксентьєва, М. Алефіренка, В. Білоноженко, М. Демського, В. Калашника,
М. Коломійця, Л. Скрипник, В. Ужченка й інших учених. Підґрунтя вивчення
фразеологічних одиниць було закладене в працях Ф. Буслаєва, О. Потебні,
І. Срезневського, О. Шахматова. Їхню спадщину розвинули В. Архангельський, О. Бабкін,
О. Білодід, В. Виноградов, В. Жуков, О. Кунін, Б. Ларін, В. Мокієнко, О. Молотков,
Є. Поливанов, М. Шанський та ін. вчені.
Посилення інтересу науковців до системного вивчення фразеології ставить перед
дослідниками проблему ідеографічного опису фразеологічного складу мови. Проблемам
фразеологічної ідеографії присвячений значний обсяг наукової літератури. Безумовно,
заслуговують на увагу роботи А. Емірової, Ю. Прадіда, В. Телії, В. Ужченко, Д. Ужченко
тощо1.
При величезній кількості досліджень, присвячених фразеології, роботи
ідеографічного плану складають одиниці. Ідеографічні дослідження фразеології різних
мов розвиваються нерівномірно. Фрагментарні ідеографічні описи російських
фразеологізмів охоплюють уже більшу частину фразеологічного фонду й могли б покрити
майже всю ідеографічну сітку, якби така для фразеології була розроблена2. Українська
фразеологічна ідеографія – не виняток. Багатий фразеологічний матеріал, накопичений
українською фразеографією, ще чекає свого опису в ідеографічному аспекті. Для
представлення всіх фразеологічних одиниць потрібен окремий ідеографічний словник
фразеології. Лише початком такого опису можна вважати словник Ю. Прадіда3.
1

Прадид Ю.Ф. Русско-украинский и украинско-русский фразеологический тематический словарь:
Эмоции человека. – Симферополь: Редотдел Крымского комитета по печати, 1994. – 243 с.; Эмирова А.М.
Фразеология сферы интеллектуальной деятельности // Вопросы русской и славянской фразеологии. –
Самарканд, 1978. – Вып. ХІІІ. – С. 17-26; Ужченко В.Д., Ужченко Д.В. Фразеологічний словник
східнослобожанських і степових говірок Донбасу. – Луганськ: Альма матер, 2002; Ужченко В.Д.,
Ужченко Д.В. Фразеологія сучасної української мови: Навч. посіб. – К.: Знання, 2007.
2
Никитина Т.Г. Идеографические аспекты народной фразеологии на материале Псковских говоров:
Автореф. дисс. … д-ра филол. наук. – СПб., 1996. – С. 12.
3
Прадид Ю.Ф. Русско-украинский и украинско-русский фразеологический тематический словарь:
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Причиною недоліків саме в понятійній класифікації можна вважати нез’ясованість
багатьох теоретичних проблем фразеологічної ідеографії. Тому актуальним є зауваження
А. Емірової про те, що фразеологія має стати об’єктом окремого ідеографічного опису1.
Кожному народу притаманно відображати в мові разом з іншими фактами реального
життя і рослини, як найзначнішу сферу об’єктивної дійсності. Появі фразеологічних
одиниць, які позначають рослинний світ, сприяло їх найбільшій близькості до людей.
Світ флори оточує людину з глибокої давнини. Люди використовують рослини у
повсякденному житті, вживаючи їх у їжу, на корм тваринам, не говорячи вже про медичну
практику, а також у культових та релігійних обрядах. Тому не дивно, що назви росли
неодноразово слугували об’єктом лінгвістичних досліджень (див. роботи російських
вчених М. Панасенка, Т. Міщенко, С. Костюшко та ін.).
Людину оточує світ понять або концептів, які «впорядковують реальність, яку ми
сприймаємо, способи нашої поведінки у світі й наші контакти з людьми»2. В означенні
цих понять важливу роль відіграють засоби вторинної номінації, які відображають
асоціативну природу мислення людини3.
Розглядаючи емоції, ми віддаємо перевагу аналізу фразеологізмів (ФО), які
характеризують емоції людини, тому що саме фразеологізми в мові найбільш точно
характеризують сферу людських емоцій, внутрішні переживання й ставлення до
навколишньої дійсності порівняно з лексичними і граматичними засобами4.
Протягом тривалого часу ФО, що характеризують емоційні процеси людини,
привертали увагу частіше, ніж ті, що позначають інші психічні процеси (увага, пізнання,
воля, мовлення), сфери діяльності людини тощо. Закономірно, бо, як зауважують
Л. Ройзензон і Ю. Аваліані, якщо лексика відображає сукупність явищ, фактів, процесів
дійсності, то фразеологія – насамперед сферу переживань і почуттів, психічних станів
людини. Мало хто з учених досліджував фразеологічну ідеографію (емоційні процеси
людини) порівняно з рослинним світом. Це й є нашим завданням. Як свідчить зібраний
нами матеріал, емоційний стан людини характеризують 35 ФО з компонентом – назвою
рослин.
Розглядаючи ідеографічну структуру фразеологічної мікросистеми «Емоційні
процеси людини» ми можемо сказати, що вона не розгалужена. У ній відсутні ланки:
семантична група, семантичне поле. Так, наприклад, у тематичній групі «Гнів. Лють»
об’єднуються 18 ФО з компонентом – назвою рослин, що характеризують емоційний стан
людини, яка відчуває сильне обурення, нервове збудження, роздратування:
1) Дуже сильно побити, вщент: всипати бобу; дати перцю; обламати віник; на
капусту; на мак; пошаткувати на капусту.
2) Відшмагати, висікти різками: всипати березової каші; березовим віником
почесати; березова каша.
3) Провчити: дати перцю; утерти маку; стерти на мак.
4) Суворо покарати: дати (всипати) перцю; дістанеться на горіхи (кислички);
дістанеться перцю з квасом; втерти маку (часнику); всипати березової каші.
5) Знищити кого-небудь: зім’яти на табаку; вигубити з корінням і насінням;
Эмоции человека. – Симферополь: Редотдел Крымского комитета по печати, 1994. – 243 с.
1
Эмирова А.М. Фразеологическая идеография, предмет и задачи // Вопросы фразеологии: Сб. науч.
статей. – Самарканд, 1984. – С. 66.
2
Лакофф Д., Джонсон М. Метафоры, которыми мы живем // Теория метафоры. – М., 1990. – С. 387.
3
Основи психології: Підручник / За заг. ред. О.В. Киричука, В.А. Роменця. – 4-е вид., стереотип. –
К.: Либідь, 1999. – 632 с.; Психологический словарь / Под ред. В.П. Зинченко, Б.Г. Мещерякова. – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Педагогика-Пресс, 1998. – 440 с..
4
Фразеологічний словник української мови: В 2-х кн. – К.: Наукова думка, 1993. – Кн. 1-2;
Фразеологія перекладів Миколи Лукаша: Словник-довідник / Укл. О.І. Скопненко, Т.В. Цимбалюк. – К.:
Довіра, 2002. – 735 с.; Чабаненко В. Фразеологічний словник говірок Нижньої Наддніпрянщини. –
Запоріжжя, 2001.
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вирубати на капусту; не лишити на насіння.
6) Розбити, розтрощити, зім’яти: стерти на макуху.
Тематична група «Страх» залишається поза межами синонімічних рядів і
представлена тільки двома ФО з рослинним компонентом: волосся стає дуба і як осика на
вітрі (хтось відчуває сильний страх; дуже сильно боятися чогось або когось).
Тематична група «Відчай» теж не дуже розгалужена, а представлена тільки чотирма
ФО з компонентом – назвою рослин, які утворюють тільки один синонімічний ряд. Це
безвихідь, розпач, безнадія, розпука, сильний душевний біль: діло табак; діло тютюном
пахне; так на душі – хоч гриби суши; висушити очі на сухий колос.
Тематична група «Байдужість» дуже мала і представлена тільки чотирма ФО з
компонентом – назвою рослин, але вона заслуговує на увагу. ФО цієї групи утворюють
один синонімічний ряд.
Байдужість – незацікавленість, безсторонність, нечулість, апатія: хоч вовк траву їж;
хоч трава не рости; як горохом об стіну; а то все трава.
Також поза межами синонімічних рядів залишається і тематична група «Зневага.
Презирство», яка представлена тільки двома ФО з компонентом – назвою рослин:
пришивати квітку; не вартий і печеної цибулі.
Взагалі зневага – навмисне приниження чиєїсь гідності, образа, відсутність поваги.
Тематична група «Захват. Захоплення» у своєму здобутку має всього чотири ФО з
компонентом – назвою рослин, які не утворюють синонімічного ряду.
Захват – порив, запал, велике внутрішнє піднесення, захоплення, найбільший вияв
чогось: розпалився, як липове клиння; закохався, як чорт у суху вербу; підкинути дров; з
хмелем у голівці.
Тематична група «Сором. Стид» у своєму здобутку має всього одну ФО з
компонентом – назвою рослин: зашарітися, як маків цвіт (дуже почервоніти).
Розглянувши тематичне поле «Емоційні процеси людини», яке має у своєму
здобутку всього 35 ФО, можна зробити такі висновки:
1. Тематичне поле «Емоційні процеси людини» включає в себе шість тематичних
груп ФО, але синонімічні ряди (їх усього вісім) можна утворити тільки в тематичній групі
«Гнів. Лють», у якій об’єднуються 18 ФО з компонентом – назвою рослин. У структурі
ідеографічної класифікації відсутні ланки «семантична група», «семантичне поле». Деякі
ФО (дати перцю; на капусту; на мак; всипати березової каші; утерти маку) можна віднести
до різних синонімічних рядів, тому що вони позначають різні емоційні відтінки.
2. Склад ФО української мови, що позначають емоційні процеси людини (включає
всього 35 ФО), не є різноманітним у кількісному плані. Найчисленнішою виявилася
тематична група ФО, що характеризує емоційний стан «Гнів. Лють».
Отже, у фразеологічній мікросистемі «Емоційні процеси людини» відображені риси
української ментальності, що становить інтерес не тільки для мовознавців, а й для
етнопсихологів, етнокультурологів. Таким чином, фраземи з рослинним компонентом
характеризують різні емоційні процеси людини.
Дослідження окремих фразеологічних мікросистем створює передумови для
укладання фразеологічних словників ідеографічного типу.
The object of the article is to show the place phraseological microsystems «Human’s
emotional processes» in the hierarchy of phraseological system of language. The isolation of
phraseological micro-and macro systems should always obey the extra-segmentation of the
world and is based on the conceptual-logical principles (extralinguistic factor). It is based on the
presence in the semantic structure of all members of the selected micro-or macro systems
semantic feature, which is for this systems integrating (linguistic factor).
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Сікорська З.С. (Луганськ)
ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ
ВЖИВАННЯ ІМЕННИКА
У ПРОФЕСІЙНОМУ МОВЛЕННІ
У статті розглянуто типові порушення лексичної норми, пов’язані з уживанням
іменників у професійному мовленні: ненормативне значення слова, нерозрізнення
синонімів, омонімів, паронімів, невмотивовані запозичення, псевдоукраїнізування, мовна
надмірність і мовна недостатність та застережено від мовної недбалості.
Важливим словесним елементом сучасної української лексики є іменник –
найчисленніша частина мови. Описуючи особливості вживання іменника у професійному
мовленні, автори навчальних посібників з української ділової і фахової мови (М. Зубков,
С. Шевчук, В. Михайлюк, А. Корж, Л. Мацько, Л. Кравець, М. Гінзбург та ін.)
здебільшого акцентують увагу на його граматичних ознаках предметності (категоріях
роду, числа, відмінка, системах словозміни, словотвору), подають правописні норми та
правила, що, безумовно, має важливе значення для підвищення культури писемного й
усного мовлення. А втім з-поміж усіх різновидів помилок, які трапляються в текстах, чи
не найбільше лексично-стилістичних. Це природно, адже іменник – лексично найбагатша
частина мови, своєю частотою вживання вона перевищує всі інші лексично-граматичні
класи слів. Навіть за свою найбільшу чисельність у граматичному світі, підкреслював
І. Вихованець1, іменник заслуговує на шану.
Основна мета статті – проаналізувати вживання іменника у професійному (усному й
писемному) мовленні щодо відповідності лексичним нормам, показати деформації, яких
зазнає внутрішня структура української мови внаслідок перенесення особливостей
російської мови в українську. Не менш важливе завдання – застерегти й від мовної
недбалості, адже бережливе ставлення до мови – не примха вчених-мовознавців, а
цивілізована норма, додержання якої є основою мовної культури фахівця.
Виокремлюючи таку проблему в сучасному мовознавстві, як соціокультурний зміст
поняття «культура мови», С. Єрмоленко наголошує, що увагу дослідників закономірно
привертають такі сфери, як журналістика, мова депутатів Верховної Ради, мова вчителів:
саме комунікація в цих соціумах найпомітніша щодо публічності й найдієвіша щодо
впливу на функціонування реальних, а не символічних літературних норм2.
Фактичний матеріал цього дослідження становлять науково-гуманітарні тексти й
усне мовлення працівників мистецьких навчальних закладів. Речення-ілюстрації не
редагувалися, помилки в них не виправлялися.
Лексичні норми регулюють правильне слововживання, уживання слів у властивих їм
значеннях відповідно до змісту на сучасному етапі. Професійне мовлення, особливо
науково-навчальне, вимагає бездоганного слововжитку. На жаль, воно перенасичене
мовними покручами.
Одним із численних відступів від лексичних норм є вживання слова в невластивому
йому значенні. Абсолютні чемпіони за кількістю неправильних слововживань – область,
напрямок, робота, об’єм, задача, установка. Ці номени розглянуто в попередніх наших

1

Вихованець І.Р. У світі граматики. –К.: Рад. школа, 1987. – С. 147.
Єрмоленко С. Культура мови і мовні ідеали суспільства // Актуальні проблеми сучасної філології.
Мовознавчі студії: Збірник наукових праць Рівненського державного гуманітарного університету. – Рівне,
2010. – Вип. ХVІІІ. – С. 90-91.
2

202

Україна – мова

статтях1. Наводимо інші приклади вживання цієї мавпованої лексики, щоб ще раз
загострити увагу на правильних словоформах: Область (треба: галузь) діяльності, у якій
комп’ютери використовуються як для синтезу зображень, так і для обробки візуальної
інформації, отриманої з реального світу, називається комп’ютерною графікою;
Важливими елементами системи інформаційної безпеки бібліотеки є правовий,
організаційний та інженерно-технічний напрямки (треба: напрями), які являють собою
сукупність певних методів, засобів та дій, спрямованих на захист інформації; В роботі
(треба: праці) «Дни и месяцы украинского селянина» М.А. Максимовича виведені спільні
та відмінні риси українських та російських весняних хороводів; Перехід від forte до subito
piano здійснюється шляхом раптового скорочення об’єму (треба: розміру) жесту;
Публікація висвітлює питання цілей та задач (треба: завдань) педагогічної практики;
Велике значення надається першій стадії: музично слуховій діяльності, вмістом якої є
формування установки (треба: настанови) – готовності учня до сприйняття.
Агресивне, штучне, неживе, «розкручене» в останні 15-20 років слово витоки,
стверджує шанований словозахисник С. Караванський2, запровадили в наш мовний
ужиток ті, хто конвертує своє українське мовлення з російського думання. Те, що в
російській літературній мові означувано словом истоки, українці традиційно віддавали
словами джерела або корені, і то не завжди у множині. І справді: жанрові витоки
провідних музичних образів – це ж запозичений, скопійований спосіб висловлювання. Тут
замість слова витоки цілком до речі вжити живе, поширене і зрозуміле слово джерела.
Донедавна словники тлумачили внесок і вклад як синонімічні, коли йшлося про
«що-небудь цінне, внесене у громадську справу, науку, літературу і т.ін.», що
розрізняються вживанням: вклад вжив. рідко. Внесок (вклад) у розвиток літератури3.
Мовна практика закріпила їх стилістичне розрізнення, що фіксують і лексикографи в
нових перекладних словниках, пор.: вклад вклад, -у; (перен. – ещё) внесок, -ску; ~ в
сокровищницу литературы внесок у скарбницю літератури; ~ на текущий счёт вклад на
поточний рахунок4. Отже, на сьогодні обидва слова є в лексичній системі української
мови, проте вони не можуть бути взаємозамінними. Тож маємо писати про внесок, а не
вклад Ґротовського у авторське мистецтво.
Слово вступ невиправдано вжито у словосполученні мотиви вступу до шлюбу.
Тлумачний словник пояснює його як: 1. Дія за знач. вступити, вступати (Входити,
в’їжджати куди-небудь. Ставати членом якої-небудь організації, товариства і т. ін. У
сполученні з віддієслівними іменниками означає: розпочинати дію, виражену відповідним
іменником; брати участь у чому-небудь). 2. Початкова частина книжки, статті, музичного
твору і т.ін., що передує основному викладу5. Зворот вступ до шлюбу – калька з
російського зразка. Вступить в брак перекладають дієсловами одружитися, побратися
або сполукою взяти шлюб. Згідно з нормами української мови утворюємо й
словосполучення мотиви одруження.
Стильовою ознакою наукового тексту є логічність і точність викладу, які
1

Сікорська З.С. Культура мови деяких науково-гуманітарних текстів // Соціально-гуманітарні науки:
проблеми їх розвитку та викладання у вищій мистецькій школі: Матеріали Всеукраїнської науковопрактичної конференції. – Луганськ, 2007. – С. 170-186; Сікорська З.С. Лексико-фразеологічні помилки в
науковому тексті // Виконавська інтерпретація та сучасний навчальний процес: Матеріали ІІ Всеукраїнської
науково-практичної конференції. – Луганськ, 2008. – С. 177-185.
2
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я». – К.: ВЦ «Академія»,
2001. – С. 62-63.
3
Словник труднощів української мови: Біля 15000 слів / Д.Г. Гринчишин, А.О. Капелюшний,
О.М. Пазяк та ін.; За ред. С.Я. Єрмоленко. – К.: Рад. школа, 1989. – С. 60.
4
Новий російсько-український словник-довідник: Близько 65 тис. слів / С.Я. Єрмоленко,
В.І. Єрмоленко, К.В. Ленець, Л.О. Пустовіт. – К.: Довіра. 1996. – С. 59.
5
Великий тлумачний словник сучасної української мови (з дод. і допов.) / Упоряд. В.Т. Бусел. – К.;
Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – С. 208.
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забезпечуються знанням системи лексичних значень, правильним вибором слова чи
вислову. Хіба можна називати засновниками (тобто тих, хто започаткував, заснував,
організував, створив щось; фундаторів, основоположників) української скрипкової школи
багатьох «видатних представників, які прийнявши творчу естафету від своїх славетних
учителів, стали її засновниками. Підтвердженням цього є покоління сучасних українських
митців-педагогів, які примножують кращі традиції вітчизняної скрипкової школи». Не
можна. Уживши слово в неправильному значенні, автор перекрутив, спотворив зміст
висловлювання, адже засновники – це славетні вчителі, у яких багато палких учнів,
достойних продовжувачів традицій своїх учителів.
Тлумачні словники фіксують лексему персоналія зі значенням «короткий нарис
життя і творчості кого-небудь». Чи правильно вжито її у фразі багатогранна творчість
головної персоналії роботи – Г. Персела – постає у новому ракурсі? Ні. Словоформа
персоналії тут не на місці, бо автор пише про композитора епохи бароко Генрі Персела.
Особу, людину як окрему особистість називають персоною, але в науковому тексті це
слово не використовують, оскільки воно має виразне емоційне забарвлення, нерідко
знижене. Важко витлумачити й висловлювання постає у науковому ракурсі, адже йдеться
про генія-музиканта, а не про предмет. За визначенням «Словника-довідника з культури
української мови» ракурс – це «вигляд різних предметів у перспективі, що спричиняє
зміну їхніх звичайних обрисів»1.
Неправомірно вжито іменник розповсюдження в такому висловлюванні: Педагогічні
ідеї Столярського здобули широке розповсюдження. За сучасними лексичними нормами
розповсюдження – це дія за знач. розповсюдити: 1. Роздати, продати що-небудь речове
багатьом. 2. Рознести в різні боки, сторони на велику відстань; перенести, передати
хворобу, епідемію. Коли ж треба передати значення: 1. Робити більшим за обсягом,
змістом, розвивати. 2. Робити доступним, відомим для всіх. 3. Розширювати сферу впливу
на кого-, що-небудь – уживають поширювати2. А якби автор урахував ще й синтаксичні
норми української мови, то написав: Учні Столярського поширили його педагогічні ідеї,
створивши групи…
Один із важливих показників мовної компетентності як невід’ємного складника
професіоналізму – доречно використовувати синоніми, обов’язково враховувати їхні
семантико-стилістичні особливості. У науковому тексті зважають на контекстуальне
оточення. І перш ніж стверджувати, що «труднощі … пов’язані зі слабкою підготовкою,
дефектами виховання в сім’ї та школі», варто «заглядати у словник». Яке слово вибрати
допомагає Довідник з культури мови, у якому докладно описано сферу функціонування
слів дефект – недолік і виснувано: «Отже, слово дефект позначає переважно відчутні,
видимі недоліки конкретних предметів. Тобто для характеристики його зіпсованості,
пошкодження певного предмета вживається слово дефект, а недолік вказує на негативну
ознаку, якість чого-небудь: дефекти агрегату, але недоліки виховання»3.
Синоніми використовують у текстах наукового стилю, щоб якнайточніше висловити
думку. Наприклад, слова відносини – взаємини – стосунки – ставлення деякими
значеннями об’єднуються в один синонімічний ряд, проте кожне з них має свою
семантику й відрізняється від інших лексичною сполучуваністю: взаємини, стосунки –
«зв’язок між людьми» (взаємини між дітьми, приятельські стосунки), взаємини –
«взаємні стосунки» або «зв’язки», стосунки – «зв’язки, контакти взагалі»; відносини –
«зв’язки між державами або групами людей» (міжнародні відносини, виробничі
відносини); ставлення – «характер поводження з ким-, чим-небудь» (ставлення до
1

Словник-довідник з культури української мови / Д. Гринчишин, А. Капелюшний, О. Сербенська,
З. Терлак. – К.: Знання, 2006. – С. 273.
2
Там само. – С. 260.
3
Довідник з культури мови: [Посібник] / С.Я. Єрмоленко, С.П. Бибик, Н.М. Сологуб та ін.; За ред.
С.Я. Єрмоленко. – К.: Вища школа, 2005. – С. 67.
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батьків, ставлення до праці). Уживання в цих значеннях слова відношення є
неправомірним, оскільки воно виражає взаємозв’язки лише між предметами, явищами
тощо1. А за частотою неправильного вживання йому теж належить чемпіонський рахунок.
Замінити це недослово треба в таких реченнях: Під час навчання у багатьох студентів
виникають проблеми, пов’язані з адаптацією, кризовими періодами, відношеннями
(взаєминами) у групі, з викладачами, батьками, друзями; Публікація розрахована на
читачів, що не мають відношення (стосунку) до музики; У діях педагога не повинно бути
навіть натяку на некоректне та несправедливе відношення (ставлення) до студента;
Зрозуміло, що учні з недостатньо розвинутою слуховою сферою обирають
безперспективний у всіх відносинах (з усякого погляду), але, на перший погляд, більш
легкий шлях «найменшого опору».
Треба уважно ставитися до міжчастиномовних омонімів, уживання яких нерідко не
забезпечує правильного сприйняття тексту. Пор.: Достаток світла й блиску при
інтонаційно-гармонійній
загостреності,
світла
урочистість
завершального
звукокомплекса з дивним обривом в останню мить creacendo і fff залишають відчуття
спраги великої енергії, спраги вищої реальності, що є джерелом самого життя.
Незрозуміло: прикметник світла тут має пряме чи переносне значення. А щоб зміст
висловлювання не став перекрученим, використаємо слово радісна чи приємна або й
уникнемо означення світла, бо передана ним вужча ознака приглушує значення
абстрактного іменника урочистість – назви ознаки «сповнений величі; який викликає
почуття піднесеності, небуденності» // «пристрасний, патетичний».
Порівнюючи рос. кисть і укр. кисть, з’ясовуємо, що ці слова семантично
перехрещуються лише в одному значенні: «частина руки від зап’ястя до кінця пальців»,
інші значення передають різними номенами, зокрема «пучок ягід або квітів на одній гілці,
стеблині» – рос. кисть, гроздь, а укр. гроно, кетяг, китиця (суцвіття); «жмуток ниток,
шнурків і т.ін., зв’язаних з одного кінця докупи, що є прикрасою, оздобою чого-небудь» –
рос. кисть, а укр. – китиця; «прикріплений до ручки пучок щетини, волосу або шерсті, що
використовується для нанесення фарби, клею і т. ін. на якусь поверхню» – рос. кисть, а
укр. пензель, щітка; перен. «мистецтво живопису; // про творчу манеру або про роботу
художника» – рос. кисть, а укр. пензель. Саме міжмовною омонімією й спричинена
неточність слововживання в реченні: Комп’ютер виступає як інструмент художника –
такий же, як олівець, перо або кисть (треба: пензель або щітка).
Особливістю перекладу слова человек є те, що в українській мові воно має основні
відповідники: 1. людина; (лицо) особа; 2. (дворовой) ист. дворак, а слова чоловік – у
російській мові: 1. муж, супруг; 2. мужчина. Бувають ситуації, коли, уживаючи слово
чоловік, автор спотворює думку. Наприклад, хіба про чоловіка в подружжі чи про особу
чоловічої статі йдеться в реченні: Надар, В. Ван Гог, П. Гоген, П. Пікассо, Е. Моне,
А. Тулуз-Лотрек ламають попередні уявлення про межі мистецтв, про ступінь їх
можливостей, про їх роль у житті чоловіка. Звісно ж, про людину.
Автори статей допускають небажані лексичні помилки, не розрізняючи пароніми –
споріднені та неспоріднені слова, схожі за формою, але різні за значенням. Наприклад, не
розрізняють за значенням відповідники російського слова сборник – пароніми збірка та
збірник: Першим результатом діяльності відділу був «Сборник статистических сведений
по Екатеринославской губернии: Славяносербский уезд». До збірки увійшли географічні та
метеорологічні відомості, Історичний нарис, відомості про селянські господарства,
форми землеволодіння, а проте кожен з них має свої смислові відтінки. Збірка – це
книжка, яка містить у собі твори одного або кількох авторів, зібрані за певним принципом:
збірка віршів, нарисів, оповідань; поетична збірка. Збірник – це книжка, яка містить у собі
однотипні матеріали, документи, зведені закони, розпорядження, тексти певного
1
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призначення: збірник задач, наказів, документів; тематичний збірник.
Часто слова знайомство й ознайомлення вживають як тотожні, незважаючи на
відмінність у значеннях. Особливо ця плутанина впадає в око, коли їх використано в одному
тексті: Отже, формування навичок читання нот з листа в учня-виконавця є важливим
чинником його фахової підготовки, що впливає на зростання виконавської майстерності,
розширення музичного кругозору, дає великі можливості для ознайомлення з новітньою
нотною літературою. У запропонованій роботі розглянуто лише деякі форми роботи з учнем
у спеціальному класі. Подальше більш поглиблене вивчення цієї теми, знайомство із сучасними
методиками викладання та їх аналіз нададуть можливість удосконалити працю викладача,
підвищити рівень його педагогічної майстерності. «Словник паронімів української мови» так
пояснює паронімічну пару: ознайомити – «дати відомості, інформацію комусь про щонебудь»; познайомити – «представити когось кому-небудь, налагодити знайомство між
незнайомими»1. Тож ураховуймо різну лексичну сполучуваність: знайомство з учнем, а
ознайомлення з нотною літературою, з методиками викладання, а також: з кращими зразками
музичного мистецтва, з творами А. Шенберга, А. Веберна, М. Равеля. І особистий досвід
дитини необхідно поширювати не завдяки знайомству з літературними творами, творами
образотворчого мистецтва, формуючи потім асоціативні ряди з музикою, а збагачувати,
ознайомлюючи з літературними творами…
Помилково вжито паронім освітленість замість висвітлення у фразі недостатня
освітленість у методичній літературі потребує більш розгорнутого аналізу у подальшій
роботі. Відприкметниковий абстрактний іменник із суфіксом -ість позначає стан за знач.
освітлений (який світиться, має освітлення) або ступінь освітлення якої-небудь поверхні,
простору. Висвітлення – це дія за знач. висвітлити: зробити відомим, пояснити,
роз’яснити, розкрити що-небудь у деталях; // зобразивши, показати що-небудь, зробити
зрозумілим (у літературі, мистецтві).
Похідники однієї словотвірної моделі освоєння та засвоєння мають неоднаковий
зміст, бо засвоєння співвідноситься з дієсловом засвоїти у знач. 1. «сприйнявши щось
нове, зробити його звичним і звичайним для себе»: теорію, погляди, культурні цінності,
матеріал, програму тощо; 2. (фізіол.) «увібрати в себе, поглинути, перетравити»: їжу,
вітаміни тощо, а освоєння – з дієсловом освоїти у знач. 1. «зробити придатним для
використовування в народному господарстві; повністю або частково використовувати»:
космос, кошти, гроші тощо; 2. «за допомогою навчання опанувати щось»: галузь науки,
професію, нові методи дослідження тощо. Тож правильним буде вжити іменник
засвоєння замість освоєння в тексті: З іншого боку, самі студенти усвідомлюють сенс
свого світоглядного самовизначення на основі досягнення професійної компетентності й
соціально-етичної зрілості та практично реалізують ці цілі, активно включаючись в
навчально-пізнавальну діяльність із освоєння навчального матеріалу на базі системного
оволодіння способами світосприймання, світобачення, культурного світоперетворення й
самовдосконалення особистості.
У реченні Виконання вищезазначених умов неодмінно сприяє професіональному
росту студентів-виконавців словоформа росту використана неправильно, вона замінила
потрібне слово зростання. Перекручення слів української мови – наслідок буквального
перекладу російського слова рост. Рос. рост і укр. ріст семантично перехрещуються,
коли говорять про організм, а досягнення вищого ступеня розвитку позначають укр.
зростання.
Під впливом російської мови інколи замість свідчення неправильно вживають
свідоцтво: Свідоцтво цьому – не тільки велика кількість портретів, яка дійшла до нас,
але й надзвичайно широке розповсюдження їх. Пор.: свидетельство – 1. свідоцтво
(офіційний документ, що підтверджує якийсь факт або містить відомості про когось);
1
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2. свідчення (факт, що підтверджує щось), синонімом до цього пароніма є слово доказ.
Часто не розрізняють пароніми уява й уявлення, що призводить до змістових
помилок. Наприклад, у реченні Інтегративний підхід розширює уяву відносно фольклору
як категорії культури треба було вжити лексему уявлення, що передає значення «знання,
розуміння чогось». Слово уява вживають, коли йдеться про «здатність уявляти,
фантазувати».
Наукові публікації переобтяжено невиправданими запозиченнями. Занадто часто в
розвідках уживають, наприклад, такі чужомовні слова, як фактор: Динаміка є одним із
факторів у розкритті емоційного змісту твору; Взаємодія естетичних і педагогічних
факторів у формуванні основ педагогічної майстерності; фундамент: відсутній
фундамент онтології; високий рівень самосвідомості, що базується на міцному
фундаменті культури; інтерпретація: Наведена інтерпретація культури показує
значення творчої діяльності у формуванні культури; Інтерпретація території з позиції
культури – справа невдячна; модернізація: з модернізацією засобів навчально-виховної
роботи та ін. А до цих слів існують українські синоніми: фактор – чинник; фундамент –
підвалини, підмурок, підмурівок; модернізація – оновлення, удосконалення;
інтерпретація – роз’яснення, тлумачення.
Упадає у вічі своєрідність графіки деяких текстів: невластиві нам слова виділено
дужками й поясненням, що сприяє запровадженню в мовну практику чужих слів і
витискування своїх: У процесі історичного розвитку при конвергенції (зближенні)
культур, різні етнокультурні елементи поступово стають надбанням усього людства.
Невже виховання, «метою якого є формування у студентів орієнтації на здоровий
спосіб життя», потребує чужомовного означеного слова «превентивне». Це що: новий
вид виховання чи модний агресивний «іноземець», який в останні роки активно
використовують психологи і педагоги. За визначенням сучасного тлумачного словника
фахової лексики превентивний – це «запобіжний, попереджувальний»1. А наведений у
Словнику іншомовних слів приклад уживання цього «іноземця» («превентивна війна –
війна, що нібито має на меті запобігти нападові іншої держави, але по суті є формою
імперіалістичної агресії»2) – доказ того, що не варто таку благородну мету як виховання
студентів називати «превентивною». Сполучення іменника виховання з прикметникомозначенням превентивне стилістично не вмотивоване. Захоплення іншомовними словами
– данина сучасній мовній моді. Розробляючи термінологію, не можна сліпо наслідувати
іншомовну форму, наголошував С. Караванський, а навпаки, відходити від неї, дбаючи
про зміст та образність3.
Свого нам треба слова! Цієї настанови часто не виконують, створюючи й інші
термінологічні сполуки. Звернімо увагу на іменні сполуки трансдисциплінарна інтеграція
та міждисциплінарні зв’язки, що нерідко вживають недоречно, як, скажімо, в такому
тексті: Одним з головних напрямків середньої спеціальної освіти є забезпечення
трансдисциплінарної інтеграції теоретичної інформації (у межах концепції цілісної
освіти) та емпіричного досвіду. Як відомо, виховання стає цілісним, якщо дисципліни, що
вивчаються, утворюють єдині цикли, об’єднані спільною цільовою функцією, об’єктом
вивчення й дослідження, методологією побудови кожної дисципліни, орієнтованої на
міждисциплінарні зв’язки. Латинський префікс транс- функціонує у словотворенні
прикметників та іменників зі значенням «крізь», «через», «за», «пере», «по той бік»4.
Прикметники, які означають «такий, що існує, відбувається, знаходиться між предметами,
1

Тлумачний словник сучасної української мови: Фахова лексика: Близько 20000 слів / За заг. ред.
В.С. Калашника. – Харків: ФОП Співак Т.К., 2009. – С. 301.
2
Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. – С. 542.
3
Караванський С. Пошук українського слова, або боротьба за національне «я». – К., 2001. – С. 160.
4
Сікорська З.С. Сучасна українська мова. Словотвір і морфеміка: Навчальний посібник для студентів
філологічних факультетів університетів та педінститутів. – Луганськ: Альма матер, 2000. – С. 73.
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названими твірною основою іменника» або «спільний для предметів, які названі основою
твірного іменника», утворюють за допомогою форманта між-…-овий, а не між-…-арний.
Пригадаймо й суфіксальні прикметники зі значенням загальної відносності, мотивовані
іменниками-омонімами: дисциплінарний (статут, батальйон) і дисципліновий (матеріал;
пор. програмовий матеріал). Оскільки в тексті йдеться про дисципліну як галузь
наукового знання, навчальний предмет, а не про твердо встановлений порядок,
дотримання якого є обов’язковим для всіх членів колективу, треба говорити про
міждисциплінове об’єднання та міждисциплінові (або міжпредметові) зв’язки.
Згідно з вимогами ДСТУ 1.5:2003, п. 5.1.5 і ДСТУ 3966-2000, п. Г.9.11 іншомовні
слова можна вживати, коли немає власного слова, за наявності рівнозначного
українського перевагу треба надавати українському слову. Чужомовний пересит загрожує
українській мові як незалежному мовному явищу, загрожує національно-мовному
відродженню. В умовах нестабільної мовної ситуації в нашій країні це особливо
небезпечний процес: він стимулює не розвиток, а занепад мови1. Пам’ятаймо мудрі слова
К. Ушинського: «Рідне слово є саме тим духовним одягом, у який повинно втілитись
усяке знання, щоб стати справжнім надбанням людської свідомості»2.
Серйозну небезпеку для літературної мови становлять квазіукраїнські слова. Жодних
підстав не мали автори вживати замість іменників культуровідповідність, підвалини,
виш (ВНЗ) такі, наприклад, неприродні лексеми, як культуросообразность, устої, вуз:
культуросообразності (дидактичний принцип – З.С.), який означає, що навчати потрібно
згідно з сучасним рівнем розвитку культури; Приєднання України до Болонського процесу
слід розцінювати не як революційну подію, що розтрощить устої вітчизняної вищої
освіти; йому необхідно одержати професійно-технічну підготовку у вузі.
Прикро буває, коли в науковій статті виявляєш випадки мовної недолугості,
засмічування мови: Режисер або професійно конструює мізансцени й «розводить»
виставу-видовисько, або, наче зміст у формі, гине в Пані Акторі, якого він наставив на
запліднення, пологи й роди – Бога в собі. Яку функцію виконує єднальний сполучник й,
пов’язуючи слова пологи й роди? Це ж не однорідні члени речення! Виданий 1977 р.
восьмий том Словника української мови подав лексему роди з позначкою рідко і пояснив
як «те саме, що пологи»3. А словники нового покоління вже не фіксують роди. Наприклад,
«Російсько-український словник ділового мовлення» до одного російського заголовного
слова навів власне український відповідник і синоніми, відновлені в сучасному вживанні:
РÓДЫ полóги, -гів, рóдиво, с., злóги, -гів, родúни, -дин4.
Статті хибують на мовну надмірність і мовну недостатність. Виявом багатослів’я є
невмотивоване поєднання у вузькому контексті синонімів, які дублюють значення один
одного: Зростання політичних, економічних зв’язків та контактів між державами.
Контакт – це й є зв’язок; Для правильного розуміння явищ та фактів. Явище – це подія,
факт; У тезах розглядається питання проблем оркестрового диригування. Про силу
нервової системи… Проблема – складне теоретичне або практичне питання, що потребує
вирішення. З огляду на те, що тут ідеться про одну проблему, яку досліджують, достатньо
й слова питання. Проте, отримання прибутку LSSI за рахунок різниці між бюджетним
фінансуванням і реальними витратами призводить до скорочення штату та тривалості
часів роботи. Тривалість – це і є час, період, строк, протягом якого щось діє, відбувається,
1

Сікорська З. Невмотивовані запозичення як чинник загрози національно-мовному відродженню //
Українська мова – мова державна: Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. –
Донецьк: ДонНУ, 2009. – Ч. ІІ. – С. 177.
2
Яка це прекрасна наука мовознавство! Хрестоматія експресивних висловів [Посібник для вчителя] /
З.С. Сікорська, К.Д. Глуховцева, О.М. Горошкіна, В.О. Шевцова. – Луганськ: Знання, 1998. – С. 56.
3
Словник української мови: В 11-ти т. / Ред. кол.: І.К. Білодід та ін. – К.: Наукова думка, 1970-1980. –
Т. VІІІ. – С. 593.
4
Шевчук С.В. Російсько-український словник ділового мовлення. – 2-е вид., переробл. і допов. – К.:
Вища школа, 2008. – С. 396.
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існує. До того ж автор не врахував, що рос. час має відмінні відповідники, що одиницю
виміру часу позначають укр. година.
Треба уникати тавтології, спричиненої неувагою до вибору слова, коли в реченні
вживають поряд спільнокореневі слова: Основою інтегрованого уроку є певним чином
зінтегрований зміст. Інтеграція (від лат. integer – повний, цільний) програмового змісту
може бути повною або частковою. Інтегроване заняття являє собою інтеграцію двох
або більше навчальних предметів. Щоб позбавитися повторів, урізноманітнити мовлення,
послуговуймося лексичним багатством мови: інтеграція (від лат. intergratio – поповнення,
відновлення) – це може бути упорядкування, зближення, узгодження й об’єднання1. Не
забуваймо при цьому, що в текстах наукового стилю використовують ті лексеми, які
забезпечують нейтральність, недвозначність висловлювання і допомагають найточніше
викладати наслідки дослідження.
Пропуск слова породжує абсурдність думки: розглядаються взаємозв’язки
репродуктивних та креативних здібностей у музичній діяльності. Здібностей – чиїх?
Невже музичної діяльності?
Отже, у соціопрофесійному середовищі педагогів-науковців фіксуємо численні
порушення лексичних норм. Маємо завжди пам’ятати про значення важливого складника
якісної освіти – писемне й усне слово наставника.
Щоб рівень мовностилістичної грамотності став вищим, щоб не припускатися
інтерференційних помилок на тлі подібностей у фактах рідної й нерідної мов, треба
опиратися на практику визнаного зразка, професійно довершеного тексту. Щоб досягти
бездоганного володіння мовою спеціальності, потрібно читати літературу, в якій
презентовано стилістичне багатство мови: наукову, художню, публіцистичну, офіційноділову; вивчити норми літературної мови, стежити за їх змінами, усвідомлювати
специфічні особливості національних норм у професійному мовленні кожної із мов.
Треба уважно ставитися до слів, не враховуючи навіть відтінки їхніх значень,
засмічуємо чисте лексичне поле чортополохом, що завдає мові великої шкоди. Щоб вираз
був переконливим, зрозумілим і потрібним, шукаймо добірні, найвагоміші слова та
фразеологізми, уникаймо недоречних, незнайомих, чужомовних; послуговуймося
мудрими порадами М. Рильського: «Як парость виноградної лози, / Плекайте мову.
Пильно й ненастанно / Політь бур’ян» та «Не бійтесь заглядати у словник». Бо словник, за
влучним висловом І. Світличного, – це мовний кодекс, мовний закон, обов’язковий для
всіх, хто користується мовою в суспільно-державних сферах2. Настільними книгами
кожного фахівця мають бути словники тлумачні, фразеологічні, синонімічні, омонімів,
паронімів, термінологічні, перекладні та довідники з культури української мови нового
покоління.
Сьогодні особливо важлива настанова Л. Булаховського: «Словники різних типів для
сучасної культурної людини – конче потрібний інструмент, насамперед, для її оволодіння
потрібними мовами, тобто доконечним засобом контакту між народами й удосконалення
культури свого слова на рідному ґрунті»3.
Typical violations of lexical norm, related to application of nouns in the professional
speech, are considered in the article: unnormative value of word, undistinction of synonyms,
homonyms, paronyms, non-motivated borrowings, psevdoukrainization, linguistic surplus and
linguistic insufficiency and it is cautioned from linguistic negligence.

287.

1

Словник іншомовних слів / За ред. О.С. Мельничука. – К.: Гол. ред. УРЕ АН УРСР, 1974. – С. 286-

2

Яка це прекрасна наука мовознавство! Хрестоматія експресивних висловів. – Луганськ, 1998. – С. 83.
Булаховський Л.А. Вибрані праці в п’яти томах. – К.: Наукова думка, 1975. – Т. 1. – С. 156.
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Чернишова Л.І. (Макіївка)
МОЖЛИВОСТІ СИНТАКСИЧНОГО
СПОСОБУ ТЕРМІНОТВОРЕННЯ
У СУЧАСНІЙ УКРАЇНСЬКІЙ
БУДІВЕЛЬНІЙ ТЕРМІНОСИСТЕМІ
Стаття
присвячена
аналізу
можливостей
синтаксичного
способу
термінотворення у сучасній українській будівельній терміносистемі. Розглянуто
закономірності творення, структурно-семантичні та функціональні особливості
терміносполучень мови будівельної галузі з предметним субстантивом у функції базового
компонента словосполучення.
Вивчення термінологічного пласту лексики багатоаспектне і дає змогу розробляти
різні проблеми, у тому числі й пов'язані зі структурно-семантичними та функціональними
особливостями термінів-словосполучень окремих терміносистем наукової субмови.
Питання термінологічності словосполучень певний час було предметом дискусії
мовознавців, фахівців інших галузей знань. В українській мовознавчій науці його
торкались В. Овчаренко, Т. Панько, І. Кочан, Г. Мацюк, А. Дяков, у російській – Д. Лотте,
В. Даниленко, Л. Канделакі, Б. Головін, В. Кобрін тощо. Констатуючи стан порушеної в
середині 90-х років проблеми, українські мовознавці зазначали, що «процес диференціації
понять науки та техніки є об’єктивною передумовою використання багатослівних
термінів, що прагнуть якнайточнішого позначення певного поняття»1.
Метою нашого дослідження є характеристика структурно-семантичних та
функціональних особливостей терміносполук будівельної терміносистеми, утворених
аналітичним способом, у яких опорним компонентом виступає іменник з предметним
значенням, виявлення закономірностей структурної побудови та функціональносемантичного навантаження компонентів.
У сучасному термінознавстві активно оперують дефініцією «термін – словосполука»
на позначення терміна, «що складається з двох чи кількох слів, сполучених граматично»2.
Щодо граматичних особливостей, то системі сучасної української термінології на
лексичному рівні властиві морфологічні, словотвірні та синтаксичні особливості, останні
з яких – у межах синтаксису словосполучень.
Особливістю термінотворення у різноманітних будівельних галузях постає активне
використання аналітичного (синтаксичного) способу словотвору і постійне зростання
кількості термінів, утворених цим способом, що мотивується потребою постійної
конкретизації багатьох понять у зв’язку з розвитком науки, оскільки термінисловосполучення (словоїди, термінологічні звороти, складні назви, називні єдності)
характеризуються високим ступенем рухливості синтаксичних моделей і здатні точніше
виражати наукові поняття, ніж терміни-однослови3. Як зауважує Б. Головін,
найважливішою ознакою термінологічного словосполучення є його відтворюваність у
професійній сфері вживання для вираження конкретного спеціального поняття. За
кожним складеним терміном стоїть стійка, стандартно відтворювана структура складного

1

Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. – С. 147.
Засади і правила розроблення стандартів на терміни та визначення понять: ДСТУ 3966-2000. – К.:
Держстандарт України, 2000. – С. 2.
3
Суперанская А.В., Подольская К.В., Васильева Н.В. Общая терминология. Вопросы теории. – М.:
Наука, 1989. – С. 13.
2
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(розчленованого) професійного поняття1. Саме терміносполученням властивий граничний
вияв однозначності, притаманна зручність для систематизації та класифікації споріднених
понять, утворених однією моделлю, чіткість у вираженні семантичних відношень та
окресленість синтаксичних зв’язків. Термінологічні сполучення є «граматичним
поєднанням двох або більше слів, які є засобом номінації спеціальних понять і мають
відносно сталу й адекватну дефініцію»2. Такі одиниці поєднують у собі властивості
термінів і словосполучень. Подібно до перших їм притаманна однозначність, відсутність
емоційно-експресивного
забарвлення,
системність,
наявність
дефініцій.
До
словосполучень їх наближає те, що вони є синтаксичними конструкціями, утвореними з
двох або більшої кількості повнозначних слів на основі підрядного прислівного зв’язку
(узгодження, керування, кореляція, прилягання). Однією з диференційних ознак
складеного терміна є одночасна відкритість / закритість його синтаксичної структури.
Відкритість виявляється в тому, що компоненти терміносполуки зберігають своє пряме
значення, а закритість пояснюється втратою термінологічності при введенні до їх складу
інших лексичних одиниць. За кількістю компонентів термінологічні сполуки є дво-, три-,
чотири- і багатокомпонентними.
За семантикою термінологічні словосполучення послідовно диференціюються на
три типи:
1) обидва компоненти складеного терміна належать до спеціального словника, в
силу чого такі утворення становлять ядро термінологізації словосполук: аркова опалубка /
баштова опалубка / залізобетонна опалубка / бетонна опалубка / щоглова опалубка /
центрифугована опалубка;
2) один компонент – термін, другий – загальновживане слово: радіорелейна опора /
центрифугована опора; перехідний патрубок / приєднувальний патрубок / зливний
патрубок, анкерний вузол;
3) обидва компоненти – слова загальної лексики, що в межах будівельної
терміносистеми зазнали суттєвого дефінування: кут різання, вузол силовий, кут вигину.
У сучасній будівельній та виробничо-будівельній терміносистемі термінисловосполучення становлять 49,5% від загальної кількості, а за матеріалами РУС3 вони
охоплюють 52,3%. Еволюція та ускладнення виробничо-будівельних та власнебудівельних процесів, постійне поповнення терміносистеми суміжногалузевими
термінами і загальновживаними словами, що постають не супровідними компонентами, а
системно центрованими, вимагає конкретизації певних понять, що призводить до
виникнення термінів, утворених аналітичним способом. Це значною мірою позначається
на розширенні загальної площини аналітизації в граматичному ладі української мови.
Диференційні риси термінів-словосполучень простежуються в їх семантикоструктурній типології. За ступенем злитості терміни-словосполучення поділяються на
розкладні і нерозкладні. До першого типу належать вільні словосполучення, у яких кожен
з компонентів є терміном, що може вільно сполучатися з іншими в межах будівельної
терміносистеми: бортова опалубка – бетонна опора – бетонна опалубка – бортова опора;
фланцева муфта – жорсткий вал – фланцевий вал – жорстка муфта. Сама мікросистема
термінів-словосполучень з тим самим родовим поняттям і різними видовими постає
аргументом відносної вільності таких термінологічних утворень: алюмінієва панель /
арболітова панель / азбестоцементна панель / базальтобетонна панель / безкаркасна
панель / залізобетонна панель / піносилікатна панель / ніздрювато-бетонна панель /
1

Головин Б.Н. О некоторых доказательствах терминированности словосочетаний // Лексика,
терминология, стили. – Горький: Изд-во Горьковского ун-та, 1973. – Вып. II. – С. 61.
2
Іващишин О. Структурні особливості та семантична диференціація термінів-словосполучень у
науково-технічних текстах // Іноземна філологія. – 1996. – Вип. 109. – С. 41.
3
Російсько-український словник: Будівництво / Укл. М.Г. Ярмоленко та ін. – К.: Будівельник, 1994. –
256 с.
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панель приладів / панель ферми (всього 58 термінів-словосполучень зі стрижневим словом
панель).
Іншим різновидом вільних термінів-словосполучень є відносно розкладні
утворення, в яких один із компонентів характеризується нульовою термінологічною
валентністю, тобто виражений загальновживаним словом, а останні – здатні сполучатися
з іншими словами й утворювати термінологічні словосполучення: армований шов,
температурно-осадочний шов, розкидувальний барабан, ніж різниковий.
Нерозкладні терміни-словосполучення у будівельній термінології охоплюють
терміни, до яких належать фразеологічні зрощення. Спільною рисою фразеологізмів і
складених термінів постає специфіка їх номінативної функції. На відміну від
загальнонародної мови, де фразеологізм називає вже представлені поняття і предмети
(йому властивий однослівний синонім), термін-фразеологізм позначає не названі
предмети і поняття, є для них способом відповідного вираження. Не будучи носіями
дефінітивної функції, окрім номінативної, фразеологічні сполуки можуть мати інші
(експресивно – образну розважально-жартівливу тощо) функції, допускати елементи
змінного плану. Ці властивості не характерні для термінологічних сполук, які, при
введенні / пропущенні якогось елемента, змінюють своє понятійне навантаження.
Стійкість і відтворюваність терміносполуки залежить, передусім, не від мовних та
функціональних її якостей, а від стійкості і відтворюваності пов’язаного з нею поняття1.
У терміносистемі будівельної галузі помітну групу складають термінифразеологізми, які ґрунтуються на метафоричному та метонімічному переосмисленні
певних властивостей денотата, – сліпа кладка, ніздрюватий бетон, осклілий
керамзитобетон. Щодо питання мотивованості / немотивованості терміносполук
метафоричного походження зауважимо, що мотивованість останніх є незаперечною і
зумовлюється їх дефінітивною функцією, маючи семантичний характер. Терміносистеми,
як зазначається, характеризуються, передусім, свідомим термінотворенням, при якому
внутрішня форма слова має обов'язковий мотивувальний зв’язок на рівні семантики зі
словом, що зумовлює творення того чи іншого терміна2.
Перенос найменування за схожістю зовнішніх ознак, місця розташування, форми
предметів, а також функцій, які вони виконують, відбувається внаслідок виникнення
подібних образних асоціацій між предметом, який уже має назву, і новим, який потрібно
назвати, напр.: навантажувальний черв’як, бетонна подушка, бетонна постіль, спокійна
сталь, цементне молоко, зелене масло.
У процесах вторинної номінації своє значення можуть змінювати цілі тематичні
групи одиниць, напр., назви частин тіла людини, голова палі, опорна горловина, опорна
нога, сустав колони, шийка колони, бетонний зуб, водозливний носик, палець шарніра,
плече важеля, тіло бетону, підошва колони, водонапірна кишка, коліно сифона, щока
дробарки, п’ята арки тощо. Образність та експресивність, яка виникає у термінахсловосполученнях внаслідок метафоричності значень і має місце на початкових етапах їх
існування у терміносистемі з часом втрачається, коли термін закріплюється в активі
фахівців будівельної галузі. Метафоричне походження термінів-словосполук не
позначається на їх вживанні, оскільки термін – умовний знак, яким названо поняття.
Водночас саме такі утворення несуть у своїй внутрішній сутності прагматичний аспект:
наближення виробничо-професійних реалій до загальнопобутових і надання їм
диференційних прикмет останніх.
Номінації будівельної сфери, стрижневим компонентом яких постають предметні
імена, відображають родо-видову ієрархію понять і притаманні для всіх поняттєвих
категорій. Видові відношення у таких термінах-словосполученнях позначають

1
2

Панько Т.І., Кочан І.М., Мацюк Г.П. Українське термінознавство. – Львів: Світ, 1994. – С. 172.
Там само. – С. 178.
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спеціалізовані носії атрибутивної семантики – власне- і невласне-ад’єктиви, іменники в
родовому, рідше давальному, орудному і місцевому відмінках.
Статус певного поняття з-поміж однорідних понять-предметів закріплений у
словосполученні здебільшого з двома / трьома і більше залежними компонентами, які
поєднані рівнорядним або нерівнорядним синтаксичним зв’язком. У словосполученнях,
утворених за моделлю «ад’єктив + субстантив», предметний іменник вказує на родове
поняття, ад’єктив – на видові ознаки. Так, родовий предметний іменник шов
конкретизується цілим рядом ад’єктивів, які вказують на тип шва, його походження,
визначають ступінь придатності для ведення робіт тощо: зварний шов, сполучний шов,
посилений шов, суцільний шов, п’ятовий шов, фланговий шов, шпонковий шов. Термін
вирішення конкретизується ад’єктивами, які вказують на його різновид, спрямування,
етапність, соціальний статус, зв’язок з земельно-територіальним устроєм тощо:
архітектурно-планувальне вирішення, безригельне вирішення, містоутворююче
вирішення,
об’ємно-планувальне
вирішення,
будівельно-технічне
вирішення,
вісесиметричне вирішення.
У термінах-словосполученнях, утворених за моделлю «субстантив + субстантив»,
семантичне навантаження стрижневого слова передає субстантив у називному відмінку:
режим стоку, режим тужавлення, режим твердіння, режим топки; регулятор
вологості, регулятор витрати, регулятор потужності. За цією моделлю утворюються
українські власне-будівельні і будівельно-виробничі терміни на позначення процесів
(укладання бетону, корозія опори, чистота поверхні), предметів (бетоноукладач з
внутрішніми лопастями, хромати цинку, візок на пневмоходу, стіл для нарізання скла).
Продуктивною для творення термінів-словосполучень постає модель «ад’єктив +
субстантив»: шпалерний валик, флейцова щітка, розмічальний шнур, дерев’яний кутник.
При цьому активним постає утворення термінологічних словосполучень на ґрунті
підрядної прислівної кореляції, в основі якої перебуває модель «субстантив у називному
відмінку + субстантив у називному відмінку». Залежний компонент у таких похідних
завжди постає видовою назвою, що вказує на сорт, різновид, марку тощо: ломи-цвяходери,
стіл-драбинка, щітка-торцівка, щітка-макловиця.
За допомогою цих моделей творяться дво-, три-, чотири- і багатокомпонентні
терміни-словосполучення. Тричленні словосполучення виникають здебільшого внаслідок
приєднання до двочленного терміна ще одного компонента, який значною мірою деталізує
поняття, виражене словосполученням: синтез матеріалів + динамічний – синтез
матеріалів динамічний, склоріз алмазний + типовий – склоріз алмазний типовий, кліщі
будівельні + гострозубчасті – кліщі будівельні гострозубчасті. Значна частина (28,3%)
термінів-словосполучень утворилася через поєднання двокомпонентних термінів із
означуваним словом за моделями: «ад’єктив + (ад’єктив + іменник)»: рейковий ходовий
механізм, вапняний будівельний розчин; «субстантив + (субстантив + субстантив)»: корпус
коробки підйомника, коефіцієнт надлишку повітря, коефіцієнт концентрації напруження;
«дієприкметник (невласне-ад’єктив) + (ад’єктив + субстантив)»: розімкнений бетонний
ланцюг, ведене ланцюгове колесо. Препозиційний компонент, виражений ад’єктивом або
невласне-ад’єктивом, означає семантично вужчу видову ознаку і відіграє роль уточнення.
Другий і третій компоненти, як правило, становлять стійкі словосполучення, що
репрезентують тією чи іншою мірою розгалужені термінологічні гнізда. У
словосполученнях, утворених за моделями «субстантив + (ад’єктив + субстантив)» та
«субстантив + (субстантив + субстантив)» другий і третій компоненти вживаються як
самостійні терміни, а перший – вказує на характерні ознаки позначуваних понять:
коефіцієнт подачі бетону, регулювання швидкості різання, ступінь стиску бетону,
ступінь вібрації розчину.
При творенні багатокомпонентних термінів-словосполучень дво-, тричленні
словосполучення вступають у синтаксичні зв’язки і семантичні відношення між собою:
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а) керування: компенсаторні пружини запобіжної муфти, довголанковий ланцюг
триколісного підйомника; б) відмінкове прилягання: стамески плоскі із шириною леза 32 і
40 мм, склоріз роликовий із твердого сплаву, будівельний ніж; для опоряджувальних
робіт; в) кореляція з відмінковим приляганням: щітка-ручник з фланцевим фіксатором,
лом-цвяходер з фіксатором тяги та ін. У таких термінах-словосполученнях
спостерігається активне використання аналітичних синтаксичних морфем, особливо у
формі відмінкового прилягання: вимірювальна рулетка у закритому корпусі, будівельний
візок на пневмоходу.
Незручність використання багатокомпонентних термінів-словосполучень усувається
за допомогою абревіації, однак реальне її функціонування сигналізує про часткову
розкритість абревіації, оскільки поряд зі складноскороченою назвою наводиться її повний
варіант: будівельна емульсія ВМ – вода у маслі, будівельна емульсія МВ – масло у воді,
полівінілацетатна дисперсія – ПВАД.
Отже, найменування понять термінами-словосполученнями зі стрижневим
предметним іменем є високопродуктивним способом словотвору сучасної української,
власне, будівельної і виробничо-будівельної галузі. Найпоширеніші у науковобудівельних жанрах дво- і трикомпонентні моделі. Вони є ґрунтом для творення
складніших за структурою словосполучень. Прості і складні терміни з базовим
компонентом предметним іменем утворюються здебільшого узгодженням, відмінковим
приляганням. Остання форма підрядного прислівного синтаксичного зв’язку найбільшою
мірою співвіднесена з тенденціями аналітизму в граматичному ладі української мови.
The article is devoted to the analysis of possibilities of syntactic method of creation of
terms in the modern Ukrainian build terminology system. In the article the conformity to the law
of creation is considered, structural semantic and functional features of terminology
combinations of language of build industry with subject substantiv in the function of base
component of combination of words.
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УКРАЇНА – КУЛЬТУРА,
МАТЕРІАЛЬНА І ДУХОВНА

Вербицька-Шокот І.В. (Харків)
ВІДДЗЕРКАЛЕННЯ СЕМАНТИЧНОГО
ІНВАРІАНТУ MISSA DA REQUIEM
У ТВОРІ В. ЗУБИЦЬКОГО «СІМ СЛЬОЗИН»
Розглядаються традиційні та новаторські засоби втілення релігійного змісту у
творі на рівні вербальної та музичної драматургії.
Реквієм у духовній культурі людства є найстародавнішим явищем: його історія
охоплює 1500 років. Упродовж більш ніж тисячолiття формувалися ознаки його
літургічної форми, яка зазнала численних змін. Стабілізація конструктів реквієму
призвела до його канонізації в XVI ст. До того часу реквієм-літургія існував як рухома
система: канонічній історії розвитку заупокійної католицької меси передувала аканонічна,
що охоплювала етапи її формування та становлення. Утворення літургійного канону не
припинило розвитку реквієму. Навпаки, канонізація стала умовою перевтілення його на
музичний жанр, тобто етапом у процесі подальшого розвитку. З того часу missa da
Requiem існує одночасно з Requiem як музичним жанром. Відтоді розпочинається епоха
паралельного розвитку обох форм явища – літургічної та художньої. Утворення реквієму
як музичного жанру пов’язано зі спиранням на винайдений у літургічній формі
конструктивно-семантичний інваріант і з подальшим постійним композиторським
концепціюванням на основі католицького канону.
Протягом XVI-XVIII ст. відбувалися поодинокі композиторські спроби
відстоювання реквієму не лише як літургічної, а й художньої концепції. Наприкінці
XVIII ст. католицька церква санкціонувала існування Requiem як музичного жанру.
Упродовж ХІХ – ХХ ст. реквієм стверджувався й поза межами католицького світу, вбирав
різні національні традиції та мови.
Реквієм стає жанровою константою українського хорового мистецтва на порубіжжі
другого й третього тисячоліть. Саме тоді українські композитори відчули внутрішню
необхідність оплакування трагічних подій в історії держави та її народу. Філософськохудожнє осмислення історичного минулого України, зокрема тих подій, що відбулися
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протягом XX ст. (голодомор 30-х років, трагедія Бабиного Яру, вибух на ЧАЕС),
обумовило звертання українських композиторів до жанру, який є символом скорботи,
втіленням ідеї катарсичного просвітлення.
Показово, що до отримання нашою державою незалежності українська музика мала
лише поодинокі зразки цього жанру, які припадають на першу половину ХХ ст. Серед
них: «Реквієм пам’яті М. Леонтовича» Д. Вериківського, «Реквієм пам’яті М.В. Лисенка»
(на вірші М. Вороного), «Реквієм» пам’яті А. Малишка Г. Майбороди. Жанрові засади
реквієму притаманні і цілісним фрагментам розгорнутих музично-художніх творів другої
половини ХХ ст. («Реквієм по загиблих кораблях» з опери В. Губаренка «Загибель
ескадри»; «Cклонімо голови» з опери Г. Майбороди «Тарас Шевченко»). Про процес
розгалуження реквієму та його частин, що дістають значення семантичного аналога
цілого, в Україні свідчить поширення жанрових засад реквієму, його семантичної основи
на різні верстви сучасної музики, будь-які виконавські склади: «Dies irae» – варіації для
фортепіано В. Бібіка; «Молитовний плач» для струнного оркестру, бандури, вібрафона та
трикутника Л. Донник; «Lacrymosa» – фортепіанна мініатюра М. Кармінського;
«Requiem» В. Рунчака на латинські канонічні тексти (для баритона, сопрано та камерного
ансамблю); «Реквієм пам’яті загиблих на морі» на вірші М. Танка – пісня та «Реквієм»
пам’яті Г. Ахматової для мецо-сопрано, віолончелі та фортепіано В. Сопєлкіна;
«Страшний суд» В. Власова – п’єса для баяна та багато ін.1
Упродовж століть Requiem сформувався за умов синтезу різних традицій. Ця
визначна особливість стає провідною в його подальшому розвитку. Цілком зрозуміло, що
на сучасному етапі ця риса набуває нових художніх виявів у творчості сучасних
композиторів. До синтезу різнорідного характеру залучаються нові ознаки та елементи.
Одним із проявів означеної закономірності є взаємозв’язок з визначними подіями в
духовно-художньому житті на порубіжжі епох у розвитку культури та соціуму. Поява
реквієму як усталеного жанрового явища в Україні припадає на злам другого та третього
тисячоліть. Визначальною рисою існування реквієму в Україні стає взаємодія різних
релігійно-культурних та художніх ознак.
Актуалізація жанру реквієму на межі тисячоліть обумовлена соціальними змінами,
що відбувалися в суспільстві України з 1991 року. Саме з цього моменту розпочинається
розквіт missa dа requiem в українському музичному мистецтві. Композитори втілюють
своє бачення соціуму минулого, індивідуального ставлення до сьогодення, проекціювання
на майбутнє саме завдяки такому усталеному жанру як заупокійна католицька панахида.
Тільки в роки незалежності України розпочинається ренесанс missa pro defucts, що
обумовлено завданням філософсько-художнього осмислення традицій. Треба зазначити,
що деякі взірці цього жанру були представлені українськими композиторами і на початку
ХХ ст. Але саме на межі тисячоліть з’являється потреба духовного переосмислення буття
людини; це спонукає сучасних композиторів звернутися до давньої церковної відправи, як
єдиної – що може відобразити і вмістити в себе кожну індивідуальну композиторську
проекцію.

1

Див.: Асафьев Б. Музыкальная форма как процесс. – Л.: Музыка, 1971. – 413 с.; Вербицкая И.
«FRAGMENTS OF LATIN LITURGY» А. Щетинского: Преломление традиций композиторов нидерландской
школы // Гектор Берліоз та світова культура: Зб. наук. праць. – Xарків, 2003. – Вип. 12. – С. 307-316;
Гулеско І.І. Хорова література. – Xарків: ХГИК, 1991. – 90 с.; Гулеско І.І. Музично-художня типологія
реквієму в європейському культурному контексті. – Xарків: ХДАК, 2003. – 75 с.; Мохова Н. Реквием
послевоенных лет (к проблеме возрождения старинных хоровых жанров) // Жанрово-стилистические
тенденции классической и современной музыки. – Л.: ЛГИТМиК, 1980. – С. 53-70; Прюньер А. Новая
история музики. В 2-х кн. – М.: Музгиз, 1937. – Кн. 1: Средние века – Возрождение. – 243 с.; Рощенко Е.
Проблемы анализа полистилевого произведения: Методические рекомендации для студентов историкотеоретического факультета. – Xарьков: ХИИ, 1992. – 20 с.; Симакова Н. Вокальные жанры эпохи
Возрождения. – М.: Музыка, 1985. – 360 с.
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Вивчення процесу актуалізації заупокійної меси в українській культурі на межі
тисячоліть – важлива дослідницька мета сучасного музикознавства.
Одним із перших (кінця ХХ ст., а саме 1991 р.) реквіємів став «Сім сльозин»
В. Зубицького.
Моделювання синтезованих систем у цьому творі відбуваються на різних рівнях
художньої єдності. Риси католицького канону відображаються на рівні різноманітних
конструктів меси, які отримують вільне інверсійне втілення. Традиції українського
фольклору простежуються на рівні музичної та образної драматургії, що охоплюють
інтонаційний та мовний стрій твору.
Метою дослідження є вивчення та аналіз специфіки жанру реквієму та його
віддзеркалення у сучасному творі.
Об’єкт дослідження – методи синтезування різних систем: музичної, художньої,
філософської у творі українського композитора.
Предмет дослідження – структурно-функціональні метаморфози семантичного
інваріанту у творі «Сім сльозин» В. Зубицького.
«Сім сльозин» В. Зубицького (1991 р.) – мініатюрний реквієм для хору хлопчиків,
органу та камерного оркестру на вірші С. Демчука, Б. Олійника та тексти народних пісень.
Твір репрезентує досить характерний для української музики підхід до реквієму, що
трактується з точки зору мініатюризації монументального жанру. Завдяки означеній
тенденції, «Сім сльозин» В. Зубицького слід визначити як мініатюрний реквієм. Цей
підхід до реквієму відображено у таких зразках української музики, як «Реквієм пам’яті
А. Малишка» Г. Майбороди, «Реквієм пам’яті Д. Леонтовича» М. Вереківського. До цієї
тенденції належать і твори сучасних композиторів. Це – «Lacrimosa» В. Мужчиля,
«Стражденна мати» А. Гайденка, «Фрагменти з латинської літургії» О. Щетинського.
Типовим для означеного різновиду реквієму є застосування не тільки методу
синтезу, а й фрагментарного методу композиції. Але в кожному творі ці спільні методи
виявляються специфічно, зокрема, завдяки тому, що у синтезі беруть участь різні
елементи. Їх об’єднання в межах художнього поля сучасного реквієму націлене на
досягнення головної мети жанру – духовного об’єднання людства. Засобом, що єднає ці
елементи, нерідко виступає фрагментарний метод, завдяки якому відбувається контрастне
співставлення епізодів. Елементи, які підлягають синтезу в творі В. Зубицького,
охоплюють різні історичні, художні, національні верстви.
Структурно-семантичний інваріант канонічного реквієму насичується в творі
В. Зубицького українським фольклорним мелосом, що не виключає звернення до засобів
старовинної та сучасної технік композиторського письма.
Реквієм у художньому втіленні композитора поєднує ознаки різних історикохудожніх епох і національних культур:
1. Риси, притаманні католицькій заупокійній месі: наявність структурносемантичного інваріанту реквієму, використання органу та його провідна роль у
формуванні інтонаційної концепції твору, спів хлопчиків, переважання тридольного метру
в хорових частинах, який вважався за часів Середньовіччя перфектним, використання
методу альтернації.
2. Застосування української мови, образного світу та мелосу України: використання
народного плачу та голосіння.
3. Риси сучасного композиторського мислення: оригінальний підбір інструментів для
виконання твору, нестійкі, насичені гармонії, характерні для сучасної музики, пунктирний
ритм, синкопи протягом майже всього твору.
Необхідно звернутися до більш ретельного аналізу вищеокреслених рис задля
вивчення їх специфіки. Вияв структурно-семантичного інваріанту католицької заупокійної
меси пов’язаний зі спиранням на п’ятичастинну конструкцію. Твір В. Зубицького має
номерну структуру, що налічує п’ять номерів без назв.
217

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

Перша частина являє собою сучасний аналог старовинної двочастинної форми, в
якій у XVII-XVIII ст. часто створювалися інструментальні мініатюри. Про це свідчить
структура складових частин. За жанром перша частина нагадує колискову, спираючись на
вербальний аналіз тексту. Риси колискової має і партія органу, про що свідчать
притаманні їй коливання та наявність ритмоформули.
Що стосується суто музичних особливостей, то в цьому номері є характерні
«коливання» в партії органу, опора на однакові ритмоформули та використання
західноукраїнської та гуцульської інтонацій. Фактура № 1 поліфонічна, композитор її
втілює за рахунок самостійності кожної окремої партії. Але вертикалізація цього
викладення дуже важлива тому, що саме через це виникають співзвуччя, які створюють
винятковий колорит та звукову атмосферу твору.
Другий номер асоціюється зі славетним антрактом до опери Д. Шостаковича «Нос»,
що виконується на ударних інструментах. Музика сприймається як жахливе, страхітливе
інтермецо. З іншого боку – цей номер сприймається як механістичний аналог латинського
Dies irae. Відомо, що посилення ролі оркестрової партії досить усталена традиція, яка
сягає своїм корінням творчості В.А. Моцарта. Але український композитор доводить її до
абсолюту, вилучаючи вербальний текст і створюючи картину Суду суто
інструментальними засобами. У зв’язку з цим у номері дуже вагома роль ударних
інструментів. В основу другого номера покладені дві основні інтонації:
1) ритмоформула
;
2) низка паралельних низхідних кварт, що змінюють одна одну в нервовому рваному
ритмі (ксилофон, вібрафон).
Поява цього другого тематичного елементу не вносить у музику благозвуччя,
навпаки, завдяки цьому досягається ефект жаху. В партії фортепіано насичені акорди
побудовані так, що звичайні тризвуки немов би «зіпсовані» дисонуючими басами.
У третьому номері органний вступ лунає моторошно та скорботно. При цьому в
партії органу ясно окреслюється дикувато-архаїчний колорит (нарочите неблагозвуччя
акордів з № 2). Усе це разом з перемінним метром створює картини якоїсь неуємної,
стихійної, неорганізованої сили, що знаходиться у прямій залежності від людини.
У вступі з’являється інтонаційний форшлаг, який стає базовим для подальшого
розвитку: спочатку у партії органу, потім у хору та струнних інструментів. Скорботно
триває початковий канон жіночого хору. В ньому імітується та створюється відчуття
колективної розповіді про трагічні події. Унісон струнних надає музиці відтінок суворої
аскетичності, грізного передчуття та застережень.
Друге викладення побудоване на інтонації, що також виникає зі вступу: це
першопочаткові п’ять нот, які створюють маленьку мелодичну побудову епічного
характеру та билинного складу. Ця мелодична побудова також проводиться імітаційно, її
розвиток має поліфонічні прийоми. Таким чином, горизонтальне співвідношення
музичних тематизмів має перевагу над вертикалізацією.
Кульмінація призводить до дуже трагічного сприйняття подій. Цьому сприяє
голосний акорд та крик у хору.
Другий розділ також починається з інструментального вступу: орган, струнна група,
хоровий вокаліз, що трактується як інструментальний тембр. В момент вступу хору з
текстом народжується принципово нове інтонаційне утворення: співзвуччя речитативних
низхідних фраз у сопрано соло та синкопованих, експресивних вигуків в інших голосах. У
цьому розділі композитор застосовує антифонне, респонсорне викладення (соло сопрано
відповідають акордові вигуки хору, а хору – оркестр). Все це створює картину великого
лиха, що випало на долю українського народу.
Номер четвертий асоціюється з прелюдією с-moll з ДТК І.С. Баха. Композитор також
надає цій частині релігійно-філософського змісту. Дуже цікаво вона побудована в
драматургічному плані: основна фігурація з’являється у струнних, а фортепіано вступає з
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ними в діалог, потім починає «перебивати» і далі бере ініціативу на себе. Струнна група
лише доточує окремі звуки та мінімальні ритмоформули. Ближче до кульмінації всі
інструменти разом створюють картину жаху, що як і другий номер асоціюється з
латинським Dies irae.
Номер п’ятий представляє собою билинний епілог усього циклу.
Аналіз номерів дає підставу відокремити диптих та триптих. Розосереджений
вокально-інструментальний триптих складається з хорових номерів 1, 3, 5. Усі вони
розповідають одну легенду, що розподіляється на зав’язку – № 1, кульмінацію – № 3 та
епілог – № 5. Розосереджений інструментальний диптих включає номери № 2 та № 4;
причому в ньому композитор виключає вербальний ряд, а використовує лише музичні
засоби виразності. Так, у № 2 В. Зубицький вагому роль віддає ударним, які виражають
стурбованість, нагнітають обстановку, промовляючи про трагедію, що має статися. У № 4
митець втілює відчайдушний стан за рахунок звертання до тембрів струнних інструментів,
які стають прообразом оплакування матір’ю своїх загиблих синів.
Номери № 1, 3, 5 мають оповідний характер і співвідносяться між собою за
принципом подовження оповідної структури. Дієві номери 2, 4, що вторгаються в
оповідний стиль вокально-інструментального триптиху, переключають лінію розвитку в
інші змістовні нашарування. В результаті поєднання двох структур – оповідальної та
дієвої – відтворюється типова для канонічного реквієму картинна драма.
Композитор, з точки зору образно-інтонаційної драматургії, застосовує колообразну
форму циклу (№ 1, № 5 виконують функцію обрамування), притаманну народним
оплакувальним українським пісням, де розповідь починається ніби з кінця (заплачки)
твору. Отже, перші слова, що проходять у партії сопрано («Люляй же мій, люляй») у
стилізованому під український народний плач викладі, вже налаштовують слухача на
сумний зміст оповідання. Як і в українському обряді, плач однієї людини підхоплюють
голоси співчуваючих людей, композитор відображає це в першій частині твору.
Цей самий принцип огортання твору крайніми частинами застосовується і в
створенні моделі реквієму. Отже, в творі В. Зубицького, завдяки одному принципу
організації вербального та музичного змісту, відтворюються дві ґенези різних конфесій:
католицької та народної української. Виникнення ефекту «рами», що відкриває та
закриває зміст і форми плачу призводить до створення символу вічності – Кола. Так
виникає концентричність концепції.
У цьому творі дуже важливі авторські ремарки, що пояснюють композиційний зміст:
Lento dolorosa (скорботно). Так, завдяки вербально-змістовній та темповій організації
виникає тяжіння твору до Stabat mater. Отже, взаємодія змісту реквієму та Stabat mater
стає архетиповою рисою для жанру реквієму в Україні. Виходячи з першопоетичного
джерела та назви «Сім сльозин», вбачається спрямованість твору на частину з канонічного
реквієму – Lacrimosa. Вона стає головною семантичною ідеєю твору як циклу, під
ознакою якої розвивається кожен з п’яти номерів, але в різних вимірах.
Особливий метод альтернації застосував сучасний митець в своєму творі. Вона
стосується не лише інструментальних та вокально-інструментальних частин, а й темпів
цих номерів: № 1 Moderato assai, № 2 Allegro ritmale, № 3 Lento dolorosa, № 4 Allegro
barbaro, № 5 Lento severo dolorosa.
Отже, мініатюрний реквієм «Сім сльозин» В. Зубицького завдяки своїй різній
семантичній основі має в собі традиції різних культур та релігій. При цьому в творі
зберігаються ґрунтовні конструкти канонічного латинського реквієму.
Таким чином, на сучасному етапі структура реквієму рухлива, а її зміни
відображають специфіку індивідуальної авторської концепції. Виконавський склад і
наявність вербального тексту нині не є обов’язковими щодо визначення жанрових ознак
реквієму. Його перш за все окреслюють змістові якості, які він ввібрав з літургійного
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інваріанту: поминальна функція заупокійної католицької меси перетворюється у
меморіальність.
Дослідження історії розвитку реквієму дає змогу висунути гіпотезу щодо його
потенціалу, який і досі є невичерпаним. На межі другого та третього тисячоліть
актуалізується композиторське звернення до жанру, що обумовлює філософське
осмислення подій сучасності крізь призму вічності. Саме це і полягає у первісному задумі
реквієму.
Traditional and innovative facilities of embodiment of religious maintenance are examined
at the level of verbal and musical dramaturgy.
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Кононенко А.М. (Київ)
ВІХИ СТАНОВЛЕННЯ МУЗЕЮ
ІНСТИТУТУ УКРАЇНОЗНАВСТВА
У статті розкривається значення музейної справи для збереження культурної
спадщини країни. Автор висвітлює об’єктивні причини створення музею ННДІУВІ,
експозиції якого відбивають фундаментальні проблеми існування, розвитку основ
сутнісного, найважливішого чим жив і живе колектив Інституту.
Музей – це різновид словника-глосарію, який розкриває буття цілого колективу,
трактує часовий проміжок буття цього колективу на чолі з засновником Інституту і музею
в ньому – Кононенком Петром Петровичем. В музеї з’ясовуються фундаментальні
проблеми існування, розвитку основ сутнісного, найважливішого чим жив й живе
колектив; витоків та першоначал, що існували й існують об'єктивно.
Музей Інституту – це біографія життєвої дороги співробітників – людей-осіб, які
творять образ України, справжнього українського міфу-символу як через постать
П. Кононенка, так і через пам’ять про наше спільне життя.
Наш музей є очима історії Інституту, яка розпочалася з асоціації «Україна і світове
українство» зі своїм статутом. Спочатку, в 1988 р. ідея та втілилась у створення деканом
філологічного факультету Київського університету ім. Т.Г. Шевченка професором
П. Кононенком Міжнародної асоціації «Інститут українознавства». Згодом (у 1996 р.)
Асоціація «Інститут українознавства» була перетворена в Міжнародну асоціацію «Україна
і світове українство». Президентом був обраний Петро Кононенко. Ідея, нагадаємо,
викликала як найширший резонанс, так і шалений опір, бо ж ішлося, наголошуємо, про
тип України. Тому для втілення цієї ідеї в практику життя був обраний єдино можливий
для того часу шлях: створення при факультеті структурних підрозділів, які працювали б у
прийнятих тоді адміністративних формах (як лабораторії і кафедри), але – на майбутнє.
Так з’явилися асоціація «Інститут українознавства», Національний гуманітарний
ліцей та лабораторії (фольклору) і кафедри: української філології (мови і літератури) для
всіх факультетів (підрозділів) університету; етнології; фольклору та культури;
порівняльних досліджень (сходознавства і заходознавства); міжнародних зв’язків; народоукраїнознавства (історії, теорії, методології)1.
24 січня 1992 року в.о. міністра вищої і середньої спеціальної освіти України Леонід
Олексійович Каніщенко, зважаючи на ухвалу вченої ради Київського державного
університету ім. Т.Г. Шевченка та подання оргкомітету представників понад 20 вищих
навчальних закладів м. Києва, підписав наказ про створення Інституту українознавства.
Директором було призначено ініціатора створення нової структури – декана
філологічного факультету Київського Державного університету (КДУ), професора
П. Кононенка. Складався Інститут із шести відділів/кафедр, у структурі яких було 134
штатні одиниці, та створеного за ініціативою П. Кононенка Українського національного
гуманітарного ліцею.
Відвідати музей – це відчути плин часу: згадати історію свого села чи міста,
познайомитися зі своїм родоводом (а шукати свій родовід допоможе Вам Державний архів
Києва: вул. Теліги, 23); згадати історію Інституту українознавства Національного
університету ім. Тараса Шевченка, згодом НДІ українознавства МОН України, згодом
1

Науково-дослідний інститут українознавства. Довідник до 15-річчя / Упорядн. О.Б. Ярошинський. –
К.: НДІУ, 2007. – C. 19.
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Національного НДІ українознавства МОН України, а тепер Національний НДІ
українознавства та всесвітньої історії...
Сотні поколінь пройшли Стежками Життя попереду нас і залишили сліди-віхи:
домашні речі, музичні інструменти (Козобац), вишиті рушники, козацькі шаблі,
друкарська машинка, військовий планшет батька-льотчика… Всі вони несуть у собі
відгомін минувшини – все пов’язане з сьогоденням. І все це наше рідне, українське
інформативне поле – українознавство. Не стільки подивитись, а й замислитись:
співставити і порівняти, піти до бібліотеки – до архівів, і дійти до істини, правдивої
минувшини, що й буде українознавством, тобто музеєзнавство є підґрунтям
українознавства.
Недарма музеєзнавство пов’язане з суспільствознавчими науками: історією,
філософією, археологією, етнографією, філологією, психологією, мистецтвознавством,
ботанікою, зоологією, антропологією, палеонтологією, ґрунтознавством, архівознавством.
Аналогічно й світове українство докладає найбільших зусиль на порятунок душ
мільйонів: вивчаються архівні й археологічні документи, аналізуються справжні історичні
процеси та факти, незглибимі поклади соціології, економіки, лінгвістики, культурології,
релігієзнавства, мистецтва й міжнародних відносин. І розокремлено, і, головне, в
системній єдності1.
Історія слова «музей» походить від греків і означало місце, присвячене музам,
донькам богині пам’яті Мнемозіни. Вважаючи їх покровительками наук і мистецтв, греки
будували на їхню честь храми – музейони. Однак Греція не є прабатьківщиною музеїв, а їх
храми – першими музеями в історії людства. Відомі сховища Кноського палацу на Криті –
XVI ст. до н.д.; архів інських оракулів у Китаї – XIII-XII ст. до н.д.; бібліотека
Ніневійського палацу – VII ст. до н.д.2
Музеєзнавство, наука про музеї, виникла у XVIII ст. вслід за появою державних
музеїв. В другій половині XIX ст. музеєзнавство сформувалось як наука, тоді ж
з'являється і сам термін.
Музеї зі словом «перший» відомі: перший у світі музей цінних паперів у Швейцарії,
цейлонського чаю у Шрі-Ланці, бамбукових ведмедиків у Китаї, осликів у Болгарії.
Перший у світі підземний музей трипільської культури створений в Україні, у печері
«Вертеба» на Тернопіллі. Печера «Вертеба» є особливою серед гіпсових печер Поділля.
Вона дещо відрізняється від інших своєю геологічною будовою, а також тим, що в ній
виявлено величезне багатство археологічних знахідок доби енеоліту (IV-III тисячоліття до
н.д.). Відсутність аналогій освоєння трипільськими племенами великих печерних
порожнин на всій території поширення культури, різноманітність і багатство
археологічних матеріалів – все це визначає сталий науковий інтерес до цієї пам’ятки. На
восьми вивчених кілометрах «вертебського» лабіринту (загальна її довжина складає
десятки кілометрів) місцями у непорушеному стані знайдені речі трипільської
археологічної культури – залишки посуду, сільськогосподарських знарядь, кісток тварин,
вогнищ. Чим не стародавній музей?
Дослідники з’ясували, що була обжита не лише центральна частина печери, а й
віддалені кутки. Тут століттями мешкало багато людей, і їм просто не вистачало простору
посередині підземелля. Можливо, «Вертеба» була складом і місцем зимівлі. Багато
зернівок, глеків, наконечників стріл зовсім невикористані, а сліди розведення багаття і
лежаки свідчать про те, що тут могли розміститися в холодну пору 200-300 людей.
У печері добре збереглися кістки, зокрема і людські. Збереглися настільки добре, що
завдяки сучасним технологіям, зокрема тестам на ДНК, вдалося встановити вік кісток. Він
складає більше 6000 років. В Європі мало зразків такого віку. Отож з часом, ймовірно,

1
2

Там само. – С. 16.
Уривалкін О. Чернігівщина краєзнавча. – К., 2004. – С. 342.
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вдасться дізнатися, якими були трипільці і який мали вигляд, простежити, хто з мешканців
цього краю і цієї країни є нащадками трипільців, у кого тече ця давня і благородна кров...
Музеї визначаються за суспільним призначенням на 3 групи:
1) науково-освітні – призначені для широких мас населення;
2) науково-дослідні (академічні) – для спеціалістів;
3) навчальні – для учнів і студентів, створені при школах, вишах з освітньою метою.
Розглянемо основні профільні музеї.
1. Музеї історичного профілю збирають, вивчають і експонують матеріали про
розвиток суспільства: визначні історичні події, героїчні битви і перемоги; знаряддя праці;
пам’ятки побуту та культури.
Музей Національного науково-дослідного інституту українознавства вивчає свою
історію – утворення і становлення в межах України та світу. У вестибюлі можна прочитати
імена людей, які зробили свій посильний внесок у створення та розвиток нашого Інституту:
І. Вакарчук, О. Гончар, Т. Гунчак, Л. Каніщенко, Л. Лук’яненко, О. Пріцак, Б. Патон,
С. Стецько, Г. Удовенко, Є. Федоренко, Патріарх Філарет і це далеко не всі.
У нас є експонати, подаровані гостями та учасниками наукових зібрань:
міжнародних конгресів, науково-практичних конференцій та конкурсів (молодих
науковців та школярів з усієї нашої України).
Зберігаючи цінності, історичні музеї ведуть науково-дослідну й освітньо-виховну
роботу. І тут важливим має бути правдивість історії. Наприклад, музей Великої
Вітчизняної війни в Києві на майданчику бронетехніки однобоко висвітлює події Другої
світової війни, демонструючи експонати, виготовлені вже після війни і, що найголовніше,
не представлені танки з німецького боку: «тигри», «пантери», «фердинанди» тощо, які
могли з кілометрової віддалі пробити наскрізь легендарну «Т-34». Якби вони стояли
навпроти один одного, то відвідувач бачив би і порівнював, та ще з більшою повагою й
пам’яттю ставився б до наших дідів і батьків, які змогли цю силу подолати й перемогти.
2. Краєзнавчі музеї вивчають, експонують і розповідають про Природу взагалі та
природу, економіку, історію і культуру певного краю, поєднують риси музеїв історії і
природничих профілів, мають художні, літературні чи меморіальні відділи – музеї
комплексного профілю, широко використовують місцеві матеріали. На Гуцульщині у
Верховинському краєзнавчому музеї наша філія «Гуцульщина» бере активну участь у
пошуковій краєзнавчій роботі. Саме природа є тією основою, на якій формується в
особи почуття прекрасного, відчуття простору і часу, що й формує здоровий спосіб
життя новітнього українця. Жити щасливо – це означає жити у згоді з Природою і
своїм довкіллям, а не покладатися на думки більшості. Більшість завжди не має
рації.
Знання природи свого краю, збереження її розцінювалось в усі періоди існування
нашого народу як головна риса особистості поряд з працелюбством, патріотизмом,
фізичною силою та розумовими здібностями. Наші співробітники філії П. Шкрібляк, І.
Зеленчук, Я. Зеленчук, О. Рибарук формують світобачення шляхом виховання дітей у
школі с. Криворівні через традиційні обрядові свята, повір’я, ритуали, звичаї, магічні дії
на честь Богів Природи, богів свого довкілля.
Праця разом з природою покращує духовність народу. Український етнограф
М. Сумцов наголошував на покращанні моральності українця завдяки бджільництву та
садівництву, як і навпаки: «Упадок садівництва створив негативний вплив на мораль
народу, оскільки я міг помітити на селянах однієї добре знайомої місцевості на
Харківщині» (1889 р.)1. Та й не тільки тоді. Чим багатша, красивіша природа, тим
1

Іванова О.В. Фольклористичні праці М.Ф. Сумцова в контексті української фольклористики другої
половини ХІХ – початку ХХ століття: Дис. ... канд. філол. наук: 10.01.07 / Київ. нац. ун-т імені Тараса
Шевченка. – К., 2002. – 222 арк.
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добріший народ, тож і щедріший. «Де природа – мати, а людина – батько, там добра
багацько».
Ще за часів Київської Русі слов’яни змінювали різні природні об’єкти, що
знаходилися на території храмів. Заповідні гаї називалися в них «божеліссям»,
«праведним лісом», «святибором». В священних гаях заборонялося рубати дерева, ламати
гілки, косити траву. В неналежний час туди навіть заборонялося ходити. У ті часи така
заборона називалася заповіданням. Заповідання проголошувалося урочисто, перед
великими зібраннями людей. Лісові урочища обходили священиками й образами,
свяченою водою і молитвами, оголошуючи заборону рубати дерева кілька років, чого
бракує тепер.
Старі дерева часто обносилися огорожею (палісадою), за огорожу міг заходити
тільки жрець. Крім лісових гаїв, у давніх слов’ян заповідними вважалися деякі озера,
річки, великі валуни, вигадливі камені (Писаний Камінь) і гори (наша тепер Говерла).
3. Музеї художнього профілю – живопис, графіка, скульптура, ужиткове мистецтво.
4. Музеї природничо-історичного профілю. На території с. Криворівні збереглося
багато археологічних і культурно-історичних пам’яток, зразків народної гуцульської
дерев’яної архітектури – культові і цивільні будівлі XVII-XVIII стст., селянські садиби
(гражди) та інші споруди.
5. Меморіальні, присвячені видатним людям. Це добре ілюструє наш музей –
фотогалерея портретів та пам’ятних подій.
6. Музеї просто неба. Одним із найбільших є Державний музей народної архітектури
та побуту України, розташований на мальовничій околиці Києва, у с. Пирогові на
території в 150 га. Тут вдало поєднані ландшафтні зони України – гори, долини, степи і
ліси. Створено куточки нашої БАТЬКІВЩИНИ – Середньої Наддніпрянщини,
Полтавщини, Слобожанщини, Полісся, Поділля, Карпат та Півдня України.
Подібні музеї є в Переяславі-Хмельницькому, Ужгороді (Закарпатський музей
архітектури та побуту), Львові, Чернівцях.
У 1991 р. відкрився єдиний в Україні й Європі Великоанадольський музей лісу.
Великоанадольський ліс прийнято вважати колискою наукового степового лісництва, бо
саме тут у 1843 р. були засаджені перші лісові ділянки під керівництвом В. Граффа –
видатного лісівника цього краю, українського козака (як він сам себе називав), німецького
походження. Про славні справи діячів лісних та географічних наук, наших земляків
Л. Барка, М. Дахнова, Г. Висоцького, Д. Крайнєва, В. Докучаєва та інших розповідає
музейна експозиція. Цікавими для відвідувачів музею є також відомості про рельєф,
геологію, флору і фауну Великоанадольського лісу, про унікальний факт співіснування
представників рослинного і тваринного світу лісової та степової зони.
Екскурсійна програма включає також огляд кімнати лісника, дендропарків лісового
технікуму, будинку колишньої лісної школи і ділянки лісу, де збереглися посадки дуба,
зроблені В. Граффом. (Спеціальний культурологічний випуск аналітично-інформаційного
журналу «Схід». – Донецьк, 2004). Для українців за традицією існував і існує культ дуба,
який вважається священним деревом, оселею богів, Небесними воротами, крізь які
божество може з’явитися перед людьми. Як і всі дерева, дуб виступає в ролі Світового
дерева: він символізує Світову вісь, що з’єднує верхній та нижній світи, живих та
померлих предків, знаменує центр Всесвіту. Дуб означав силу, мужність, витривалість,
довголіття, родючість, шляхетність, вірність. Це дерево було присвячено верховним
богам-громовержцям, у нас – Перуну.
Дубові гаї були місцем здійснення обрядів, важливих ритуалів (жертвоприношення,
суду, клятви), в них улаштовувалися свята. Дубова палиця як зброя громовержця чи
сонячного бога символізувала твердість влади, суворість. Вінок із дубового листя виражав
ідею сили, міцності, гідності.
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У давнину у слов’ян було поширене вірування, що в дубах мешкають душі померлих
предків. Це уявлення підтверджується реальним фактом давніх поховань у лісах, зокрема,
дубових, – на деревах і під деревами. У легендах і казках давніх слов’ян дуб найчастіше є
сакральним місцем, із яким пов'язана доля людини і біля якого здійснюються вирішальні
для героїв події. Дуб шанували і як дерево родючості; зберігся звичай садити дубок при
народженні дитини.
Великоанадольський ліс виконував і виконує природозахисну і просвітницьку місію.
Сам факт його існування став основним аргументом на користь створення в середині
минулого століття в усій степовій Україні потужних лісосмуг. Вони зайняли в нашій
державі понад 400 тис. га, створивши надійний зелений щит проти суховіїв, ставши
велетенським акумулятором вологи.
У
заповіднику-музеї
«Хутір
Надія»,
розташованого
в
с. Миколаївка
Кіровоградському р-ну на Кіровоградщині – в центрі України, експонується близько двох
тисяч предметів, значну частину з яких передано сім’єю Тобілевичів–Тарковських.
Щорічно його відвідують понад чотири тисячі гостей з різних реґіонів України та
зарубіжжя. В історичному місці, біля музею-заповідника «Хутір Надія» у долині річки
Сугоклея, розташована пасіка. Тут дуже багато дерев різних видів і вікових груп, є навіть
екзотичні. Наприклад, манжурський горіх, софора японська. На луках заповідника в літній
час росте багато квітів. І стоїть тиша, яка порушується лише дзижчанням бджіл. Закривши
очі, занурюєшся в атмосферу тиші, спокою і не відчуваєш швидкого плину часу, який так
відчувається в містах. Недаремно на Хуторі Надія провів усе своє житя визначний
український драматург Іван Карпенко-Карий.
По балках росте багато волошок, які цвітуть ціле літо. У підлісках, у тіні дерев росте
собача кропива. Першими зацвітають проліски в невеликих підлісках та проліски на
схилах балок, і з них бджоли несуть перший пилок. Потім зацвітає верба козяча (котики),
верболози, яких дуже багато в заплаві річки, на схилах берегів зацвітає мати-й-мачуха,
горішники. Пізніше цвітуть кульбаби і сади. Акація цвіте тиждень, але аромат у повітрі
стоїть невимовний. І дає вона найтонший, найніжніший мед.
У лісосмугах та підлісках цвіте дуже багато клена різних видів, жовтої акації,
жимолості татарської і все це цвіте різними кольорами і відтінками кольорів, а землю під
ними вкриває різнокольоровий килим польових квітів. Липи не дуже багато, і час її
цвітіння збігається з цвітінням гречки, коли запах з полів такий сильний, що від нього
паморочиться голова.
Як бачимо, саме завдяки музеям-садам (і не обов’язково у багатому маєтку, а й у
садку звичайної сільської хати) людина сприймала природу глибоко й емоційно. З
філософського погляду сад був одним із джерел духовного (внутрішнє) й духового
(зовнішнє) життя, пізнання добра, краси, природи взагалі (маєток) і зокрема та символом
єднання природи і людини. «У справжніх малоросійських селах зрідка не знайдеш
поблизу галерейки хоча б малесенького палісадничка з мальвами, сояшниками, нагідками,
шипшиною та інш. скромними рослинами… Садок і галерейка вказують вам, що тут вже
народилася потреба насолоджуватися благородною і тихою природою»1.
7. Музеї на громадських засадах.
Музеї не тільки накопичують, вони ще й втрачають. У жовтні 1990 р. було створено
Комісію з питань розшуку й повернення в Україну історичних і культурних цінностей, які
різними шляхами опинилися за її межами. За два роки Комісія встановила місця
перебування декількох десятків тисяч реліквій. Найбільша частина їх перебувала в музеях
та сховищах Росії. Наприклад, в реєстрі Комісії ВУАН (1929 р.) читаємо: «Кремль, біля
Арсеналу. На майдані стоїть гармата вилита в Глухові 1705 р., коштом Івана Мазепи з
1

Сумароков П.И. Досуги Крымского судьи или 2-е пришествие в Тавриду. – СПб., 1800-1805. – Ч. 12. – С. 197.

225

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

його гербом. Неподалік, в Оружейній палаті: «Прапор Запорозького війська, жалуваний у
1688 р. (слова «Іван Степанович Мазепа» – вирізані). Прапор, жалуваний війську
Запорізького гетьману Данилу Апостолу у 1730 р.». В Успенському соборі: «Хрест
кришталевий, із срібною позолоченою ручкою, що має напис: 7112 (1604) року, липня в 4
день, цей святий Хрест надіслав в почесть до Іова Патріарха з Києва князь Василь
Костянтинович Острозький».У Московському Румянцевському музеї були на той час:
«Євангеліє-апракос 1282 р. пергамент, писане поповичем Євсевієм в Галичині. Холмське
Євангеліє XII-XIV ст., Волинсько-Луцьке Євангеліє XIV ст., Псалтир XVII ст. Плани
старих церков Вишегородської та Полоцької» (А. Кропоткова), і так далі аж до
Третяковської галереї та Ермітажу в С.-Петербурзі. Та хіба тільки Росія грабувала?..
14 лютого 1992 р. у Мінську, під час зустрічі керівників країн СНД було підписано
Угоду про повернення культурних та історичних цінностей державам їхнього
походження. І що? Через 3 місяці Держдума Россії денонсувала цю угоду. І так 20 років
«країна веде переговори з Росією про повернення українських історичних цінностей, що
опинилися після розпаду Радянського Союзу у зібраннях російських музеїв» (УНІАН
29 вересня 2008 р.).
Щоб вимагати повернення, необхідно знати. Для цього маємо використовувати
архіви.
Серйозне аналітичне осмислення всіх сторін життя людності України та її історії
вимагає повного виявлення і всебічного та об'єктивного дослідження максимально великої
кількості писемних джерел, які так чи інакше стосуються історії України протягом десятидвадцяти сторіч. Виявлення нових історичних документів вимагає фронтального
обстеження архівосховищ, музеїв, бібліотек, колекцій України, Росії, інших держав
колишнього СРСР та зарубіжжя. Нині архівні матеріали українського походження, які
перебувають за межами України, мають різні форми й є невід'ємною частиною багатьох
зарубіжних документальних груп або колекцій документів як у державних, так і в
приватних сховищах.
Метою такого обстеження є створення «архівної україніки»1 як національної
зведеної інформаційної системи про склад і зміст документів, будь-коли складених на
території України, а за її межами українцями, які зробили вагомий внесок у розвиток
світової культури.
Архівна україніка є важливим інформаційним масивом і базисом історикокультурного потенціалу гуманітарної сфери знань. Вона дає змогу залучити до
соціального обігу інформацію, яка формує духовність, закладає фундамент нової
національної і соціальної психології, політики і культури. За Законом України «Про
Національний архівний фонд та архівні установи» такі документи є частиною
Національного архівного фонду і, відповідно до міжнародних угод, підлягають
поверненню в Україну в оригіналах або копіях.
За Конституцією України (ст. 54)2 «культурна спадщина охороняється законом.
Держава забезпечує збереження історичних пам’яток та інших об'єктів, що становлять
культурну цінність, вживає заходів для повернення в Україну культурних цінностей
народу, які знаходяться за її межами». Скарбниці документальної пам’яті нації – архіви – є
інформаційними системами, в яких застосовуються інформаційні технології під час
опрацювання, класифікації, використання документів. Водночас архіви є установами
державного управління і багатьма своїми функціями тісно пов’язані зі сферами
державного життя.
1

Архівознавство: Підруч. для студ. вищ. навч. закладів / Редкол.: Я.С. Калакура та ін. – К., 1998. –
314 с.; Архівознавство: Підруч. для студ. іст. факультетів вищ. навч. закладів України / За заг. ред.
Я.С. Калакури, І.Б. Матяш. – К.: Вид. дім КМ Академія, 2002. – 356 с.
2
Закон України «Про музеї та музейну справу». Від 29 червня 1995 р. // Закони України. – К., 1996. –
Т. 9.
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Під час Другої світової війни нацисти привласнили багато архівів та окремих справ
закордонних організацій українських емігрантів. Частину цих документів у свою чергу
незаконно захопили радянські представники наприкінці або одразу після війни. Деякі з
них зберігаються тепер у ЦДАВО України, а інші були передані до колишнього ЦДАЖР
СССР (тепер ДА РФ) та інших сховищ.
Поняття «архівна україніка» було запроваджено або повернуто до наукової
історичної лексики на початку 1990-х р. Цьому сприяла низка чинників. По-перше,
ментальний чинник в умовах відновлення державної незалежності України орієнтував
українське суспільство на не заангажоване осягнення історії, а зумовлював необхідність
розширення джерельної бази. По-друге, науковий чинник на тлі подолання штучних
обмежень окремих напрямків археографічних, архівознавчих, джерелознавчих,
музеєзнавчих досліджень та активного формування інформаційного суспільства
стимулював розроблення концепції створення інформаційної системи, яка б стимулювала
інформацію про документи з історії України та українців, що зберігалися не лише в
географічних межах нашої держави. По-третє, культурний чинник актуалізував потребу
духовного відродження українства, яке тривалий час перебувало в шарах ідеологічних
обмежень.
У січні 2001 р. було прийнято рішення Колегії державного комітету архівів України
«Про створення баз даних на зарубіжні документи історико-культурної спадщини
України», спрямоване, зокрема, на створення програми виявлення архівної україніки за
межами України на період 2001-2010 роки. Однак практичного завершення такої роботи у
вигляді спеціальних довідників та баз даних про архівну україніку в конкретних країнах із
об'єктивних причин досі не відбулося. Донині в багатьох випадках істотною проблемою
залишається забезпечення архівів (як державних, так і недержавних) відповідно
підготовленими фахівцями зі знанням української мови для впорядкування таких фондів.
Це спричиняє формування інтелектуального бар’єра для користувачів архівної інформації
через відсутність і недосконалість довідкового апарату. Вирішенню проблеми може
сприяти запровадження спеціальних курсів для підготовки фахівців. А важливою досі
невирішеною проблемою є підготовка довідника про архівну україніку та створення
комплексної бази даних про архіви українського походження, що відображають історію
України та українського народу. Потреба в такому виданні та його електронній версії
очевидна, оскільки лише повноцінна джерельна база може забезпечити об'єктивні
дослідження.
«Україна переживає музейний бум. Якщо на початку 90-х років в країні було всього
200 музеїв, то за останні 20 років офіційно зареєстровано 499 музеїв. І це тільки в системі
Міністерства культури та туризму! Я вже не кажу про відомчі музеї, музеї системи освіти,
приватні музеї та галереї. Всього по неофіційним даним в Україні існує понад 5000 музеїв,
які зберігають величезну кількість історичних експонатів»1.
Для довідки: до сфери управління Міністерства культури та туризму належить 10 музейних
закладів, із них 9 – національних: Національний музей історії України, Національний музей
літератури України, Національний художній музей України, Національний музей Тараса
Шевченка, Національний науково-дослідний реставраційний центр України, Національний музейзаповідник українського гончарства в Опішному, Меморіальний комплекс «Національний музей
історії Великої Вітчизняної війни 1941-1945 років», Національний музей у Львові ім. А.
Шептицького, Національна Львівська галерея мистецтв, дирекція художніх виставок України. У
зв’язку з ліквідацією у 2011 р. Українського інституту національної пам’яті до Міністерства
культури та туризму переходить Національний музей «Меморіал пам’яті жертв голодоморів в
Україні».

Рік 2008-й став показовим – настала нагальна потреба показати кожного
співробітника-науковця як він жив-творив, аналізував-знаходив, як і чим жив колектив
1

Іванченко Н. Музейна політика держави // Музеї України. – 2011. – 3 березня.
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українознавців: щорічні міжнародні конгреси, науково-практичні конференції,
загальноінститутські семінари, зустрічі з науковцями та політичними й громадськими
діячами. Все це можна тепер побачити в нашому музеї на стелажах для кожного відділу та
його філіях – у відділах. Експозиції розпочинаються з вестибюля Інституту, де бачимо
Імена, занесені в Історію людства, України, Нашого Інституту, – ця Галерея тягнеться
коридорами поверхів до самої кімнати Музею. Знаходимо експонати, подаровані
співробітниками Інституту (для кожного відділу є своя шафа, стінна книга), учасниками
конгресів чи конференцій, конкурсів (учнівських та студентських). Окрему експозицію
складає фотогалерея, яка відображає робочі моменти діяльності науковців: зустрічі,
захисти дисертацій, засідання круглих столів, закордонні відрядження тощо.
Книга відгуків, думки відвідувачів – усіх об’єднує вдячність Інституту та його
засновнику Петру Кононенку, бо саме в музеї з’ясовуються фундаментальні проблеми
існування, розвитку основ сутнісного, найважливішого чим жив і живе колектив; витоків
та першоначал, що існували й існують об’єктивно, зберігаючи нашу індентичність.
У деяких артефактах можна знайти музейно-експедиційні факти: фотоекспонати з
українознавчих експедицій в Карпатах (Писаний Камінь, Говерла), Криму (вулкан КараДаг), ботанічних садах, в інших музеях – хліба (Національний еколого-натуралістичний
центр учнівської молоді МОН України); єдиний у світі Музей писанки (м. Коломия);
Музей мов та мовознавства (Київський національний університет імені Тараса Шевченка,
к. 455-а); Музей Гуцульщини в Жаб’є-Ільцях...
Як відомо, 18 травня світова культурна громадськість відзначає Міжнародний день
музеїв. Це професійне свято було затверджене в 1977 р. за рішенням Генеральної
конференції Міжнародної ради музеїв.
Згідно з Положенням про Музейний фонд України, затвердженим постановою
Кабінету Міністрів України від 20.07.2000 р., дія цього Положення поширюється на всі
види музеїв, а також на юридичних і фізичних осіб, у власності, користуванні чи володінні
яких перебувають пам’ятки Музейного фонду.
Музейний фонд є національним багатством України і невід’ємною складовою
частиною її культурної спадщини.
Стаття 5 даного Положення передбачає: «Музеї зобов’язані забезпечити ведення
обліку музейних предметів музейних колекцій, їх охорону, збереження і використання»
відповідно до інструкції Мінкультури.
Відповідно до ст. 16 Положення «Музеями ведеться облік музейних предметів і
музейних колекцій у спеціальних фондово-облікових документах, які повинні
забезпечувати можливість повної ідентифікації цих предметів і колекцій та містити
відомості про їх місцезнаходження, стан збереження тощо. Основні фондово-облікові
документи підлягають безстроковому зберіганню».
Громадські ради керуються в своїй діяльності розробленим Положенням (Статутом)
про музей, профіль якого визначається за характером зібраних колекцій пам’яток історії,
культури, природи1.
The meaning of museum affair for preservation of cultural heritage of the country is
revealed in the article. The author lights up objective reasons for creation of the NRIUSWH
museum, expositions of which reflect fundamental problems of existence, essence basis
development and the most important – the life of Ukrainian studies institute collective.

1

Положення про Музейний фонд України, затверджений постановою Кабміну України від
20.07.2000 р.
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Левітас С.Ф. (Київ)
ФОЛЬКЛОРНО-МІФОЛОГІЧНИЙ
ОБРАЗ ДЕМОНІЧНОЇ ЖІНКИ
В АНГЛІЙСЬКІЙ ТА УКРАЇНСЬКІЙ
ТРАДИЦІЇ: КОМПАРАТИВНИЙ АСПЕКТ
Стаття присвячена міфологічному образу демонічної жінки в англійському й
українському історико-літературному контекстах та соціокультурним чинникам, які
детермінують його оприявлення.
Міцний зв’язок між фольклорно-міфологічними джерелами та художньою
літературою спонукає до оприявлення й ретельного прочитання міфологічного коду в
авторських текстах. Поняття «міфологія» у вузькому сенсі можна розглядати як
структуровану сукупність оповідей, що належать до однієї культурно-історичної традиції.
Як зазначає дослідниця міфів А. Бреннер, «міфи та літературні твори часто відображають
суспільні правила та норми поведінки»1. Отже, реконструйована міфологема може
тлумачитись як показник загострення певного напряму соціальної проблематики на
момент написання літературного твору. Деякі міфологічні образи-символи, що сягають
рівня архетипу, є трансетнічними, і в різні епохи актуалізуються у колективній свідомості
суспільства як реакція протесту на негативні соціальні зрушення. Тому, текст, що
вибудовується навколо такої міфологеми, буде перенасичений інфернальною поетикою,
адже «жорстокий мотив – це древній спосіб змусити емоційне «Я» звернути увагу на дуже
серйозну вість»2. До цього типу міфологем належить демонічна жінка-вампір – образ,
відомий з прадавніх часів та характерний для багатьох етносів, географічно та культурно
не пов’язаних між собою.
Зокрема, одним із найвідоміших текстів європейської літератури XIX ст., який
репрезентує міфологему демонічної жінки-вампіра, є готична новела «Кармілла»
англійського письменника ірландського походження Дж. Ш. Ле Фаню. Цей текст з’явився
друком у надзвичайних умовах. У вікторіанській Англії «в останні десятиліття ХІХ
століття […] лицемірство системи дійшло до такої межі, що було дозволено писати
найжахливіші та найнепристойніші історії, головне, щоб про все говорилося натяками, а
наприкінці мала перемогти загальноприйнята мораль. Це був єдиний спосіб уникнути
нападів цензури. У такій обстановці в 1887 р. з’являється «Кармілла» Джозефа Шерідана
Ле Фаню […] Новела відроджує традиції вампіризму […] Ле Фаню звертається до
сексуальної сторони вампіризму: зі своєї героїні він робить чуттєву істоту, яка з точки
зору вікторіанської моралі втілила в собі абсолютне зло»3. Кармілла у Ле Фаню – вампір,
демонічна красуня, розпусниця, ошуканка і вбивця, уособлення всіх можливих жіночих
вад, що провокує патріархальний світ вікторіанської Англії. Вона є тотальним викликом
традиційній концепції жіночності епохи, коли жінка сприймалася лише як покірна волі
чоловіка господиня дому, слабка та беззахисна істота. Навіть під час сімейного свята, коли
після трапези жінки згідно із тогочасним звичаєм вставали та йшли з-за столу, залишаючи
чоловіків обговорювати важливі питання, спрацював принцип гендерної сегрегації. Жінка
у вікторіанській Англії була позбавлена права на індивідуальність, свободу вибору,
1

Женщины в легендах и мифах / Под ред. К. Ларрингтон. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. – С. 74.
Эстес К.П. Бегущая с волками. Женский архетип в мифах и сказаниях / Пер. с англ. – М.: София,
2008. – С. 218.
3
Женщины в легендах и мифах / Под ред. К. Ларрингтон. – М.: КРОН-ПРЕСС, 1998. – С. 79.
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кохання, адже будь-які відкриті прояви симпатії та приязні між чоловіком і жінкою
категорично заборонялись, слова «любовний зв’язок», «пристрасть», «чуттєва сторона
стосунків» були табуйованими. Демонічна Кармілла, на противагу існуючим заборонам,
керується лише власними темними емоційно-чуттєвими потягами, натомість повертаючи
дівочі чесноти епохи на службу власним цілям. Кармілла прикидається безпорадною,
тендітною і хворобливою, як це і личить аристократичній дівчині її часу, і так потрапляє у
замок батька леді Лори, де спокушає «кращу подругу» з метою позбавити її життя.
Кармілла має дуже багато спільного із демонічними персонажами британського
фольклору. Особливо це стосується розлогої системи фемінних божеств міфології
ірландських кельтів, яка є етнічно близькою до Дж. Ш. Ле Фаню. Через міфологему
демонічної жінки в «Карміллі» зчитується актуальна для вікторіанської Англії проблема
ігнорування паритетності гендерних стосунків.
Кармілла наближається до замку Лори, що знаходиться в Штирії, із заходу, звідки
приходить зло у християнській традиції. Простеживши вектор її руху, варто звернути
увагу, що дорога веде до Румунії та Угорщини – країн, де віра у вампірів є доволі
сильною. «Фатальна жінка, що ховається за подобою вампіра – умовність, яка набагато
пережила епоху романтизму. У прозі вона має цілий ряд втілень: прекрасна Кларімонда із
«Покійної коханої» Теофіла Готьє, спокуслива та загадкова Кармілла з однойменної
новели Ле Фаню і, звичайно, три прекрасні полонянки замку Дракули, що змусили битись
сильніше серце Джонатана Харкера»1. У Румунії, яка в сучасній масовій культурі
асоціюється з Батьківщиною вампірів як демонічного виду, народні перекази
розповідають про «наречених Дракули» – відьом Заліну, Марину і Катріну, які мали владу
над буревіями, загрожували новонародженим та позбавляли юнаків чоловічої сили, а іноді
й життя. В подобі прекрасних жінок вони проникли до в’язниці князя Дракули та
спокусили його, перетворивши на вампіра.
У слов’янській міфології зовнішній вигляд демонічних жінок відзначався двоїстістю:
вдень дуже вродлива молода дівчина із пристрасним поглядом, вночі – неохайна стара із
розпущеним сивим волоссям. Західноєвропейське «вампір» звучало як «упир» («опир») та
вказувало на мерця, над яким не було здійснено поховального обряду, тому він не отримав
спокою у потойбіччі і за це докоряв та знущався з живих. У літературній пам’ятці XI ст.
«Слово, як погани кланялися ідолам» є згадка, наче б то ще до часів ушанування Перуна
язичники «клали треби» упирям та берегиням.
В Україні добре знали т.зв. «сестру Дракули» – Погань-Діву, володарку Невицького
замку, що на Закарпатті. Її історія мала велику кількість переспівів, у яких правителькуупирицю величають то Погань-Дівча, то Погань-Дівка. У будь-якому разі прикладка в
імені вказує на зовнішність юнки у створіння пекла. Це дуже схоже на англійського
вампіра Карміллу у Ле Фаню, адже «риси графині, похованої сто п’ятдесят років тому,
були сповнені життєвої теплоти»2. Варто зауважити, що «законсервована» молодість і
краса – це прояв демонічного в жінці, який не раз трапляється в оповідях про жінокупириць у різних культурах.
За переказами, Невицький замок із неймовірними муками селяни будували саме для
Погань-Діви. Округою ходили чутки, що вона проклята власним батьком, і від того має
жорстокий норов та всіляко знущається над селянами. Під час будівництва замку ПоганьДіва здійснювала страшні побори: у фундамент замку домішували молоко, що спричинило
голод серед місцевого населення та підсилило чутки про відьомське походження
господині. Від Погань-Діви селян урятував угорський король Матяш. Коли його військо
рушило на замок, нечестивиця злякалась та, зібравши всі коштовності, вскочила на
чарівного коня Татоша і кинулася до лісу. Та Матяш наздогнав жорстоку правительку і
попри те, що Погань-Діва намагалась улестити його пропозиціями взяти її за дружину та
1
2

Мариньи Ж. Дракула и вампиры / Пер. с франц. – М.: АСТ, 2002. – С. 69.
Готический рассказ XIX-XX веков: антология / Пер. с англ. – М.: ЭКСМО, 2009. – С. 205.
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правити разом, відтяв її голову. Та сама доля наздогнала й Карміллу у Ле Фаню.
«Відповідно до давнього звичаю […] вампіру простромили серце кілком та […] відрубали
голову»1.
В українському фольклорі також існує переконання, що знешкодити упиря можна,
пробивши йому серце осиковим кілком. Це дає змогу говорити про трансетнічність
уявлень, пов’язаних з вампірами, які живляться кров’ю, а отже, порушують закон Божий.
Хоча варто зауважити, що уявлення про кров завжди було складним та суперечливим:
вона вважалася одночасно і символом життя, і символом гріха. Як у слов’ян, так і в
британських кельтів кров асоціювалася перш за все із природною стихією вогню та
космічною силою сонця, вона була необхідним наслідком та метою жертвоприношень. Із
кров’ю пов’язані мотиви захисної сили, дружнього та родинного єднання, надання
життєвої енергії іншим людям чи, навпаки, відбирання її в них, що, власне, й робили
англійська Кармілла та українська Погань-Діва.
В історії Погань-Діви не можна оминути соціальний контекст: складнощі
етнонаціональних відносин на території Закарпаття. Згідно з однією з версій, Погань-Діва
була туркенею, а її жорстокість асоціювалась у населення із агресією турків. Хоча
Закарпаття оминула фактична турецька окупація, місцеве населення усвідомлювало
потенційну небезпеку з огляду на відносно близьке суспільство. Це ще один прояв того,
наскільки фольклорно-міфологічні образи спроможні віддзеркалювати суспільні настрої.
На Закарпатті у мукачівському замку Паланок знана ще одна правителька-упириця –
княгиня Софія Баторі, що двадцять один рік князювала в тих місцях по смерті свого чоловіка
князя Ракоці. Легенди цього окраю стверджують, що, аби залишатись молодою та вродливою,
вона купалася у крові молодих дівчат. Ймовірно, у цих оповідях відбилася ненависть
місцевого населення до австрійських Габсбургів, яких Баторі палко підтримувала.
На Тернопільщині у Кременці є руїни старовинної фортеці VII-XI ст., яку разом із
містом у квітні 1536 р. польський король Сигизмунд І Старий подарував дружині –
неаполітанській принцесі Боні Сфорца Д’Арагон. Розповідали, ніби замковий міст був
сплетений із дівочих кіс, і королева дуже любила ним прогулюватись. Бона, як і Софія
Баторі, прагнула зберегти вічну молодість і красу, вмиваючись кров’ю незайманих. Аби
здійснювати цей злостивий намір, польська королева наказувала у потаємній кімнаті
однієї з башт фортеці кидати полонених дівчат на грати з гострими шипами. Хоча з
історичних джерел достеменно відомо, що королева Бона, володіючи Кременцем
впродовж двадцяти років, ніколи сама не відвідувала це місто, вважається, що туди
дійшли чутки з Кракова про жорстокий характер володарки, яка вирішувала політичні
питання за допомогою інтриг та отрути. Українська легенда про польську королевуупирицю Бону є відбитком тогочасних буремних суспільних настроїв, спровокованих
загостреними стосунками між коронованою владою та населенням2.
Отже, зіставивши демонічну англійку Карміллу та панянок-упириць українського
фольклору, можна зробити висновок, що міфологічний образ демонічної жінки є
трансетнічним та мультифункціональним, а в контексті кожної окремо взятої історичної
епохи набуває різноманітних інтерпретацій, які спонукають до подальшого дослідження.
An article is dedicated to the mythological image of demonic woman in English and
Ukrainian historical and literary context and sociocultural factors that determined its
manifestation.

1

Там само.
100 найвідоміших образів української міфології / [Завадська В., Музиченко Я., Таланчук О.,
Шалак О.]. – К.: Орфей, 2002. – 448 с.; Попельницька О.О., Оксенич М.В. 100 великих міфів і легенд України.
– К.: Арій, 2009. – 400 с.
2
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ТРАНСФОРМАЦІЯ
ТРАДИЦІЙНИХ ВЕСІЛЬНИХ ОБРЯДОДІЙ
БОЙКІВЩИНИ І ПОДІЛЛЯ
У статті проаналізовано весільну обрядовість українців Бойківщини та Поділля з
метою виявлення локальних і сильних рис для ініціацій ритуалів. Основну увагу
зосереджено на символічному значенні етапів та атрибутів весільного обряду.
Висвітлено шляхи трансформації традиційних весільних обрядодій Тернопільщини та
Стрийщини у сучасному весіллі.
Звичаї, обряди, вірування як одна з основних складових духовного життя українців
Бойківщини дають змогу глибше пізнати його предковічні традиції, виявити світоглядні й
морально-етичні засади народної культури жителів Бойківщини. Реконструювання й
осмислення звичаєво-обрядових явищ, з’ясування їх генези і семантики необхідні для
кращого розуміння історичного минулого, його духовних цінностей.
Важливе місце в бойківській обрядовій традиції посідають вірування й обряди,
пов’язані з весіллям – звичаєм, який у широкому ритуальному контексті постає важливим
сакральним елементом світобудови. Такі ритуали пронизують усю сферу побутовогосподарської діяльності, обрядовості і відображені у фольклорі.
Враховуючи велику внутрішню порожнечу людини сучасного суспільства, втрату
духовних чинників, матеріалізацію сакрального, тема вивчення знакової системи
традиційної української культури набуває в аспекті збереження культур народів світу
особливої актуальності.
Предметом нашого дослідження стала порівняльна характеристика весільного
обряду бойків і подолян у традиційному вимірі й сьогоденні. Важливо простежити
стійкість окремих елементів обряду та процеси трансформації на початку ХХІ ст.
Особливо важливо побачити ціннісний аспект у ставленні сучасних бойків і подолян до
природи, традицій хліба, звичаїв, обрядів, оскільки саме ці компоненти культури є
певними критеріями норми, ідеалу, сакральних цінностей. Тому вивчення цього пласту
духовної культури є вкрай потрібним і науково актуальним. Особливе значення має
дослідження весільних традицій і ритуалів українців Карпат – жителів самобутнього
регіону України, в якому до новітніх часів добре збереглися риси побутово-обрядової
архаїки. Спеціальне дослідження цих обрядів актуальне з погляду комплексних
досліджень у ділянці сімейно-побутової ритуалістики і для українознавчих студій загалом.
Етнографи найактивніше вивчали весільну обрядовість, як більш відкриту і багату,
фольклорними зразками і ритуальними діями1.
Весільна обрядовість в Україні майже для кожного етнічного регіону є типовою
лише окремому етнографічному району, якому властиві звичаї, обряди, ритуали, які
здебільшого співпадають, але багато в чому і відрізняються. Для прикладу візьмемо
українців Бойківщини і Поділля.
Традиції українського весільного обряду, на щастя, живуть ще й сьогодні. Обряд
традиційного українського весілля більш виражений у сільській місцевості.
Мета статті полягає у висвітленні елементів традиційного весілля подолян та бойків
у сучасному весільному обряді Тернопільщини.
1

Здоровега Н.І. Нариси весільної обрядовості на Україні. – К.: Наукова думка, 1971. – C. 160;
Борисенко В.К. Нова весільна обрядовість в сучасному селі: на матеріалах південно-східних районів
України. – К.: Наукова думка, 1979. – С. 134.
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За результатами проведених автором польових досліджень, сучасне весілля
Тернопільщини, як правило, складається з двох днів святкування. Перший день весілля
розпочинається тим, що молоді відвідують кладовище. Вони віддають свою шану
померлим родичам і просять їхнього благословення на шлюб. Наречена несе квіти до
кожної могили. Молодята хрестяться біля могили і цілують хрест. Таке відвідування
нареченими кладовища і вшанування померлих родичів є традиційним у подільському
весіллі взагалі1.
Потім молоді розходяться по домівках і готуються до весілля. А на Бойківщині
відвідують могили родичів уже безпосередньо перед шлюбом.
У домі молодої весільний обряд розпочинається із вбирання нареченої у весільне
вбрання. Молодій одягатися допомагають дружки. Як правило, як одягнуть сукню,
дружки закладають молодій вінок з фатою – символ дівочої честі. Вони старанно його
закріплюють, розправляють фату. Остання назва має чимало синонімів: вуаль, вельон
тощо. Вона становить собою тонку прозору тканину, яка прикріплюється до весільного
вінка і спадає молодій на плечі. Біла фата з’являється у весільному костюмі нареченої за
радянських часів, коли влада змінила церковне вінчання урочистою реєстрацією шлюбу в
державних органах. Як на мене, у звичаї використання вельону стародавні витоки:
виконував захисну обрядову функцію, відповідав існуючим морально-етичним нормам.
Молодий у своєму домі також готується до весілля. З приходом музик у хаті
розпочинаються «прощі». Ця обрядодія являє собою приклад збереженого традиційного
елементу, що дійшов до нашого часу на Тернопільщині, майже не зазнавши змін2. Єдине,
що зазнало трансформації, це словесна формула. Один з музикантів (може хтось із
присутніх) звертається до рідних молодого з такими словами: «Тато рідний, мама рідна,
брати, сестри, сусіди близькі і далекі! Стало се дитя перед вами, як ясна свіча перед
образами, благословіть і простіть перший раз». Присутні відповідають: «Най Бог
благословить». Така словесна формула повторюється тричі. Після цього звучить музика і
молодий підходить до рідних, кожному тричі вклоняючись. У свою чергу, кожен з рідних
благословляє його на шлюб хлібом-сіллю, тричі охрестивши. На Стрийщині
благословляють на шлюб хрещені батьки і скроплюють ще свяченою водою молодого чи
молоду, звертаючись до рідних словами благословення тричі. Після цього наречені тричі
вклоняються кожному з присутніх. Після благословення всі гості сідають за стіл і
пригощаються перед тим, як іти до нареченої, аналогічно і гості молодої3.
Далі весільна процесія молодого вирушає до нареченої. За звичаєм дорогу
перекривають брати молодої чи місцеві хлопці. У жителів Бойківщини це має назву
«брама», вони її «продають» і не пускають у дім нареченої, поки той не вдовольнить
їхнього прохання про викуп. На Бойківщині він визначається не тільки кількістю горілки
й закуски, а й сумою грошей, на відміну від подолян4. В обох регіонах явно простежується
спадковість щодо ролі брата в традиційному весіллі бойківських і подільських сіл та
стрийська традиція, коли молодий, відкупляючи наречену, сплачує гроші всім рідним
братам чи сестрам. На сьогодні ця обрядодія набула ігрового елементу, бо «продаж»
супроводжується жартами, перемовками, сміхом, сороміцьким фольклором тощо.
Коли наречений подолає такі випробування, йому назустріч виходить молода у
супроводі своїх дружбів. Вона вітається з молодим за руку і цілує його, а потім так само з
найближчими родичами майбутнього чоловіка. Він теж вітається з рідними нареченої.
Тільки потім молодята стають разом і йдуть до хати молодої, де відбувається весілля5. У
зв’язку з економічними умовами сьогодення, весілля як на Бойківщині, так і на
1

Зап. автором від М.М. Салабай у с. Грабовець Тернопільської обл.
Весілля. – К.: Наукова думка, 1970. – Кн. 2.
3
Зап. автором від М.М. Корман у с. Голобутові Львівської обл.
4
Там само.
5
Зап. автором від О.М. Берездецької у с. Конюхові Львівської обл.
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Тернопільщині здебільшого в одній господі з матеріальним розподілом витрат на
проведення весілля чи спільно орендують ресторан, кафе тощо.
Перед ворітьми наречених зустрічають батьки молодих, а також старости, на Поділлі
весільних старостів перев’язують рушниками і подарунками (светри, сорочки), з
графинами вина, які святково прикрашені зеленню, стрічками. В цій обрядодії вино
символізує кров – збереження та продовження роду1. Така символіка кореніє в подільській
традиції, а для старости-бойка головним атрибутом є пишний букет, який прикріплюється
до піджака костюма. А щодо обдарувань, то старості заздалегідь купують якийсь один
цінний подарунок від батьків обох наречених. Потім батькам наливають чарки вина і
розпочинається «величання» їх рідними і близькими родичами. На сьогодні вони ще й
танцюють перед майбутнім подружжям, рухаються по колу, при цьому тримаються за
руки парами, щоб молоді були в парі. По величанню перед ворітьми гості пригощаються і
тоді всі, разом з ними, входять у двір, хресні батьки заводять молодих у хату, де гостям
чіпляють букетики – бутоньєрки, заміжнім і одруженим – з правого боку, неодруженим – з
лівого. Молодий також чіпляє букетик нареченій, і навпаки. Букетики стали традиційними
для сучасного весілля ще за радянських часів.
На Поділлі потім розпочинають розплітати косу молодої. Наречену саджають на
подушку, вкриту найкращим покривалом, раніше це був кожух. Ця обрядодія, не зазнавши
трансформації, є елементом традиційного українського весілля, коли подушка і кожух
були символами багатого подружнього життя2. На Бойківщині цей обряд не зберігся.
Хресна мати знімає з молодої вінок з фатою і перша розчісує наречену. Також її
розчісують по черзі всі її рідні: мама, тато, брати, сестри та інші близькі. Останньою знову
підходить хресна і тепер одягає нареченій вінок з барвінку, який вона «сплела» ще в
п’ятницю. Поверх вінка з барвінку вона одягає вінок з фатою. За нашими дослідженнями,
у цій обрядодії поєднано елемент традиційного подільського весілля (барвінковий обряд) і
елементи радянської «традиційності» (біла фата).
Барвінковий обряд подолян майже у всьому співпадає з бойківським. Хресна мати
розплітала і зачісувала косу, а потім покладала молодій вінок. Вона не знімала його аж до
шлюбу, адже побутувало повір’я, що втрата весільного вінка – до великого нещастя в
подружньому житті3. Саме барвінок символізував у народі міцність шлюбу, вічність
життя, вірність, а отже, одягаючи на молодих вінок з барвінку, у такий спосіб
благословляли їх на довге подружнє життя. Як тільки наречена встає з подушки, на її
місце намагаються сісти незаміжні дівчата, бо, за прикметою, хто першою вмоститься на
посаг – швидко заміж вийде4.
Після цього в домі молодої проходять «прощі» для молодят. Вони супроводжуються
музикою, що робить цей обряд ще урочистішим. Майбутня пара отримує тепер згоду і
визнання не тільки своїх родин, а й усієї громади. Коли молодята виходять з хати, вони
вклоняються всім присутнім і весільна процесія вирушає до церкви. Всі обрядові дії,
також рух весільного кортежу, супроводжується гейканням і ухканням. Головним
персонажем при виконанні вигуків є неодружена молодь5. Такий супровід заздалегідь
попереджає жителів будь-якого населеного пункту про наближення весілля.
Цікавим є також порядок весільної процесії. Попереду ідуть по двоє дітей, які несуть
кольорові стрічки. Такі стрічки ніби відганяють усе «нечисте» від молодих. Цей елемент
увійшов у сучасне подільське весілля наприкінці 80-х років ХХ ст. Тепер навіть
замовляють дівчаткам білі пишні плаття напрокат, щоб вони були гарними й урочистими6.
1

Зап. автором від М.І. Небесної у с. Надорожнів Тернопільської обл.
Там само.
3
Зап. автором від М.П. Самбульської у с. Надорожне.
4
Зап. автором від М.І. Андрушко у с. Нежухові Стрийського р-ну Львівської обл.
5
Зап. автором від М. Кордупель у с. Грабівці, що на Тернопільщині.
6
Там само.
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Для нашого дослідження досить змістовною є наступна обрядодія, яка включає в
себе суто подільські елементи, тільки з плином часу трансформовані в сучасному
весільному обряді, поєднавшись з бойківськими елементами. Як уже говорилося раніше, у
весіллі українців Бойківщини, як і в подільському, наречений мав усіма засобами
відкупляти майбутню дружину в її рідних. Він сплачував гроші всім родичам молодої,
поки знаходився в її домі. А ще у бойків обов’язково згодом, коли весілля вирушало в
дорогу, молодь або ж односельці перегороджували дорогу і вимагали викуп за наречену.
Слід звернути увагу на той момент, коли, за подільськими звичаями, молода,
зустрічаючи коханого, мала перелити йому дорогу. Така обрядова дія, як у подільській
обрядовості, так і в українській означає магічне викликання родючості. Вода – символ
очищення, «священна стихія». В сучасній обрядодії вищеозначені акти подільської
обрядовості були трансформовані так.
Коли весілля підходить до церкви, то будь-хто, як правило, це роблять діти, може
обсипати наречених пшеницею, грошима, солодощами, на Бойківщині це роблять дружки
молодої після виходу з храму. Але в подолян кількість такого посипання необмежена і
може тривати аж до самої церкви. Можна вважати, що сучасне «посипання» є прикладом
спільних елементів обох регіонів, воно характерне для всієї України.
Церковне вінчання за часів радянської влади заборонялося. З 1991 р., з прийняттям
Акту про незалежність, церковне вінчання отримує визнання в суспільстві, хоч
обов’язковим і не стає, тобто молодята самі вирішують чи брати церковний шлюб, чи
тільки громадянський.
Вінчанню передувало ряд обрядових і звичаєвих процедур. Як і на Поділлі, так і на
Бойківщині з священиком домовлялися батьки молодого подружжя за два тижні до
вінчання1. Платня була переважно натуральною або грошово-натуральною: гроші, порося
або мішок пшениці2. Сьогодні ж платня вноситься касирові, який веде фінансові справи
парафії, а також окремо платять отцю; крім грошей, молодята, на знак вдячності, заносять
гостинці з весільного столу. Після цього священик мав здійснити «оповідь» у церкві,
тобто тричі на службі Божій оголосити про майбутній шлюб, розпитуючи присутніх чи
ніхто не знає причини, які можуть завадити укладенню шлюбу. Ця процедура має
локальні назви «оповідь» (Поділля), «заповідь» (Бойківщина). Перед вінчанням молоді
сповідалися і причащалися. Крім того, в суботу вранці на Поділлі годилося пом’янути
померлих і помолитися «за здравіє живих»3. На Тернопільщині та на Стрийщині й до
сьогодні зберігається традиція поминання померлих родичів молодих перед весіллям.
Під час вінчання свічки, що несла хресна мати, запалюють і одну тримає хресний
тато, іншу – хресна. Вони стоять за молодими під час вінчання. Після вінчання свічки
знову нестиме хресна до святкового столу. Коли молодята вже виходять з церкви, то тут
також розсипають, як на Бойківщині, так і на Поділлі цукерки на знак щедрості як вірні
християни, гроші, монети, правда, подоляни ще додають зерно, як символ продовження
роду.
Існує повір’я в подолян, що коли повертатися від церкви тією самою дорогою, то
життя буде одноманітним, нецікавим. Тому до розпису в сільську раду вирушають іншою
дорогою. Реєстрація шлюбу в державній установі є обов’язковою, де шлюб офіційно
декларується і видається документ про укладення шлюбу. На Поділлі після 1941-1945 рр.
з’являється ще одна традиція, яка міцно увійшла до весільної обрядовості сьогодення, –
покладання квітів та вшанування пам’яті загиблих воїнів, якщо в селищі є будь-який

1

Там само.
Там само.
3
Зап. автором від М.П. Самбульського 2010 р. на Тернопільщині.
2
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меморіальний знак1. Така традиція є різновидом вшанування молодими померлих родичів,
правда, бойки приносять квіти тільки померлим близьким родичам.
Біля РАГСу молодят зустрічають старші дружба і дружка. Старший боярин тримає
коровай на вишитому рушникові, дружка – квіти. І тепер, в їхньому супроводі, молодята
йдуть до розпису. Дорогою до РАГСу вони вклоняються всім, хто трапляється на їхньому
шляху. Так
майбутнє подружжя виказує свою шану людям, просить їхнього
благословення на щасливий шлюб2.
У РАГСі існують свої традиції, які склалися протягом десятиліть і мають свою
символіку. Загалом слід зазначити, що в сучасній шлюбній церемонії прижилися лише ті
елементи, які були засновані на національній традиції, символіці, що мали сильний
емоційний вплив3. Входить молода пара до РАГСу в супроводі «Весільного маршу»
М. Мендельсона, що прижився з часів радянських. Церемонія відбувається в присутності
батьків молодят, рідних, близьких та друзів. Процедура розпочинається оголошенням
прізвищ наречених, їх громадянства та відповіді молодят, запитуванням, чи з власної волі
вони беруть шлюб.
Майбутньому подружжю стелять весільний рушник, на Бойківщині це роблять
дружки, а от на Поділлі – хресні батьки. Цей обряд виник за радянської доби і прижився,
бо за основу взято національну символіку – вишитий рушник. Коли молодята стають на
рушник, то всі присутні спостерігають, хто перший стане, оскільки за традицією, перший,
хто стане на нього, буде головувати в хаті. У народі говорили: «На рушник стати, навік
друга мати і в радості, і в горі». Після того наречені одягають одне одному обручки як
символ сімейної вірності та єдності. Обручки їм підносять у кришталевій посудині на
пшениці, як перевірений знак подальшого багатого шлюбу4.
Одягнувши обручки, молоде подружжя в присутності громади дає одне одному
клятву вірності. На Поділлі їм зв’язують праві руки вишитим рушником, і вони
промовляють слова вірності: «Я даю тобі слово, що буду тебе все життя вірно кохати,
допомагати у всьому і шанувати»5. В українців Бойківщини говорять, що будуть у горі і
радості, аж до самої смерті разом6.
На прикладі «клятви вірності» дуже яскраво простежується трансформація
традиційного обряду в сучасний. В минулі роки молодим на Тернопільщині зв’язував
руки староста під час заручин, і після цього моменту вони вже були нерозлучні, а на
сьогодні дають клятву вірності із зв’язаними руками, тобто морально-етична основа цієї
обрядодії залишилася незмінною і сьогодні виконує ті ж самі функції.
Рушник, яким зв’язували руки майбутньому подружжю, дають їм на згадку про
клятву, яку вони дали одне одному. І тепер вони засвідчують свій вияв волі на спільне
подружнє життя підписами в реєстрі актів громадянського стану. Потім нареченим
підносять весільні бокали, що перев’язані однією стрічкою, і вони разом з них п’ють і
розпочинають своє спільне життя поцілунком. У жителів Стрийщини є ще такий момент,
що після випитого шампанського, розбивають на щастя бокали7.
Самими дорогими гостями на цьому святі є батьки, і саме їм молодята мають
завдячувати своїм щастям. Батьки вітають своїх дітей зі вступом у подружнє життя,
згодом і хресні батьки, родичі, сусіди, гості та всі присутні на святі8. Таким чином,
сучасна церемонія святкової реєстрації шлюбу поєднала в собі і традиційні елементи
весільної обрядовості, і нові, які засновано на національних традиціях.
1

Там само.
Там само.
3
Тульцева Л.А. Современные праздники и обряды народов СССР. – М.: Наука, 1985.
4
Зап. автором від М.П. Самбульського на Тернопільщині.
5
Зап. автором від М.І. Самбульської на Тернопільщині.
6
Зап. автором від М.В. Гаврилець у с. Нежухові на Стрийщині.
7
Там само.
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Там само.
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Після розпису особливо актуальною як у горян, так і в подолян є весільна фотосесія.
Ближчі гості, друзі та рідні відвідують пам’ятні місця і фотографуються на пам’ять.
Присутній і відеооператор, щоб відзняти всі моменти такого яскравого і пам’ятного
дійства1. Через деякий час весілля вирушає до молодої, де і відбуватимуться завершальні
обряди весілля. Перед тим як вирушити, одну із стрічок, що несли діти перед нареченими,
розрізають навпіл і чіпляють одну частинку на шию молодому, іншу – нареченій як оберіг
від нечистої сили. Коли весілля прибуває на місце, то перед ворітьми розрізають останню
стрічку і також вішають на шию молодим2. На відміну від подолян, бойки від нечистої
сили і злих очей перед входом скроплюють свяченою водою молодят, щоб були здорові і
щасливі.
Молоде подружжя на Бойківщині і на Поділлі зустрічають батьки хлібом-сіллю, по
черзі цілують їх, і тоді молодий загортає хліб у рушник і бере під руку. На Стрийщині хліб
загортає староста і відносить його на святковий стіл.
Після церемонії зустрічі з батьками наступає момент, коли молодят можуть
привітати і гості. Якщо зустріч відбулася на вулиці – їх потрібно завести в шалаш чи залу,
де вже стоїть спеціально відведений для цього столик. Якщо зустріч відбулася всередині
приміщення – молоді займають місця батьків на їхніх місцях за весільним столом3.
Колись молодят вітали за весільним столом. Тепер на столі для вітання молодих уже
в більшості випадків присутня або тарілка, накрита серветкою чи широкий кошичок з
серветкою. Сюди гості будуть складати свої інвестиції у фонд молодої сім’ї4.
Молодята щасливі і втомлені стоять за столиком або трохи збоку, дружби
розташовуються від них по обидва боки. Першими молоду сім’ю за традицією вітають
батьки. Як правило, їхній подарунок найбільш значущий. Далі в привітальну колону
шикуються всі гості. Раніше дотримувалися жорстокої субординації по черговості вітань:
батьки, бабусі з дідусями, брати і сестри, хрещені батьки і так далі, а зараз цього немає,
хто швидше прийшов, той і вітає5.
Музики грають марші, один дружба забирає в нареченої вже подаровані квіти і кладе
їх у вази. Другому наречений передає коробки і пакунки з речовими подарунками. Дружки
в цей час вішають бутоньєрки (букетики) гостям, які вже привітали молодят. Порядні
гості завжди підійдуть до музикантів, привітаються за руку, подякують за марш і
залишать гроші6.
З цього моменту починається активна робота весільних старостів. Їх, як правило,
буває на весіллі два. Один з боку родини молодого, другий – з родини нареченої. Вони
мають провести гостей до столу. Зазвичай запрошені нареченого сидять напроти нього,
гості молодої також.
Сучасні наречені, пояснює інформатор, задля зручності перенесли обряд вітання
молодих із кінця весільного дня до його початку. Адже невідомо, чи кожен гість буде
спроможний витримати усю забаву. Краще нехай подарує те, з чим прийшов, і
забавляється на славу. Відтак з’явився сучасний забобон. Усі даровані гроші наречена має
зібрати на купку і сидіти на них упродовж усього дня. Це сприятиме, мабуть, як гадали ті,
хто придумував, добробуту та фінансовому забезпеченню молодої сім’ї у подальшому
житті7.
Коли всі гості зайняли свої місця за святковим весільним столом – настає черга
молодят. На традиційному весіллі матері перев’язували їм руки вишитим рушником і
1

Зап. автором від М.М. Корман на Стрийщині.
Зап. автором від М.І. Небесної на Тернопільщині.
3
Зап. автором від М.І. Андрушко на Стрийщині.
4
Там само.
5
Там само.
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Там само.
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Зап. автором від М.І. Іванків 2009 р. у с. Нежухові, що на Стрийщині.
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заводили їх до столу. Зараз молодята самі заходять до столу і нікому нічого не
перев’язують. В бойківських традиційних варіантах музичним супроводом слугує
козацький марш. Тепер це вже може бути й інша музика на вибір молодят, але це вже в
міських святкуваннях, а в селах горян і надалі марш є сталим у своєму існуванні1.
Окремо хочу розповісти про сучасні звичаї в селі Голобутові. Все більше
використовують струнні квартети для моменту вітання. Зазвичай молодята
розташовуються чи в невеликій альтанці (якщо на вулиці), чи під квітковою аркою, десь
поряд знаходиться струнний квартет, який виконує переважно класичну музику. Гості
вітають молодих, дружки не вішають бутоньєрки, а просто мило посміхаються, старости
не розсаджують гостей. Зрештою, бачимо входження європейських елементів у сучасне
бойківське весілля2.
Початок загальної частини весілля подібний. Вона завжди розпочинається з молитви
за здоров’я молодят. Це стосується і традиційних бойківських весіль, і сучасних.
Доброю прикметою тепер є присутність на весіллі священика. У такому випадку
молитву промовляє він. Якщо його немає, тоді цей почесний обов’язок виконують
старости. Вони обоє виходять до весільної громади і старший промовляє молитву «Отче
наш» і «Богородице Діво».
Почесне право першого привітання на весіллі має мама нареченої. Цей звичай бере
свій початок у ті часи, коли дівчина йшла за невістку в хату молодого. І перший тост
говорила її мати, віддаючи свою кровиночку з хати.
Наступними йдуть тости матері нареченого, батька молодої та батька нареченого.
Зазвичай впродовж весілля свої вітання говорять найближчі родичі, як-то: бабусі і дідусі,
хрещені мами та батьки3 тощо. Привітання-благословення батьків буває поетичним:
Благословляєм любі діти,
На щастя, злагоду в житті, –
Кохання цінувати вмійте,
Людську повагу – поготів.
Від нині все діліть надвоє:
І сум, і радість, і сльозу
Красу вишневого прибою
І листопадову красу.
Барвистий вишитий рушник.
За днями дні будуть сплітати
Життя подружнього вінок.
Хай Вам дарує діва-Мати
Здорових, гарних діточок4.
Деколи батьки вітають і простими щирими словами від душі:
«Щастя, радість і кохання хай будуть поряд кожен час
Здійснилося оте бажання, що завжди з’єднало Вас
Ви поєдналися серцями і стали вдвох на рушничок
І ми бажаєм Вам з роками гарненьких, милих діточок
Нехай кохання не зів’яне, за це наллєте нам вина
За Вас (Ірина та Богдане) ми радо вип’ємо до дна!»5
Найбільш популярний тост серед бойківчан, який лунає на всіх весіллях є тостмарш:

1

Зап. автором від М.М. Корман 2009 р. на Стрийщині.
Зап. автором від О.Ю. Бойко 2009 р. у с. Голобутові, що на Стрийщині.
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«Наливаймо, браття
В кришталеві чаші,
Щоб були щасливі
Молодята наші.
Щоб їм усміхались
Зорі вечорові,
Щоб до ніг їм слались
Роси світанкові
Хай Господь всевладний
Їх охороняє,
А Пречиста Діва
Долю посилає.
Щоб пізнали ласку
Від людей, від світу
На добро і радість
На многії літа»1.
Переходом між першим застіллям та танцями слугує танець молодого подружжя.
Згідно з традиціями минулого століття – це має обов’язково бути вальс. Але як показує
практика, сучасні молодята просто не вміють його танцювати. Ще одним варіантом
вирішення цієї ситуації є т.зв. «постановчий» танець. Зараз є достатня кількість
хореографів, які за короткий час можуть навчити нескладний і ефектний танець, але то
вже залежить від бажання і можливостей молодят.
Перед початком танцю дружки прикрашають танцювальний майданчик, створюючи
образ серця чи то зі свічок, чи то з пелюсток троянд, чи в будь-який інший спосіб.
Молодята заходять всередину цього серця і там танцюють. Всі весільні гості створюють
велике коло навколо серця з молодим подружжям і, тримаючись за руки, танцюють. Це
коло має символізувати родинне, що символізує єдність двох сімей в одну велику,
максимальну підтримку всієї родини для молодого подружжя. Грає класичний весільний
вальс. Зараз квіти і викладання серця є дещо застарілим і найзаможніші замовляють
новітні прикраси, надувні шари різноманітних форм, кольорові стрічки, навіть піротехніку
і вже наприкінці танцю запалюють холодні вогні. Після танцю молодятам традиційно
кричать: «Гірко!» Вони цілуються, а всі гості готуються до активних танців2.
Коровай, як неодмінний атрибут весілля, присутній завжди. Але тільки в кількох
селах на Стрийщині залишилася традиція його розподілу: «Короваї на весілля, як правило,
випікають два. Один випікається в родині молодого, другий – у нареченої. Наприкінці
третього застілля обидві матері, разом з дружбами починають різати і роздавати коровай.
Дружба в цей момент проказує: «З-під зеленого дуба, де барвінок в’ється, від молодого та
молодої коровай шлеться. Десь там має бути стрийко (батька молодого рідний брат) з
родиною. Гоп, гоп, гоп. Музиканти сто літ». В одній руці він несе шматочок короваю, а в
другій тримає імпровізований дзвіночок. Музиканти грають щось пафосне3.
Наступним етапом є т.зв. «розмолодичування нареченої» – знімання вельона, а зараз
це носить назву кидання весільного букета.
Уже пізно вночі весілля завершується тим, що з молодої знімають вінок з фатою і
пов’язують голову хусткою, що свідчить про перехід молодої в статус молодиці4.
Очевидно, цей звичай покривання волосся сягає дохристиянських часів, коли він
відігравав важливу ритуальну роль. Деякі вчені пояснюють його необхідність захисту
1

Там само.
Зап. автором від весільних гостей 2009 р. у с. Нежухів на Стрийщині що на Львівщині.
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самої жінки від лихих сил, позаяк жіноче волосся наділяли магічними властивостями1.
Висловлюють і таку думку, що ритуал покриття волосся первісно символізував
підпорядкування чоловікові2.
У зв’язку з трансформацією весільних обрядодій, що викликано скороченням
часових меж проведення весілля, ця обрядодія, оскільки своїм прототипом має традиційне
завивання голови нареченої у хустку, а на другий день гуляння, тобто належить до
післяшлюбного циклу, тепер входить до обрядодій другого етапу – весілля. Отже,
відбулося ущільнення обрядових дій, причини чого вже було вказано раніше.
Посеред зали ставлять стілець, на нього гарну білу подушку і, танцюючи, молодий
має несподівано посадити на стілець наречену. Те, що вона сідає на руки молодому,
служить виявом поваги з боку нареченого до своєї теперішньої дружини3.
На Поділлі хресна мати разом зі старшою дружкою знімають фату з молодої. Вінок
знімає саме хресна мати з дружкою, що досить символічно, оскільки наречена
розпрощалася з дівуванням і тепер найближчою порадницею стає хресна мати4. На
Бойківщині вельон знімає безпосередньо молодий, причому за кожну шпильку з фати
мусить оплачувати гроші чи якийсь цінний подарунок подарувати5. Свекруха і у бойків, і
у подолян покриває невістку хусткою на знак того, що вона приймає невістку до своєї
сім’ї. Як вінок знято і молоду покрито хусткою, фату нареченої одягають на всіх
незаміжніх дівчат і танцюють, у подолян навіть з неодруженими хлопцями
перетанцьовують, щоб вони теж скоро одружилися. На Поділлі молода одягає фату на
молодого задом наперед, щоб не дивився на чужих жінок і не зраджував своєї. За стіл уже
не сідають. Охочі ще залишаються трішечки потанцювати, а згодом розходяться.
Молодий забирає наречену додому. На цьому закінчується перший день весілля6. В
українців Бойківщини гуляють до ранку, а вже потім староста піднімає всіх гостей і дякує
за свято, бажаючи дому батьків і новоспеченій молодій парі многая і благая літ, всі гості
охоче співають7.
Отже, обряди післявесільного циклу як на Бойківщині, так і на Поділлі дають змогу
стверджувати, що основним його значенням було прилучення молодої до роду молодого,
її перехід до категорії заміжніх жінок і, як наслідок, – входження нової родини до
громади. Структура й обрядовість з плином часу зазнавала змін у бік спрощення і
послаблення магічної функції, трансформації характеру дійств із ритуального в ігровий.
Як переконливо доводить польовий етнографічний матеріал, для весільних обрядів
українців Карпат і подолян властиве велике розмаїття локальних форм побутування
розважальних елементів як більш раннього походження, так і новотворів.
Відбулося спрощення структури весільної обрядовості як на Поділлі, так і на
Бойківщині. Таким чином, аналіз сучасного весільного обряду українців Бойківщини дав
змогу виявити характерні риси у проведенні свята, дослідити взаємопроникнення
елементів традиційної весільної обрядовості Бойківщини і Поділля, а також простежити
шляхи трансформації традиційних обрядовій у сучасне весілля. Зокрема, зберігаються
елементи традиційного бойківського весілля: відвідування молодими кладовища та
вшанування померлих родичів, «прощі», розплітання молодої, барвінковий обряд, роль
брата у весіллі, покривання молодої. З подільського обряду запозичуються такі елементи,
як участь хресних батьків, обдаровування подарунками гостей молодят, особлива роль
старшої дружки тощо.
1
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На основі трансформації бойківських і подільських традиційних елементів з’явилися
описані вище суто локальні варіанти обрядодій: «продаж» нареченої, обряд
вінкоплетення, оборонна функція старшого дружби. Також впроваджуються нові (сучасні)
елементи: оплата молодим шпильок вельона, стягнення молодим пов’язки з ноги молодої,
що носять вульгарний характер, а ще роль дітей у весільній процесії, вшанування
загиблих воїнів-визволителів, проведення весілля разом.
На сьогодні для завершення основної частини весільної забави практично
використовують на рівних дві традиції. Це знімання вельона (розчісування,
розмолодичування) – бойківський традиційний весільний звичай. А сучасними
придумками стали кидання букета і підв’язки молодої.
Музиканти виконують пісню «Горіла сосна палала». По центру танцювального
майданчика ставиться крісло. Потім на нього кладуть подушку. На це крісло сідає
наречений, молода на коліна. Але спочатку пара танцює під цю мелодію, і молодий
мусить зловити наречену в танці. Всі незаміжні дівчата виходять наперед і стають в коло.
Свекруха з дружками підходить до невістки і з допомогою дружок знімає вельон. Після
цього дістає хустину і пробує пов’язати її на голову, а молода три рази не дається. У
сусідньому селі цей обряд виконує безпосередньо сам наречений. Після чого свекруха
дарує подарунок (зазвичай це ювелірні прикраси) і кланяється вже невістці. З покритою
головою вона піднімається з колін молодого, кланяється свекрусі, цілує її і робить з нею
кілька символічних танцювальних па тримаючи свій вельон на плечі в свекрухи. Існує ще
один момент, під час якого наречена дарує подарунки родині нареченого.
Перетанцювавши зі свекрухою, молода знову кланяється чоловікові, цілує і дарує
подарунок. Ця процедура повторяється зі всіма братами та сестрами, бабусями та
дідусями нареченого. Тільки, якщо в нього є незаміжня сестра – їй вельон вдягається на
голову. А якщо в нареченої незаміжня сестра – наступною до танцю запрошується саме
вона. Вельон, відповідно, одягається на голову. Далі перетанцьовує з першою, другою
дружкою і всіма незаміжніми дівчатами. Запрошуючи дівчину до танцю необхідно гарно
поклонитись, поцілувати, одягнути вельон на голову, зробити кілька танцювальних па,
знову поклонитись, зняти вельон і знову поцілувати. Перетанцьовувати потрібно зі всіма
незаміжніми дівчатами навіть найменшого віку (дошкільнятами)1.
Коли молода перетанцювала зі всіма дівчатами, вона складає в кілька разів вельон і,
високо тримаючи його в руці, закриває очі, крутиться на місці, та кидає навмання
дівчатам. Вважається, що хто з дівчат зловить, той найближчим часом вийде заміж.
В осучасненому варіанті нареченій знімають вельон, але кидає вона весільний букет.
На такий випадок краще приготувати максимально наближену до весільного букета
копію. Справа в тому, що оригінальний весільний букет має тверду і важку пластикову
ручку, яка при невдалому кидку, може заподіяти серйозну травму2.
Західна весільна мода активно пускає своє коріння і в обрядову частину
бойківського весілля. Все частіше можна побачити церемонію кидання весільного букета
та підв’язки молодої. Виглядає це приблизно так, за словами М. Бойко: «Всі незаміжні
дівчата стають під одну стіну в одну чи дві лінії. Молода, стоячи спиною до них, закриває
очі і кидає їм через плече свій весільний букет. Завдання дівчат схопити його. Хто його
швидше схопить – той незабаром вийде заміж».
Після цього в коло стають всі неодружені хлопці. Молодий сідає в центрі цього кола
на стільчик. Молода танцює еротичний танець, ставить ногу на стільчик молодому між
ноги і високо піднімає плаття. Молодий знімає зубами з ноги підв’язку і кидає навмання
нежонатим хлопцям. Хто з них зловить – одружиться.

1
2

Зап. автором від М.І. Грос 2009 р. у с. Завадові на Стрийщині.
Зап. автором від С.І. Кубик 2009 р. у с. Голобутові на Стрийщині.
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На Стрийщині після того, як молода кинула вельон, вся весільна громада разом
співає «многая літа» молодим, батькам молодих, бабусям і дідусям, братам і сестрам,
дружкам і дружбам, старостам і старостівнам, всім гостям, які прийшли на весілля,
господиням і поварам, музикантам, фото- та відеооператору, всім, хто долучився до свята.
Тоді батьки та молоді запрошують гостей до столу випити «на коня». Весілля на цьому
може не закінчуватися. Активної подачі страв за столом уже не буде, але годину-дві ще
можна потанцювати1.
Після знімання вельона і зав’язування молодій хустини, часто відбувається
розрізання весільного торта. Молодята, тримаючись за руки, разом беруть ніж, відрізають
з торта першу скибку і кладуть її на блюдце. Це символізує їх першу спільну роботу як
молодої сім’ї. Тримаючи це блюдце в руках, маленькими ложечками годують один одного
цією скибкою торта. Це має символізувати, що віднині вони один одному будуть дарувати
тільки солодкі хвилини. Після цього торт розрізається і ним частують усіх гостей2.
Коли гості та родичі достатньо позабавлялися, надходив час прощання. Адже
наступного дня новоспечена дружина мала б пригощати гостей. Колись намагалися навіть
всіляко їй у цьому перешкодити – ховали продукти, били посуд, щоб молода господиня
усвідомила, що її чекає нелегке подружнє життя. Тому закінчувалася веселість і
починалося нове самостійне життя для двох молодих людей.
У бойківських весільних обрядах, які складалися віками, все має своє місце, своє
значення, свою глибоку символіку; все налаштоване «накликати» молодятам злагоду,
багатство і щасливу долю. Проте, на жаль, чимраз рідше ми зустрічаємось зі своїми
весільними звичаями, чимраз частіше запрошуємо у своє життя чужоземні порядки, а
разом з ними приходить зміна символів (часто їхнє забарвлення), зміна світосприйняття,
світогляду. Розмаїті стрічки у вінку замінила біла «фата», барвінок у віночку молодої –
гілочки мирту. І ще багато-багато чужих нововведень встигли стати нашими і
продовжують (не без нашої активної участі) приходити до нас. Вони приживаються,
поширюються і впливають на наше життя. Як саме? На це у кожного своя відповідь. Але
здається, що модне осучаснення не надто пасує до нашої ментальності, рідко наша душа
озивається до нього радісною луною. Мабуть, не знаходить там того, що записане у
генетичній пам’яті, підсвідомо відчуває в ньому відсутність нашої прадавньої
таємничості, зворушливої душевності, величності, глибини змісту.
Етнографи пишуть, що звичаї є непорушним законом життя роду (народу). Вони
покликані, відповідно до родової особливості, формувати та оберігати людину від
порушення ладу як у ній самій, суспільстві людей, онуків і правнуків. Проведення
обрядових дій не може бути довільним, вони мають відповідати певним часовим змінам: у
природі, суспільстві, житті роду та окремої людини. Скажімо, весільні обряди
проводяться в період, що пов’язаний з астрономічними змінами в річному русі Землі й
Сонця, змінами фаз місяця, впливом інших планет і сузір’їв. Родинні обряди проводяться
в час вікових чи соціальних змін у житті окремої людини, сім’ї, роду (народу). Всі ці
обставини зумовлюють те, що обряд, з одного боку, інсценізує минуле, а з другого –
програмує майбутнє. Він сполучає в собі триєдине буття: світ пращурів, світ сучасників і
світ нащадків. Він ніби є перехідним місточком, по якому земне переходить у небесне, а
небесне відлунює в земному житті3.
У весільній обрядовості району помітні риси як карпатського типу, так і
подільського підтипу варіантів обряду. Тут паралельно відбувався коровайний і
барвінковий обряди.
Одним із стійких атрибутів весільного обряду як жителів сіл Бойківщини, так і
Тернопільщини є весільний коровай, символічне значення якого досить глибоке, бо хліб –
1

Зап. автором від М.М. Корман на Стрийщині.
Там само.
3
Ткач М. Диво роду. – К.: Анфас, 1995. – С. 28.
2
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це символ добробуту, щастя, гостинності, щасливої долі людини тощо. Як на мене, щоб
розуміти і знати традиційну культуру свого народу, і не тільки, треба розуміти ті символи,
що вона їх використовує. З часом вони відмирають, відміняються, набирають іншого
значення, але для кожної свідомої людини мають цілком точне значення, не знаючи якого,
не можна як слід зрозуміти її життя й історії, нереально як слід зрозуміти її дух,
ментальність.
Із обрядів, що супроводжувалися піснями, найшвидше перестали відтворюватися
барвінковий і коровайний (при випіканні короваю, долі). Із весільних обрядових пісень
побутують до сьогодні ті, що супроводжували обрядодії до і після шлюбу: прихід
молодого до молодої, благословення молодих, кроплення свяченою водою дорога до
церкви, повернення після шлюбу до хати, ресторану, на закінчення весілля. Виконуються
на весіллі під час гостини пісні до страви. Реліктовими є обряди «випроваджування на
село» та «плетіння вінків». Останній зберігся у зредукованій формі та відбувається із
залученням старших жінок.
Відродити традиції весільної обрядовості – значить зробити важливий крок до
повернення скарбниці духовної культури, що має величезне виховне значення у розбудові
нації.
У весільній обрядовості знайшла своє відображення суспільна психологія народних
мас, що певною мірою формувалася на основі найбільш сприйнятливих традицій і форм
історично сформованих весільних звичаїв.
Wedding ritual culture of Ukrainians in Boikivshina and Podilla with the aim to identify
local and strong features for ritual initiations are analyzed in the article. Main attention is
concentrated on the meaning of stages and attributes of wedding rite. The ways of
transformation of traditional wedding rites of Ternopilshyna and Stryishyna in modern wedding
are explained.
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Поправко О.В. (Харків)
ДИНАМІКА СВЯТ В УКРАЇНСЬКІЙ
КУЛЬТУРІ
Свято, як одна з найдавніших форм духовної культури, тісно пов’язане з умовами
життя людей, зі способами добування основних засобів їх існування, з формуванням і
розвитком світосприймання та світогляду. Авторка статті розкрила сутність свята як
етнокультурного явища і визначила його роль у процесі формування національної
свідомості народу.
Сьогодні досить актуальним є питання історико-культурологічного розвитку
святкової культури. Це допоможе визначити місце свята у загальній національній культурі
і з’ясувати його значення для формування та збереження національних духовних
традицій.
На сучасному етапі розвитку для Української держави головним завданням є
розбудова незалежної держави, побудова демократичного суспільства, утвердження
ринкових соціально-економічних відносин, інтеграція в європейське й світове товариство.
Названі чинники передбачають орієнтацію на відродження національної культури, у
якій сконцентрований багатовіковий досвід народу, матеріалізований у предметах
мистецтва, праці й побуту: це традиції, обряди, звичаї, вірування; це світоглядні, моральні
й естетичні цінності, що характеризують націю, її самобутність, унікальність, її соціальну
й духовну особливість.
Відомо, що культура того чи іншого народу (нації) розглядається як специфічна
«атмосфера», яка оточує людину постійно. Вона сприяє збереженню соціальних
цінностей, набутих нацією, невід’ємно пов’язуючи людські почуття, волю й інтелект з
навколишнім природним і соціальним середовищем. Це конкретно історична форма
загальнолюдської культури, завжди притаманна певній нації; а кожна національна
культура «володіє власними цінностями, власним способом бачення світу»1. Вона
характеризує переломні моменти національного життя, які забезпечують подальший
процес національно-культурного розвитку як суспільства загалом, так і кожної окремої
особистості.
В умовах пошуку джерел духовного відродження України важливо підтримати
власну культуру, невід’ємним елементом якої є свята. Вони відображають не тільки
етнічну своєрідність, а й естетику, моральні цінності, ментальність, історію.
Недаремно в історії людства феномену свята відводиться особлива роль. Це
пов’язано з його сутністю, адже свято є «уособленням способу і форми публічного
задоволення матеріальних та духовних потреб людини»2. Саме через свято у будь-якому
суспільстві виражається устрій повсякденного життя, побутові традиції, рівень розвитку
суспільства, світогляд людей, їхні моральні риси, естетичні смаки, рівень вихованості.
Свято охоплює широкий діапазон культурних явищ від архаїчного міфу до
постмодерну. Це не лише час відпочинку і веселощів, воно, передусім, є важливим і
невід’ємним компонентом соціального життя людини. Будь-яке свято – це своєрідне
вираження колективного почуття радості, щастя. Для багатьох талановитих особистостей
– шанс творчої самореалізації, самовираження, вони дають людині можливість відчути
своє значення, заслужити схвалення і визнання оточуючих. Завдяки емоційнопсихологічному впливу на людину, воно виконує не тільки функцію «розважального
1
2

Кузь В.Г., Руденко Ю.Д., Сергійчик З.О. Основи національного виховання. – Умань, 1993. – С. 63.
Белоусов Я.П. Праздники старые и новые. – Алма-Ата: Изд-во «Казахстан», 1974. – С. 4.
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дійства», а й формує її духовний та моральний склад, впливає на її здоров’я та
працездатність, регулює правові, моральні, естетичні взаємовідносини між людьми. Воно
перетворює вільний час у цінності культури, що робить його справжнім надбанням у
системі цінностей людського існування. Російський історик В. Ключевський писав:
«Якщо відняти у сучасної людини цей нажиток і скарб, що дістався їй у спадок, – тоді
вона усе забуде, усьому розучиться, і повинна буде все починати з початку».
Свято є віддзеркаленням певної епохи. Воно надзвичайно чутливе до соціальноекономічних та політичних трансформацій у суспільстві, які призводять до змін у системі
загальних людських цінностей. Історія вивчення свят доводить, що вони завжди були
пов’язані з умовами життя людей, зі способом добування основних засобів їх існування, з
формуванням і розвитком світосприйняття та вірувань. Кожен новий клас, виходячи на
історичну арену, значну увагу приділяв святковому самоствердженню.
Свої витоки українські традиційні свята беруть з давніх часів, з архаїчних аграрномагічних уявлень і язичницьких культів. Православна церква намагалася підкорити
своєму впливу народне мистецтво і народні уявлення. Вона наповнювала слов’янські
свята на честь сонячних божеств християнськими ідеями. Але їй не вдалося повністю
викорінити простонародні обряди та ритуали. Багато з них збереглося до нашого часу.
Одна церква вміло пристосувала до своїх свят, а окремі стали їх частиною або
продовженням.
Упродовж кількох десятиліть існування Радянського Союзу цілеспрямовано, на
ідеологічному рівні, впроваджувався процес нівелювання культурних цінностей.
Вивчення етнографічної спадщини українців було спрямоване на розмивання
національної свідомості, нехтування національної гідності, поєднанням народів у єдину
спільність – радянський народ. І зовсім не приділяли уваги розкриттю неповторної
сутності українського народу, особливостям психології, самобутності традицій та
культури. Та не дивлячись на це, він безупинно творив своє, тільки йому властиве,
духовне середовище, наповнюючи його своєрідними ритуалами та обрядами.
Українські народні свята й обряди – одна з найбільш яскравих і самобутніх
складових національної культури. Це не просто «матеріалізовані символи», що
відображають життєдіяльність людей певної епохи, а результат його багатовікових
виховних зусиль. Через них наш народ з покоління в покоління відтворює себе, свою
духовну культуру, свій характер і психологію. Це своєрідний канал, через який старше
покоління передає молодшому досвід поведінки, морально-політичні переконання,
способи суспільної діяльності. Свято завжди відігравало важливу роль у житті народу.
Воно активізує й інтенсифікує культурне буття. Саме в цей час, вільний від буденних
обов’язків, виявляються, активізуються й стверджуються цінності, які наповнюють
змістом людське життя на певному етапі розвитку його культури. Свято через оновлення
цінностей, нагадування важливих подій, пов’язаних з ним, виконує роль могутнього
механізму передачі культурних традицій з покоління в покоління, дає змогу людям
здійснювати свою культурну самоідентифікацію1. Адже у структурі й функціях свят, у їх
історичній еволюції відбиті особливості економічних і політичних суперечностей, спосіб
життя, духовний образ і творчі можливості різних етнічних груп.
Можемо говорити, що свято є носієм народних традицій та звичаїв, які упродовж
віків укорінялися й розвивалися в українського народу, а тому адекватно відображають
сутність, зміст і характер подій та явищ у природі, житті, зокрема у трудовій діяльності,
побуті і дозвіллі людей2. Свято – це енциклопедія знань про життя людей, їхній побут,
спосіб життя, виховну мудрість, природні явища.
1

Євшан М. Національне виховання // Україна. – 1991. – № 9. – С. 9-12.
Жигульский К. Праздник и культура. Праздники старые и новые: Размышления социолога / Пер. с
поль. – М.: Прогресс, 1985. – С. 20.
2
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Свята та обряди багатогранні й складні, наповнені великим ідейно-моральним,
емоційно-естетичним змістом. Вони відображають етнічне, суспільно-політичне,
культурно-історичне життя народу на різних ступенях розвитку, його багатогранну
духовність, якості, які формувалися протягом віків (національний характер, психологію,
світогляд тощо)1.
Традиції та звичаї упродовж віків зберегли нашу національну ментальність. Їх
пізнавально-виховний потенціал допоміг вижити нашій нації, зберегтись у віках і нині
розвиватися в колі народів світової співдружності.
В основі національної святкової обрядовості лежать стійкі віковічні традиції –
трудові, моральні, естетичні тощо. Вони об’єднують минуле й майбутнє народу, старші й
молодші покоління, інтегрують етнічну спільність людей у високорозвинену сучасну
націю. Це своєрідні віковічні духовні устрої розвитку народу, які втілюють у собі кращі
досягнення в ідейному, моральному, трудовому й естетичному житті. Прилучаючись до
них, кожен громадянин вбирає в себе їхній філософський, ідейно-моральний,
психологічний і естетичний зміст, поступово стає невід’ємною частиною рідного народу,
нації.
Як неможливо повернути назад час, так само неможливо відродити до життя
природні форми святково-обрядової культури. Тому що «…будь-які спроби відродження
народної культури, народних традицій без відновлення історичного середовища їх
проживання приречені на провал. Поза даним середовищем будь-яка традиція буде
існувати у вигляді екзотики, яку можна подивитись, послухати, але не сприймати як
власність національного самовідчуття»2. Однак це частина нашої історії, нашої культури,
нашого побуту – усього, без чого ми не повні, не цілісні. Змінюється форма свята, але
функції його залишаються, хоча й переосмислюються на новий лад, відповідно до вимог
часу.
Глибоке знання і практичне продовження святкових обрядів створює той
національний колорит, ту цілісну культурно-історичну життєдіяльність, національну
самобутність, яка є могутнім стимулятором творчості народу, невичерпним джерелом
його мистецької, культурної діяльності; оригінальним внеском народу в світову історію, у
взаємозбагачення культур, духовності народів світу.
Відновлюючи у святах та обрядах свій багатовіковий творчий потенціал, наш народ
продовжує творити свій шлях в історії. Його творче світобачення, оригінальний спосіб
мислення, самобутні культурні здобутки трансформуються в організації дозвілля. Таким
чином, повсюдне впровадження ідей і засобів народної святкової обрядовості сприяє
вихованню творчої особистості – творчого громадянина своєї держави.
Отже, без знання й розуміння національної культури неможливе самоусвідомлення
належності до свого народу – того визначального і неодмінно притаманного людині, що
називається національною свідомістю. Українському народу, аби остаточно не втратити
своє обличчя і залишки духовності, варто повернутися до свого духовного коріння. Такою
основою може бути свято як носій традицій українців. У них зосереджені всі визначальні
аспекти природного світорозуміння і життя народу, передбачені шляхи вирішення ним
головних життєвих питань.
Holiday is one of the oldest forms of spiritual culture. It closely associated with terms of
people’s life, with the methods of getting main existence, means with forming and development of
perception of the world. The author exposed essence of holiday as ethnocultural phenomena and
defined role in the process of forming national consciousness of people.
1

Белоусов Я.П. Праздники старые и новые. – Алма-Ата: Изд-во «Казахстан», 1974. – С. 39.
Феномен української культури: методологічні засоби осмислення / За ред. В. Шинкарука,
Є. Бистрицького. – К.: Фенікс, 1996. – С. 67.
2
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УКРАЇНА – ІСТОРІЯ

Мартинюк О.А. (Київ)
ЕТНООБ’ЄДНАВЧІ ТА ЕТНОРОЗ’ЄДНАВЧІ
ПРОЦЕСИ В ЕТНОГЕНЕЗІ СЛОВ’ЯН
НА ТЕРИТОРІЇ УКРАЇНИ
В ДРУГІЙ ПОЛОВИНІ I ТИС. ДО Н.Е. –
СЕРЕДИНІ I ТИС. Н.Е.
У статті розглядаються різні типи етнооб’єднавчих та етнороз’єднавчих
процесів, в ході яких відбувався етногенез давніх і середньовічних слов’янських племен на
українських землях у латенський, римський та ранньосередньовічний історичні періоди.
Висвітлюються причини виникнення цих етнічних процесів, їх наслідки та роль в етнічній
історії України.
Етногенез українського народу тривав упродовж століть і тисячоліть в складних
умовах
етногенетичних,
етнодемографічних,
етнокультурних,
етномовних,
етносоціальних та інших процесів, що мали етнооб’єднавчий та етнороз’єднавчий
характер. Всі етапи етногенетичних процесів, що охоплюють величезний часовий простір,
мали свої особливості, на що вказують численні історичні, археологічні, антропологічні,
етнографічні наукові дані. Слід згадати також про роль природно-екологічних умов в
етногенезі українського народу, оскільки їх погіршення в різних частинах євразійського
континенту викликало несприятливі умови для проживання та ведення господарства
місцевого населення і це був один із факторів, який спричиняв міграції іноетнічних
етнокультурних спільнот на українські землі, а також переселення племен всередині
українських територій.
Етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси відбувалися впродовж всієї історії
етногенезу українців. З цього приводу слід навести думку П. Кононенка, який зазначає:
«різні етапи генезису українського етносу – це етапи не тільки з’єднання в національну
цілісність, а й диференційні процеси: і в самому етносі (в плані формування духовноінтелектуальних, соціо-психічних типів, груп та особистостей), і між етносами в процесі
їхньої взаємодії. При цьому і єднальний, і диференціюючий процеси дуже складні,
оскільки зачіпають сфери і біофізичні (природний генотип людини), й духовні, адже в
ході схрещення людей і рас відбувається багатоаспектна взаємодія на рівні як фізичних,
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так і соціальних та культурно-релігійних структур, точиться боротьба формованих
тисячоліттями якостей і рис, наслідком якої стає перемога одних первнів й асиміляція
інших, або гармонізація частин, або повне відчуження їх»1.
Треба зазначити, що період формування та час виникнення різних етносів
неоднаковий. Наприклад, якщо взяти три східнослов’янські народи – український,
білоруський та російський, то, згідно з науковими даними, найпізніше сформувався
останній із них – російський. Це свідчить про те, що вони виникли в різні періоди, а також
заперечує концепцію давньоруської народності, яка виникла в радянські часи. За словами
П. Кононенка, «наукове розв’язання проблеми українського етногенезу сприятиме
науковому розв’язанню не тільки проблем національних і державно-політичних. Зокрема:
дасть чітку відповідь на питання, чи є українці історичним, державотворчим,
самодостатнім, духовним народом: нацією, яка має право й історично підтвердила свою
волю до суверенного розвитку»2.
Існує ще багато нерозкритих питань в етнічній історії України. Зокрема, залишається
невідомим етнічне походження поморсько-підкльошевої культури, що була однією з
підоснов зарубинецької культури. Не до кінця ще висвітлена історія іноетнічних племен,
які проживали в ті часи на території України і могли вступати в етногенетичні контакти з
праслов’янськими
(латенський,
римський
періоди)
та
слов’янськими
(ранньосередньовічний період) племенами і внаслідок цього вплинути на їхній етногенез.
Це стосується, наприклад, кельтських племен, що залишили латенську культуру і були у
складі пшеворської поліетнічної культури, а також германських племен, які, крім готів,
представляли вельбарську культуру тощо.
Зародження українського етносу багато дослідників відносить до раннього
Середньовіччя – середини V ст., оскільки, починаючи з цього історичного періоду і
впродовж наступних століть відбувався його постійний і неперервний розвиток,
зафіксована також постійна територія його проживання. Починаючи з середини V ст. на
території України виникають археологічні культури, зокрема, празько-корчацька,
пеньківська та колочинська, носіями яких були слов’янські племена.
Слід зазначити, що археологічні культури, у складі яких були слов’яни
(праслов’яни), існували й в попередні історичні часи, зокрема, в латенський і римський
періоди (що стосується ранньолатенської доби, то в етнічній історії праслов’ян тих часів
існують ще різні невирішені питання). На рубежі і в I ст. н.е. давні слов’яни вже
зафіксовані у повідомленнях римських авторів – Плінія Старшого, Птоломея, Таціта,
Агриппи. Як відомо, в цих писемних джерелах давні слов’яни називаються венедами3.
Але, на відміну від раннього Середньовіччя, в латенсько-римську добу серед слов’янських
племен не було єдності і вони були розпорошені у складі різних етнокультурних спільнот.
Праслов’яни були носіями першої праслов’янської зарубинецької культури, що
виникла в пізньолатенську добу на межі III – II ст. до н.е., хоча крім них до її складу
входили племена й іншого етнічного походження. Ця археологічна культура була
поширена на Прип’ятському Поліссі, Подніпров’ї (від р. Тясмин на півдні до гирла
р. Березина на півночі), на Середньому Посейм’ї, а також на території Білорусі.
Зарубинецька культура мала декілька локальних варіантів, що зумовлено її різноетнічним
складом.
Як уже зазначалося, початковий етап зародження українського етносу
розпочинається з V ст., але його витоки знаходяться в більш древніх історичних шарах,
про що свідчать численні історичні, археологічні, антропологічні та лінгвістичні дані.
Тому важливо дослідити різноманітні етнічні процеси, в умовах яких проходив етногенез

1

Кононенко П.П. Українознавство: Підручник. – К.: Либідь, 1996. – С. 87.
Там само. – С. 86
3
Свод древнейших письменных известий о славянах. – М., 1991. – Т. 1. – С. 24-25, 39. 51-55.
2
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давніх та ранньосередньовічних слов’ян і які визначали їх етнічні та етнокультурні
особливості.
Як відомо, українці виникли на основі слов’янських племен, етногенез яких тривав
упродовж століть і тисячоліть. А. Пономарьов вважає, що етногенез слов’ян відбувався на
декількох історичних етапах і декількох культурних основах. 1. Один з цих етапів, за його
словами, лужицько-скіфський, тривав від XI до III ст. до н.е. й охоплював чотири
археологічні культури: лужицьку, білогрудівську, чорноліську та скіфську; 2. Другий
етап, який тривав від II ст. до н.е. до II ст. н.е., припадає на період існування
зарубинецької і пшеворської культур, у цей час, на думку А. Пономарьова, відбулося
виокремлення із слов’янської гілки венедів східних слов’ян. 3. Третій етап – III – IV ст.
н.е., пов’язаний із пшеворською та черняхівською культурами. 4. Четвертий етап припадає
на V – VII ст. н.е. і був основним в історії формування українського етносу, оскільки в
цей історичний період з’являються археологічні культури, створені на слов’янській
основі. Це – київська (А. Пономарьов), празько-корчацька, пеньківська і колочинська
археологічні культури1.
Загалом, на думку багатьох дослідників, давні корені слов’ян ще глибші, вони йдуть
від тшинецької і комарівської археологічних культур, що виникли на основі північної
гілки індоєвропейських племен – культур шнурової кераміки, і вважаються початковим
етапом праслов’ян. Б. Рибаков початок слов’янської історії відносить до XV ст. до н.е. –
доби пізньої і фінальної бронзи. На його думку, першим етапом слов’янського етногенезу
є тшинецька і комарівська культури, що існували в XV – ХII ст. до н.е., і які він пов’язує із
слов’янами2. Проте бронзова епоха і початковий період ранньої епохи заліза в історії
етногенезу слов’ян ще недостатньо досліджені.
В. Баран і Я. Баран історію слов’ян поділяють на три хронологічні етапи. 1. До
першого етапу відноситься праслов’янсько-венедський, який припадає на I – IV ст. і
відповідає римському періоду в історії Європи. 2. На другому етапі, який охоплює V –
VII ст. н.е., закріплюється поділ слов’ян (венедів) на венедів, склавинів та антів. 3. До
третього етапу відноситься VIII – X ст. і він характерний тим, що в цей період
утверджується самоназва слов’ян в історичній літературі3. Як відомо, у VIII – X ст.
українську територію населяли східнослов’янські племена південної групи – поляни,
древляни, волиняни, сіверяни, уличі, тиверці і білі хорвати – прямі пращури українського
народу.
Багато важливих свідчень про ті часи могли б надати палеоантропологічні дані, але
слов’яни аж до прийняття християнства застосовували обряд трупоспалення. В латенськоримську добу своїх небіжчиків спалювали й іноетнічні племена в північних, центральних
та західних регіонах України. Це викликає труднощі в дослідженні етногенетичних
контактів праслов’янських та слов’янських племен тих часів. Оскільки слов’яни впродовж
багатьох історичних часів проживали в іноетнічному оточенні, то матеріали
палеоантропологічних досліджень дали б можливість більш широко розкрити їх
етногенетичні контакти з племенами різного етнічного походження.
Процеси етнотворення тривають впродовж століть й тисячоліть і потужним
історичним явищем, яке викликало етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси в
латенсько-римську добу і Ранньому Середньовіччі на території України, були зовнішні
міграції, що мали різні напрямки.
Л. Залізняк, вказуючи на роль зовнішніх міграцій в етнічній історії України, у
зв’язку з цим зазначає, що на території України, починаючи із первісних часів, склались
1

Пономарьов А.П. Етнічність та етнічна історія України: Курс лекцій. – К.: Либідь, 1996. – С. 2.
Рыбаков Б.А. Язычество древних славян. – М., 1981.
3
Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу – К.: Інститут мистецтвознавства,
фольклористики та етнології ім. М.Т. Рильського, 2002. – С. 270, 272, 275.
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три культурно-історичних регіони: північно-західний (Полісся, прилеглі райони Волині та
Поділля), південно-західний (Північно-Західне Причорномор’я і Подністров’я) та
Південно-Східний – степи південної-східної України і частково південної1. Кожний з цих
історико-культурних регіонів мав свій напрям постійних етнокультурних та
етногенетичних зв’язків, які були зумовлені належністю їх до певних природних зон та
розміщенням їх на географічній карті Євразії2. На його думку, північно-західний регіон
був пов’язаний культурно-етногенетичними зв’язками з Південною Балтією, південнозахідний перебував під балканським впливом, а південно-східний довгі часи був західною
периферією великого азійського степу кочівників-номадів. Ці три регіони, на думку
Л. Залізняка, виникли під впливом різних напрямків зовнішніх міграцій, спрямованих на
територію України, (а другий й внаслідок посередницьких культурних зв’язків із
балканським світом)3.
Важливо зазначити, що етногенетичні процеси в середовищі давніх слов’янських
племен на Правобережжі – на Поліссі, Волині та в Лісостепу – в латенський і римський
періоди I половини епохи заліза проходили в умовах різноетнічних міграційних потоків із
заходу на їх територію.
Зовнішні міграції в латенський і римський періоди із заходу розповсюджували на
українську територію етнокультурні спільноти, що мали різноетнічний склад населення,
відзначались різноетнічною культурою і вступали в етногенетичні та етнокультурні
контакти з носіями археологічних культур на українській землях. Зовнішні міграційні
процеси викликали різні флуктуації, перегрупування, змішування племен, асиміляційні
процеси і сприяли виникненню нових етнокультурних спільнот. В латенський і римський
періоди це стосується, головним чином, зовнішніх міграцій із заходу (регіон Південної
Балтії), які охоплювали дуже значну територію України.
Мова йде про носіїв поморсько-підкльошевої, пшеворської та вельбарської
археологічних культур, що в різні часи латенсько-римського періоду мігрували на
територію України з Південної Балтії і брали активну участь в етногенетичних та
етнокультурних процесах в слов’янському середовищі. В наш час досить багато відомо
про міграцію готів – носіїв вельбарської культури (крім них у її складі були й інші
германські племена) завдяки свідченням готського історика. Зокрема, Йордан у праці
«Гетика» пише: «у постійній війні, з жінками і дітьми рухались у Скіфію, яку вони у своїй
мові називали Ойум»4. Що стосується, наприклад, північно-західних областей України –
земель між Західним Бугом, верхів’ями Прип’яті і Горинню, а також Верхнього
Подністров’я, то, на думку Д. Козака, вони «історично склалися як одна з найбільш
активних контактних зон Європи»5.
Ці всі факти свідчать про надзвичайно важливу роль міграційні процесів із заходу в
етногенетичній та етнокультурній історії слов’ян в латенський і римський періоди,
оскільки вони були спрямовані саме на ті землі, зокрема в північну, західну частину
України і на лісостепове Правобережжя, де проходив етногенез слов’ян, і де була
розповсюджена переважна більшість праслов’янських археологічних культур.
Отже, ці міграційні потоки носіїв різних археологічних культур із заходу справили
дуже значний вплив на етногенетичні та етнокультурні особливості давніх слов’ян.
Зовнішні міграції із Балканського півострова, зокрема, фракійських племен в ті часи
відзначалися набагато меншою кількістю в латенський і римський періоди, ніж із
Південної Балтії. Але їх носії також вступали в тісні етногенетичні та етнокультурні
контакти із місцевим населенням в Західній України. Мова йде, наприклад, про носіїв
1
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липицької культури, представлених фракійцями, які брали участь у формуванні
пшеворської культури на Подністров’ї. Ці факти вказують на важливу роль міграцій із
південного заходу (Балканський півострів) в етногенезі слов’ян Галичини.
Як відомо, носії цих вищезгаданих прийшлих етнокультурних спільнот разом з
місцевим населенням сформували праслов’янські археологічні культури і були однією з їх
складових частин, тому їх вплив в дуже значній мірі позначився на етногенетичних та
етнокультурних особливостях слов’янських племен на території України.
Таким чином, в латенський і римський періоди зовнішні міграції, головним чином з
Південної Балтії, безпосередньо і прямо впливали на етнороз’єднавчі та етнооб’єднавчі
процеси на території України, оскільки носії археологічних культур, які їх представляли,
вносили розкол в місцеві етнокультурні спільноти, викликаючи їх руйнування. А з іншого
боку, вони об’єднувались з місцевими племенами, вступаючи з ними в етногенетичні та
етнокультурні контакти. Це стосується, наприклад, носіїв поморсько-підкльошевої,
пшеворської та вельбарської культур, що брали участь у формуванні праслов’янських
етнокультурних спільнот.
Внаслідок цих процесів прийшлі іноетнічні племена постійно взаємодіяли
етногенетично й етнокультурно з праслов’янами. Крім того, ці прийшлі племена із Заходу
і праслов’яни мали схожі риси у веденні господарства. Таким чином, етногенез слов’ян
проходив в умовах постійного напливу мігрантів із заходу, що зумовлювало об’єднання та
роз’єднання різних племінних спільнот.
В цьому контексті значну роль на етнороз’єднавчі процеси відіграла міграція носіїв
вельбарської культури, яка поглибила розкол слов’янського населення, який виник після
розпаду зарубинецької культури (про що буде сказано далі), створивши своєрідний
коридор між двома його частинами на території України в ході міграції до Північного
Причорномор’я.
На відміну від носіїв культур, що мігрували із заходу та південного заходу на
українські землі, носії зовнішніх міграцій зі сходу – азійські племена, мали зовсім інший,
ніж у слов’ян, уклад життя і спосіб матеріального виробництва, для якого було
характерним кочове скотарство. Тому основним місцем проживання кочівників була
південна степова частина України. Внаслідок цього кочові племена не брали участі у
формуванні праслов’янських археологічних культур в пізньолатенський і римський
історичні періоди. Але незначна їх частина могла проживати в середовищі слов’янських
племен і в різній мірі мала вплив на деякі особливості їх культури, а також, на думку
дослідників, етногенетичні, зокрема, в римський та ранньосередньовічний історичні
періоди. Це стосується, зокрема, деяких центральних областей України.
Вищезгадані факти свідчать, що внаслідок переселенських потоків із різних
напрямків постійно змінювалась етнічна структура населення на території України.
Зовнішні міграції відігравали роль значного збудника консолідаційних та
трансформаційних процесів, зумовлених переселенням все нових й нових етнокультурних
спільнот, що постійно ускладнювало та урізноманітнювало етногенетичні процеси серед
племен. Ці міграції викликали також переселення й всередині українських територій,
витісняючи з обжитих місць місцеве населення. Все це вказує на їх етнороз’єднавчу та
етнооб’єднавчу роль.
В кінці римського періоду, зокрема, починаючи з IV ст., в часи Великого
переселення народів, посилились міграції зі сходу – з Азійського континенту, що
відзначалися активністю й в наступний ранньосередньовічний історичний період. В IV ст.
на територію України вторглись кочові племена гунів, а в наступні ранньосередньовічні
часи, внаслідок зовнішніх міграцій зі сходу, на українських землях з’явились тюркські
племена аварів (обри), болгар, хозар та угорські племена. Отже, в Ранньому Середньовіччі
тюркські племена приходять на зміну іраномовним, які в латенський і римський періоди
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проживали на території України, але з’явились там в результаті зовнішніх міграцій зі
сходу в більші ранні історичні часи.
Дуже значний вплив на етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси справили й
внутрішні міграції племен різного етнічного походження на території України, про що
буде сказано далі.
Визначальною подією в етнічній історії України є виникнення на її території східних
праслов’ян в пізньолатенську добу, а також зарубинецької культури, до якої, крім
праслов’янського населення, входили племена й іншого етнічного походження (хоча, на
думку багатьох дослідників, праслов’янськими можна вважати вже чорноліську,
білогрудівську культури та культуру хліборобів лісостепової смуги скіфського часу, що
існували в попередні історичні часи, але вони ще недостатньо досліджені). Ці процеси, з
одного боку, виникли внаслідок виокремлення із єдиної праслов’янської гілки східних
слов’ян, а з іншого, внаслідок їх потужної консолідації в єдину східну праслов’янську
спільноту на території України. Отже, виникнення зарубинецької культури пов’язане із
етнороз’єднавчими та етнооб’єднавчими процесами. Існує думка, що зарубинецька
культура спочатку виникла в крайній північно-західній частині України, поширившись
потім на більш східні і південні території.
Але в I ст. н.е. стався значний занепад зарубинецької культури, що змінювалася, й
однією з причин цього процесу став рух сусідніх племен територією України в різних
напрямках. Зокрема, із заходу відбувається поширення носіїв пшеворської культури, що
позначається на збільшенні їхніх пам’яток на Лісостеповому Правобережжі. З півдня на
північ просуваються сарматські племена і їхні поховання з’являються на Росі, Тясмині і
Середньому Подніпров’ї. Починаючи з середини I ст. н.е., на лівому березі Верхнього
Подністров’я і його лівих притоках з’являються носії липської археологічної культури.
Внаслідок цих обставин відбувається значне руйнування зарубинецької
етнокультурної спільноти. Різні групи племен, які її представляли, переселяються на інші
території.
Зокрема,
одна
частина
племен
із
Середнього
Подніпров’я
(Середньодніпровський локальний варіант) просувається на Десну, а інша – на Південний
Буг. Частина племен, яка представляла прип’ятсько-поліську локальну групу
зарубинецької культури, поступово переселяється у Верхнє Подністров’я, що засвідчено
зменшенням їхніх археологічних пам’яток на цих поліських землях.
Названі факти свідчать про етнороз’єднавчі процеси в середовищі зарубинецької
етнокультурної спільноти в ті часи й одним із важливих факторів їхнього виникнення
були вищезгадані внутрішні міграції племен різного етнічного походження. Ця обставина
та інші причини призвели до її розпаду, розколу праслов’янського населення і його
розпорошення на більш дрібні угруповання. Внаслідок цих історичних подій на значній
території України створюється досить великий ареал нових етнокультурних спільнот зі
змішаною різноетнічною структурою населення, у складі яких перебували праслов’янські
зарубинецькі племена. Зокрема, на основі зарубинецької культури виникли
пізньозарубинецька і зубрицька праслов’янські культури. Тому ці внутрішні міграції
носіїв зарубинецької культури відіграли також і етнооб’єднавчу роль, внаслідок чого її
праслов’янські племена об’єдналися з носіями інших археологічних культур, створивши
нові етнокультурні спільноти.
Однією із потужних зовнішніх міграцій, що справила значний вплив на етнічну
історію України, було переселення на її землі з Нижнього Повіслення (Польща),
починаючи з останній чверті II ст., носіїв вельбарської археологічної культури, які були
представлені германськими племенами готів (до її складу входили й інші германські
племена, стосовно яких існує дуже обмежена кількість історичних та археологічних
даних).
На значну роль носіїв вельбарської культури в етнороз’єднавчих та етнооб’єднавчих
процесах в історії слов’ян на українських землях вказують різні дослідники. Згідно з
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історичними та археологічними даними, міграція носіїв вельбарської культури перетнула
величезну територію України з півночі на південь і поглибила розкол слов’янського
населення, який виник після розпаду зарубинецької культури, створивши своєрідний
коридор між двома його частинами, про що вже було сказано. В більш пізні історичні часи
на основі цих двох слов’янських частин населення сформувались слов’янські племена
склавінів та антів. Тому міграцію носіїв вельбарської культури можна розглядати також як
і внутрішню, оскільки вона охопила значну територію України.
Різні вчені вважають, міграція вельбарських племен стала на перешкоді консолідації
слов’янського населення на території України, яке було представлено зубрицькою
(волино-подільською) і пізньозарубинецькою археологічними культурами. На думку
Л. Залізняка, внаслідок міграції готів закінчився венедський (зарубинецький) етап у
розвитку слов’ян, та посилився вплив готів на етногенез слов’ян, який відбувався в ті часи
в Північно-Західній Україні1. Він також зазначає: «готська навала перервала перший в
історії процес культурної, економічної та політичної консолідації слов’янства, що вів до
становлення слов’янської державності, вказуючи на етнороз’єднавчу роль міграції
вельбарських племен»2. На думку В. Барана і Я. Барана, міграція готів мала значний вплив
на подальший розвиток культурних та генетичних процесів у Дніпро-Вісленському
регіоні3.
Але вищезгадані факти свідчать, що консолідаційні процеси серед слов’янського
населення були перервані ще в той історичний період, коли розпалась зарубинецька
етнокультурна спільнота, хоча тоді це було виражено не в такій значній мірі, як в часи
просування носіїв вельбарської культури українською територією.
А. Пономарьов пише, що вельбарська культура опосередковано стала першим
поштовхом до консолідації різноетнічного населення на території України й принаймні
створення соціально-економічної спільності. Він вказує на значні інтеграційні процеси,
що відбувалися в черняхівській культурі, і які об’єднували різноетнічне культурне
середовище під владою готських племен. Він пише про новий етап в етногенетичних та
етнокультурних процесах останньої чверті II – початку IV ст. в Україні, започаткований
вельбарською культурою4.
Отже, тут мова йде про етнооб’єднавчі процеси серед різноетнічного населення, яке
створило черняхівську поліетнічну етнокультурну спільноту, а не серед слов’янських
племен.
Можна зробити висновок, що справила дуже значний етнороз’єднавчий вплив на
слов’янські племена, перешкоджаючи їх загальній консолідації. Але з іншого боку, ця
міграція опосередковано сприяла консолідації кожної з двох вищезгаданих частин
слов’янського населення, розділених просуванням вельбарських племен. Внаслідок цього,
кожна з цих двох слов’янських частин населення розвивалась своїм окремим історичним
шляхом, перерісши в більш пізні часи в могутні етнокультурні спільноти склавинів та
антів. Слід зазначити, що міграція носіїв вельбарської культури справила потужний
інтеграційний вплив на етногенетичні процеси в середовищі племен різного етнічного
походження, що дуже значною мірою зумовило їх об’єднання в єдину поліетнічну
черняхівську етнокультурну спільноту під владою готських королів (держава
Германаріха).
Загалом у латенський і римський періоди на території України як етнооб’єднавчі, так
і етнороз’єднавчі процеси серед племен відзначалися значною активністю, що справило
дуже значний вплив на існування величезної кількості археологічних культур на території
1
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України впродовж цих історичних часів. Саме в ці історичні проміжки часу значного
поширення набули інтеграційні процеси, що об’єднували племена різного етнічного
походження в єдині етнокультурні спільноти. Цей факт підтверджується широким
розповсюдженням у ті часи археологічних культур, і зокрема праслов’янських, які мали
різноетнічний склад населення.
Внаслідок етногенетичних контактів давньослов’янських племен з іноетнічними
племенами, зокрема, балтськими, фракійськими, германськими (та, на думку дослідників,
іранськими) в латенський і римський періоди відбувалися асиміляційні процеси, що
позначилися на їхніх етногенетичних особливостях. Тісні етнокультурні взаємини
праслов’янських племен з вищезгаданими іноетнічними племенами призводили до змін у
різних елементах їхньої культури (хоча на культуру праслов’ян на території України
вплинули також й зарубіжні землі, зокрема латенського та римського світу, внаслідок
торговельних відносин). Асиміляція племен різного етнічного походження збільшувала
диференціацію між різними групами слов’янських племен. З балтськими племенами
слов’яни контактували в північній і західній частині України, з германськими – у
північно-західній, західній та центральній, з фракійцями у західній, з іранськими – у
деяких лісостепових районах. Про всі ці факти свідчать історичні, археологічні та
лінгвістичні дані.
Слов’янські племена могли також перебувати в етногенетичних та етнокультурних
контактах з кельтськими племенами, на що вказують історичні та археологічні дані.
Зокрема, перші групи кельтських племен переселяються в Закарпаття в середині III –
середині II ст. до н.е. Кельти були носіями латенської культури в Західній Україні (в її
складі були також фракійці), на що вказує основна кількість археологічних матеріалів. На
присутність кельтів-галатів на території України вказує також декрет на честь Протогена,
виявлений у Ольвії. У III ст. до н.е., під час переселення до Малої Азії, галати здійснили
похід у Північне Причорномор’я, що свідчить про їхню міграцію українською територію.
Їхній похід створив загрозу грецьким поселенням. Деякі дослідники припускають
можливість переселення кельтів на схід від Карпат аж до Середнього Подніпров’я, але
археологічних знахідок речей кельтського походження тут мало. Слід також зазначити,
що кельти, які перебували у складі пшеворської поліетнічної культури, могли вступати в
етногенетичні та етнокультурні контакти з праслов’янськими племенами на території
України і особливо тоді, коли пшеворські та зарубинецькі племена перебували у складі
єдиної зубрицької культури.
Інтеграційні процеси призвели до формування різноетнічних праслов’янських
зарубинецької, зубрицької, пізньозарубинецької і черняхівської культур. Зарубинецька
культура виникла на межі III – II ст. до н.е. на основі милоградської, прийшлої поморськопідкльошевої культур та культури хліборобів лісостепової смуги скіфського часу.
Пізньозарубинецька культура сформувалась у середині – третій чверті I ст. н.е. за участю
носіїв зарубинецької та інших археологічних культур на території України, а також
частково пшеворського населення. Зубрицька культура була створена у другій половині I
– II ст. внаслідок інтеграції зарубинецьких і пшеворських племен (на Верхньому
Подністров’ї у її формуванні брали участь також носії липицької культури).
В пізніші часи носії пізньозарубинецької культури, що переселились на Південне
Побужжя і Наддністрянщину, змішались з носіями зубрицької культури, що свідчить про
етнооб’єднавчі процеси між ними. Крім того, племена пізньозарубинецької культури в
ході цих процесів могли увібрали не лише слов’янські, але й іноетнічні компоненти, які
були складовою частиною зубрицької культури. Існує думка, що зарубинці через племена
даків і бастарнів увібрали субстрати римської культури, що вказує на важливе значення
міжетнічних контактів в ті часи.
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Черняхівська поліетнічна культура сформувалась у III ст. з участю носіїв різних
археологічних культур, які представляли слов’янські зубрицькі племена, германські
вельбарські племена, а також фракійці, іраномовні скіфи і сармати.
Хоча зарубинецька і черняхівська культури були праслов’янськими, участь
слов’янського населення у їх формуванні була різною. Зокрема, у всіх локальних
варіантах зарубинецької етнокультурної спільноти присутні праслов’яни, які брали участь
у її створенні, інтегруючись з різними іноетнічними племенами. Черняхівська
етнокультурна спільнота поділялася на три етнокультурні зони, в яких проживали
племена різного етнічного походження: у Північному Причорномор’ї це було переважно
скіфо-сарматське населення, між Дністром і Дунаєм переважали фракійські племена гетодаків, у великих регіонах лісостепової смуги були поширені давні слов’яни. В усіх цих
трьох етнокультурних зонах проживали германські вельбарські племена. Отже, в цьому
випадку, слов’янське населення брало участь лише у формуванні етнокультурної зони в
лісостеповій смузі України, інтегруючись там з вельбарськими племенами.
Визначальною ознакою ранньосередньовічних часів є значне посилення
етнооб’єднавчих, зокрема консолідаційних процесів серед слов’ян. На це вказує існування
в ті часи двох могутніх слов’янських військово-політичних союзів – племінних об’єднань
склавінів та антів. На відміну від попередніх історичних часів, коли на території України
праслов’янські археологічні культури мали різноетнічну структуру і праслов’яни були
однією із складових частин цих етнокультурних спільнот, на початку раннього
Середньовіччя на історичній арені з’являються археологічні культури, які вже
представляли слов’янські племена. Це, зокрема, празько-корчацька, пеньківська і
колочинська культури, що охоплювали більшу частину України. Носіями празькокорчацької культури були склавини, пеньківської – анти, етнонім слов’янського населення
– носіїв колочинської культури – в наш час невідомий.
Багато дослідників празько-корчацької культури, зокрема: П. Кононенко,
Ю. Кухаренко, В. Баран, Й. Винокур, І. Русанова, О. Приходнюк, Л. Вакуленко,
Г. Смирнова, В. Ауліх, Б. Тимощук тощо однозначно пов’язують її носіїв із слов’янами.
Початковий період раннього Середньовіччя (з середини V до VII ст.), коли були
поширені празько-корчацька, пеньківська і колочинська культури, вважається одним із
найважливіших історичних етапів етногенезу слов’янських племен. Тому початок
раннього Середньовіччя, що вивів слов’ян на передові позиції історичної арени, можна
вважати переломним моментом в їх етногенетичній, етнокультурній та суспільнополітичній історії. Важливо також зазначити, що, починаючи з цих часів, слов’яни
зайняли провідне становище в cуспільно-політичній та культурній сферах в тодішньому
суспільстві і розпочалося значне посилення їхніх позицій на міжнародній арені. Як вже
зазначалося, саме цей історичний період вважається початковим етапом зародження
українського етносу.
Однією з найважливіших причин цих потужних консолідаційних процесів, що
призвели до створення могутніх військово-політичних союзів слов’янських племен та до
їхнього панування на території України було те, що на відміну від латенського і
римського періодів, коли із заходу на територію України постійно накочувалися
міграційні потоки іноетнічних етнокультурних спільнот, у ранньосередньовічні часи біля
західних кордонів України запанував відносний спокій. Це створювало сприятливі умови
для суспільно-політичного, економічного та культурного розвитку слов’янських племен і
значно сприяло їх консолідації.
Треба зазначити, що в наукових колах існують різні концепції стосовно періоду
зародження слов’янських племінних союзів склавінів та антів. Одні дослідники вважають,
що це були пізніші племінні утворення, які сформувалися внаслідок поділу венедів на дві
частини, що отримали нові найменування. На думку дослідників, поділ слов’ян на три
групи, серед яких були склавини та анти, виникає вже в середовищі венедського союзу.
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Прибічником першої концепції є Л. Залізняк, який пише, що «вторгнення готів,
врешті-решт, призвело до формування у V ст. двох слов’янських спільнот: склавинів
Північно-Західної України та антів лісостепової смуги»1. Другу точку зору більш схильні
підтримувати, В. Баран і Я. Баран, вказуючи на її обгрунтування В. Петровим та
Я. Пастернаком. Свою позицію вони підтверджують матеріалами нових археологічних
досліджень, які свідчать про існування в першій половині I тис. н.е. кількох племінних
груп слов’янського населення на території України, представлених волино-подільською
(зубрицькою), пізньозарубинецькою (I – початок III ст. н.е.), київською культурами і
частиною черняхівської (III – початок V ст.) культури2. За словами В. Барана «можна
припустити, що поділ на венедів, антів і склавінів почався не в VI ст., а значно раніше,
принаймні в IV ст. У VI – VII ст. він був завершений, що підтверджують археологічні
джерела»3. В. Баран і Я. Баран зазначають, що цей поділ існував і в VI ст., але в більш
завершеній формі, коли у візантійських джерелах, крім венедів, зафіксовані також
слов’янські племена склавінів та антів4.
Більш аргументованою слід вважати думку другої вищезгаданої групи вчених,
оскільки крім археологічних даних, вона ще підтверджується свідченнями писемних
джерел, про що пише В. Баран. Зокрема, римський історик Йордан в історичній праці
«Гетика» описав анто-готські війни, що відбувалися в пізньоримський історичний період,
і в ході яких антський князь Бож потерпів поразку5.
Отже, слов’янські племена антів у писемних джерелах зафіксовані вже в
пізньоримський період, що вказує на їхнє існування вже в ті часи. Цей факт значною
мірою може свідчити про існування розподілу в ті часи слов’ян на склавинів, венедів та
антів. На думку В. Барана, ґенеза етноніма «анти» сягає цього пізньоримського періоду,
коли у складі черняхівської багатоетнічної культури перебували слов’яни лісостепової
зони6.
На початку VII ст. етнонім анти зникає і не згадується в історичних хроніках, а
етноплемінна назва склавинів поширюється на все слов’янське населення, що може
вказувати на значні об’єднавчі процеси між цими племенами.
Отже, процес етногенетичної консолідації в слов’янському середовищі, внаслідок
якої сформувалися склавини та анти, розпочався раніше, ніж етнокультурна та суспільнополітична, оскільки вперше слов’янські середньовічні археологічні культури виникли
пізніше – у другій половині V ст. Починаючи з раннього Середньовіччя, етногенетична
консолідація
доповнюється
політичною,
суспільною,
етнокультурною
і
етнопсихологічною.
Загалом ранньосередньовічний період в історії слов’ян характеризується їхню
активною політичною і суспільною діяльністю, результатом чого стало їхнє велике
розселення за межі України на землі інших народів – сучасних південних, західних і
східних слов’ян. За словами В. Барана і Я. Барана, «Другий етап позначається великою
активністю слов’ян на історичній арені Європи»7. В цей історичний період на всі
слов’янські племена поширюється етнонім sklave, що, на думку цих дослідників,
«визначає рівень їхньої свідомості»8. Етнонім «слов’яни» в ранньосередньовічні часи
присутній у всіх писемних джерелах, наприклад, візантійських.
Етнопсихологічна консолідація слов’ян у ранньому Середньовіччі також набула
значних масштабів, що знайшло усвідомлення ними належності до одного слов’янського
1

Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – К., 2004. – С. 67.
Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – С. 23.
3
Там само. – С. 24.
4
Там само. – С. 23.
5
Йордан. О происхождении и деянии гетов. – М., 1960. – С. 115.
6
Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – С. 124.
7
Там само. – С. 273.
8
Там само. – С. 272.
2
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племені, етносу. За словами П. Кононенка і Т. Кононенка, «Наші прапредки в VI – VII ст.
н.е. вже усвідомлювали свою етнічну самодостатність»1.
Хоча слов’янські культури в ранньому Середньовіччі не мали різноетнічної
структури, як у попередні часи, але в їх складі могли перебувати іноетнічні племена зі
своїми культурними особливостями. Як відомо, слов’янські племена у V – VII ст. в
поховальній обрядовості застосовували обряд трупоспалення. Проте в ареалі пеньківської
культури, зокрема, в Олексіївці біля Дніпрових порогів, відкриті поховання за обрядом
трупопокладення, що, на думку В. Барана і Я. Барана, відображає змішаний склад місцевої
людності тих порубіжних земель, де на слов’янських поселеннях могли проживати
представники тюркського населення2. Проте на відміну від попередніх часів, коли
іноетнічні племена, як і слов’яни, були творцям праслов’янських етнокультурних
спільнот, у ранньому Середньовіччі – середина V – VII ст., перші були лише
вкрапленнями в слов’янські археологічні культури.
На потужну консолідацію слов’янського населення в ті часи вказує факт
еволюційного переростання празько-корчацької культури в лука-райковецьку, хоча вона
також частково сформувалась на основі пеньківської культури. За словами В. Барана,
«Райковецька культура продовжувала глибинні традиції празько-корчацьких
старожитностей»3.
Археологічні дослідження на Волині і Поділлі численних пам’яток празькокорчацької культури, зокрема, городища біля села Зимне неподалік від ВолодимираВолинського вказує на те, що вже в ті часи були передумови виникнення племінних
слов’янських об’єднань. Городище Зимне, на думку різних дослідників, є племінним
центром дулібів.
У ранньому Середньовіччі, як і в попередні часи, відбувалися внутрішні міграції, що
впливали на етногенетичні та етнокультурні процеси на території України. Внаслідок
інфільтрації склавинів у середовище пеньківської культури на другому етапі її розвитку
поступово відбуваються зміни: замість вогнищ тут зафіксовані печі-кам’янки і
з’являються ліпні горщики, що мають профіль, близький до празько-корчацького. На
думку В. Барана, зміни, що відбулися в пеньківській культурі, значною мірою були
зумовлені впливом празько-корчацької культури, носії якої переселяються в ареал
пеньківської культури, що не було лише наслідком внутрішнього розвитку4.
Наступний потужний консолідаційний процес в середовищі слов’янських племен
відбувся в VI – VII ст., коли в західній частині України сформувався Дулібський союз
племен на основі склавинів, який, на думку багатьох дослідників, був переддержавним
утворенням праукраїнських східних слов’ян.
З цього переддержавного утворення вийшли майже всі східнослов’янські
праукраїнські племена. Важливо зазначити, що ця етногенетична, етнокультурна та
суспільно-політична консолідація слов’янських племен охоплювала ті землі, які
вважаються прабатьківщиною слов’ян.
Як відомо, цей потужний племінний союз слов’янських племен розпався внаслідок
різних негативних факторів і найважливіший з них – це зовнішня міграція зі сходу
тюркських кочових племен авар. На різні фактори причин розпаду Дулібського союзу
племен вказують різні писемні джерела. Зокрема, арабський автор X ст. Масуді писав, що
слов’янське плем’я волинана (волиняни) в давні часи панувало над іншими. Але це
переддержавне утворення розпалось внаслідок міжплемінних чвар. На думку
М. Грушевського, В. Ключевського та Л. Нідерле, волинана арабського автора Масуді – це
1

Кононенко П., Кононенко Т. Український етнос: генеза і перспективи. Історичний нарис. – Обухів:
ГНИП, 2003. – С. 69.
2
Баран В.Д., Баран Я.В. Походження українського народу. – К., 2002. – С. 130.
3
Там само. – С. 219.
4
Там само. – С. 131.
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перший слов’янський племінний союз, який в «Повісті минулих літ» Нестора-Літописця
названий Дулібським племінним об’єднанням. Вони припускали, що Дулібський
племінний союз розпався під ударами авар. В «Повісті врем’яних літ» сказано, що «си же
Обри воеваша на Словъны и примучиша Дулъбы, сущая Словъны, и насилье творяху
женамъ Дулъбьскымъ»1. Цю думку підтведжують й археологічні матеріали. Мова йде,
зокрема, про наявність аварських наконечників стріл на попелищі фортеці в городищі
Зимному, яке вважається племінним центром дулібів. На думку В. Барана, зазначає
Л. Залізняк, ці археологічні знахідки підтверджують свідчення літописця («Повість
минулих літ») та припущення вищезгаданих вчених щодо руйнування аварами
Дулібського племінного союзу в VII ст., з чим можна погодитись2.
Після розколу та розпаду Дулібського племінного союзу на його сонові
сформувались майже всі східнослов’янські літописні племена південної групи: волиняни,
древляни, білі хорвати, уличі, тиверці і частково поляни. Про формування волинян і
древлян на основі цього племінного союзу свідчать археологічні дані. Зокрема, за словами
Ю. Кухаренка, після нашестя авар, коли між окремими слов’янськими племенами
ослабнули зв’язки, однакові культурні пам’ятки на всій території Полісся на південь від
Прип’ятського все більше і більше відособлюються у дві різні групи: західну і східну3.
Масуді пише, що причиною розпаду Дулібського племінного союзу були
міжплемінні чвари в його середовищі, але, з огляду на вищесказане, вони не відіграли
вирішальної ролі в цьому процесі.
Отже, вищезгадані дані свідчать, що вторгнення авар нанесло значний удар
потужній консолідації слов’янських племен в західній частині України та розвитку їхніх
державотворчих процесів. Тому міграцію цих кочових племен можна вважати потужним
етнороз’єднавчим чинником в історії слов’ян – пращурів українців.
Підсумовуючи вищесказане слід зазначити, що етногенез слов’ян у латенський,
римський періоди першої половини епохи заліза і в ранньому Середньовіччі V – VII ст.
проходив у складних умовах етнооб’єднавчих і етнороз’єднавчих процесів, що мали
багатоаспектний характер. Етнооб’єднавчі процеси в латенський і римський періоди
охоплювали племена слов’янського походження, а також відбувалися між слов’янами та
іноетнічними племенами, викликаючи асиміляційні процеси. Загалом у латенський і
римський історичні періоди етногенетичні та етнокультурні контакти між давніми
слов’янами та іноетнічними племенами на території України були дуже інтенсивними і
масштабними, на що вказує різноетнічність праслов’янських археологічних культур.
Слов’янські племена в ті часи були розпорошені, перебували у складі різних
праслов’янських культур, хоча в кінці римського періоду вже, правдоподібно, існували
племена склавінів та антів, що підтверджується писемними джерелами та археологічними
даними.
Слід зазначити, що для латенського і римського періодів, з одного боку, та раннього
Середньовіччя з другого, були притаманні свої особливості в консолідаційних,
інтеграційних та етнороз’єднавчих процесах. Зокрема, характерною особливістю
латенського і римського періодів були інтеграційні процеси, що об’єднували племена
різного етнічного походження в єдині етнокультурні спільноти, що відрізняло ці історичні
часи від наступного ранньосередньовічного періоду. А в ранньосередньовічний період
значної потужності набули етнооб’єднавчі консолідаційні процеси серед слов’янських
племен, результатом чого стало формування культур на слов’янській основі, що вже не
були різноетнічними, та їхнє домінування на території України.
Загалом з пізньолатенської доби по ранньосередньовічний період V – VII ст.
відбулося декілька важливих потужних консолідаційних процесів, які є дуже важливою
1

Повість врем’яних літ. Літопис (за Іпатським списком). – К.: Рад. письменник, 1990. – С. 20, 21.
Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – К., 2004. – С. 97.
3
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ланкою в історії етногенезу слов’ян і загалом українського етносу. Це: 1. Виокремлення
східних праслов’ян із спільної праслов’янської спільноти; 2. Формування племінних
об’єднань склавинів та антів, що найбільш вірогідно, відбулося наприкінці римського
періоду, про що свідчать вищезгадані дані дослідників; 3. Формування Дулібського
племінного союзу в ранньосередньовічний період в VI – VII ст. Третій важливий
консолідаційний процес відбувся лише в західній половині України.
Вищезгадані факти свідчать про потужну роль зовнішніх і внутрішніх міграцій в
етногенезі слов’ян, куди відносяться і їхні різноманітні етногенетичні контакти з
іноетнічними племенами. В найбільшій мірі зовнішні міграції вплинули на ці етнотворчі
процеси в латенський і римський періоди. Із вищесказаного випливає, що на
етногенетичних особливостях слов’янських племен в латенсько-римську добу позначився
вплив зовнішніх міграцій, які були спрямовані, головним чином, із Південної Балтії, а не з
інших європейських земель. Цей факт свідчить про етногенетичні зв’язки не лише давніх,
але й середньовічних слов’ян із цим регіоном.
Найбільш потужним етнороз’єднавчим процесом в історії етногенезу слов’ян в
латенський і римський періоди стала міграція носіїв вельбарської культури, що розколола
слов’янське населення на дві частини, а в ранньосередньовічний період – навала
тюркських племен авар, яка зруйнували Дулібський племінний союз, який, вірогідно, міг
перерости в державу. Вищезгадані факти свідчать про наявність зв’язку між
етнооб’єднавчими та етнороз’єднавчими процесами, що мали багатоаспектний характер.
Загалом можна зробити висновок, що основним ареалом етногенезу слов’янських
племен, який охоплював всі важливі етнооб’єднавчі та етнороз’єднавчі процеси, були
північні, центральні і західні регіони України, де були поширені майже всі слов’янські
археологічні культури.
The different types of etno-unifying are examined and etnodisconnected processes in
ethnogenesis of old and medieval slavonic tribes in latenskiy, Roman and early-medieval
historical periods, which included also ethnogenetic contacts with innoethnic tribes. Reasons of
origin of these ethnic processes, their consequences and role, light up in ethnogenesis of old and
early-medieval slavs.
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Шостак М.В. (Київ)
УКРАЇНОЗНАВЧИЙ АНАЛІЗ
КОНЦЕПТУАЛЬНИХ БАЧЕНЬ
УКРАЇНСЬКИХ УЧЕНИХ 90-х рр. ХХ –
ПОЧ. ХХІ ст. ЕТНІЧНИХ ТА
ЕТНОКУЛЬТУРНИХ ПРОЦЕСІВ
У ПЕРІОД УТВОРЕННЯ КИЇВСЬКОЇ РУСІ
У статті аналізуються різні концептуальні бачення українських учених 90-х рр. ХХ
– поч. ХХІ ст. етнічних та етнокультурних процесів у період утворення Київської Русі.
Автор вважає, що Київська Русь – це держава, яка виникла в ареалі слов’янських і
неслов’янських племен, їх співжиття, з яких у багатовіковій історії сформувався
український етнос. Довести, що давньоруська народність мала всі необхідні для неї
ознаки згідно з традиційним визначенням етносу (спільну територію, мову, спільне
економічне життя й єдину культуру) практично неможливо, а тому спроби підтвердити
споконвічну «єдність» і «неподільність» російського народу з українським і білоруським,
не мають під собою наукового підґрунтя.
Київська Русь – могутнє політичне об’єднання, одне з найбільш розвинених і
економічно процвітаючих суспільств тогочасної Європи. Але вже понад кілька століть
точаться дискусії щодо питання, за яких умов і ким була створена ця східнослов’янська
держава.
У XVIII ст. ряд німецьких учених, зокрема Готліб Байєр, Герхард Міллер та АвгустЛюдвиг Шльоцер, які в той час працювали у Петербурзькій АН, розвинули т.зв.
норманську теорію. В ній доводилося, що Київську Русь заснували варяги, відомі на Заході
як вікінги або нормани.
Підкреслювання важливості германських впливів та натяки на нездатність слов’ян
створити власну державу викликали обурення російського вченого XVIII ст. Михайла
Ломоносова, який доводив першочергову роль слов’ян у створенні Київської Русі.
Твердження Ломоносова дістали назву антинорманської концепції та поклали початок
суперечкам, які тривають і до сьогодні.
У 30-х рр. ХХ ст. радянський режим оголосив норманську теорію політично
шкідливою і проголосив, що Київську Русь заснували східні слов’яни без участі варягів.
Ряд російських і українських істориків того часу вважали, що Русь – це не привнесена
норманами назва, а слов’янське плем’я, яке дало назву державі. Згідно з їхніми
переконаннями, східні слов’яни об’єдналися протягом століть в етнокультурну спільність,
яка поглинула всі інші племена й утворила єдину «давньоруську народність». Отже, постає
питання про існування цієї народності як цілісної самосвідомої етнічної єдності, що жила
на всьому обширі східнослов’янської держави в Х–XIII ст.
У науці питання давньоруської народності визначається такими основними рисами,
як спільність мови (при збереженні місцевих діалектів), спільність території, що збігалася
з політичною спільністю в формі Давньоруської держави, певна економічна спільність, а
також спільність матеріальної та духовної культури, релігії, яка в ті часи була єдиною
формою ідеології. На думку істориків радянського періоду, усі ці ознаки були притаманні
«давньоруській народності».
На противагу цьому, ще з кінця XVIII ст., починаючи від невідомого автора «Історії
русів», патріотично налаштовані українські вчені вважали і вважають, що державу Русь
утворили українці, а Київ споконвічно був українським містом. Хто ж має рацію?
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З іншого боку, існує чимало навколо наукових концепцій, згідно з якими слов’яни (а
також предки українців) виводяться з палеоліту чи неоліту. Вони надмірно амбіційні,
проповідуючи винятковість та месіанство українського народу, що викликає
настороженість і навіть вороже ставлення до української науки.
Нинішня актуальність цих питань, що мають також і певне політичне навантаження,
зумовлена особливостями історичної долі України. Спробуємо висвітлити їх, звернувшись
до досліджень українських учених доби незалежності, зокрема, і праць вченихукраїнознавців Національного науково-дослідного інституту українознавства і всесвітньої
історії.
М. Котляр в своїй праці «Утворення Давньоруської держави» (1993) розглядає
Київську Русь як «колиску» трьох братніх східнослов’янських народів: російського,
українського і білоруського: «Давньоруська народність, яка займала величезну територію
Східної Європи, поряд з досягнутою нею відносною мовною й культурною єдністю
зберігала місцеві особливості в економіці, мові, побуті й звичаях, що не встигли
нівелюватись і зникнути за час існування цієї народності (ІХ–ХІІІ ст.). Певне
відособлення окремих земель, населених давньоруською народністю, викликане
соціально-економічним і культурним розвитком Русі у др. пол. ХІІ–ХІІІ ст., було
головною причиною того, що ці місцеві особливості, при безумовному збереженні
досягнутої спільності матеріальної і духовної культури, зміцніли і поступово, протягом
кількох століть надали специфічного етнокультурного обрису кожній з обособлених
частин, що поволі складалися в окрему народність: російську, українську і білоруську»1.
Дослідник доходить висновку, що мовна єдність східних слов’ян у ІХ і наступних
століттях зміцнювалася спільністю державного життя. Подальший розвиток Київської
держави сприяв поглибленню спільності матеріальної й духовної культури, становленню
національної (етнічної) єдності Русі та монолітності руського (давньоруського) народу.
В. Ричка не погоджується з твердженням про організуючу роль ватаг варягів-русів у
створенні підвалин Давньоруської держави. Він зазначає, що утворення останньої було
закономірним наслідком внутрішнього, соціально-економічного, політичного і
культурного розвитку місцевого, слов’янського у своїй основі, населення. У своєму
дослідженні «Київська Русь: проблема етнокультурного розвитку (конфесійний аспект)»
(1994) звертає увагу на те, що хоч слов’янський елемент у давньоруській державі і був
провідним, однак до його складу входило близько двох десятків неслов’янських племен,
які, інтегруючись у суспільство, об’єктивно сприяли етносоціальним перетрубаціям, що
відбувалися в самому слов’янському середовищі. На погляд В. Рички, більш правомірно
було б говорити про «давньоруську етнокультурну спільність»2. До її формування
залучалися різні компоненти в різних частинах Київської держави, внаслідок чого джерела
етнічного поповнення на північно-східних і південно-західних її землях істотно
відрізнялися. Це відкривало можливості для подальшої етнічної диференціації, яка вже в
інших політичних умовах призвела до остаточного відокремлення окремих народностей.
Р. Іванченко у своєму дослідженні «Київська Русь: початки української держави»
(1995) робить висновок, що Київська Русь створена автохтонним населенням Подніпров’я,
в якому провідна роль належала слов’янам-полянам, що жили в тісному контакті з
численними неслов’янськими племенами. Ця держава була створена задовго до появи
будь-яких інших племен з півночі і була цілком самобутньою в своєму існуванні, зі своїми
законами, традиціями і навіть своєю назвою3. Проте зазначає, що саме в цей же період
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існували у складі Київської держави й інші досить цілісні державні утворення, що
підпорядковувалися Києву. У них – своя самобутня політична традиція, спільність
матеріальної культури, духовна спільність. Передусім, важливе місце посідає в Київській
державі Новгородська земля, літописна Славія, середньовічна парламентська республіка.
Підводячи підсумки у своєму дослідженні Р. Іванченко зазначила, що Київська Русь як
стабільне політичне утворення починає своє історичне буття з середини VII ст., коли
встановлюється перша правляча династія Києвичів. Це свідчило, що в
східнослов’янському суспільстві уже міцно встановилися ті суспільні процеси, які
формували феодальну державу з усіма притаманними їй особливостями. Вихід на
міжнародну арену у зв’язку з договорами з Візантією, прийняття християнства Аскольдом
– період найвищого піднесення Київської держави за Києвичів.
О. Моця обстоює тезу про існування й єдність давньоруської народності. У першому
томі колективної монографії «Історія України: нове бачення» (у 2-х тт., 1995–1996)
вчений, на основі аналізу стародавньої доби, приходить до висновку, що в лісостеповій та
поліській зонах Дніпровського Правобережжя, починаючи з епохи бронзи, зароджується
праслов’янський етнічний масив, який часом посів провідне місце і став основою
формування українського етносу. Він наголошує, що ідея єдності набула найбільшого
поширення у феодальних верхах (рід Рюриковичів, бояри), бо саме феодальна еліта була
носієм етнічних (національних) ідей1. Вчений впевнений, що уявлення про спільність
походження відступає на другий план порівняно з уявленням про спільність культури, і
тому говорити в ІХ–ХІІІ ст. про самоусвідомлення українців зарано. Дослідник вважає,
що спроби «віддати» давньоруську спадщину лише одному з сучасних народів –
українцям чи росіянам, котрі, як стверджує О. Моця, «в цілому сформувалися й
самоусвідомили себе… у пізніші часи, є науково некоректним»2.
П. Толочко, досліджуючи проблему державного й етнічного розвитку Київської Русі
ХІІ–ХІІІ ст., показує, що саме давньоруська народність була одним із основних елементів
єдності давньоруських земель ХІІ–ХІІІ ст. Усвідомлення спільності походження й
розвитку, почуття територіальної цілісності, єдність мови, культури, віри, наявність
єдиної економічної системи – все це, з одного боку, неможливе в умовах ізольованого
існування багатьох незалежних князівств, з другого – зумовлювало необхідність
подолання політичного сепаратизму земель. Природним центром, ядром давньоруської
народності протягом усієї домонгольської історії були Південна Русь і Київ.
П. Толочко у своїй монографії «Київська Русь» (1996), підводячи підсумок теми
етнічного розвитку Русі, зупиняється на питаннях монолітності і територіальних меж
руської етнічної спільності ІХ–ХІІІ ст. Науковець наголошує, що етнічні процеси не
мають повного завершення, а рівень етнічного самоусвідомлення ніколи не буває
однаковим на всій території розселення одного етносу. До того ж, існування єдиної
народності не призводить до нівелювання регіональних етнографічних особливостей. На
підставі викладеного дослідник робить такі висновки: 1. У межах державної території
Київської Русі ІХ – початку ХІІІ ст. склалася відносно єдина східнослов’янська спільність,
яка продовжувала існувати навіть після розгрому Русі монголо-татарами. 2. Ядром цієї
етнокультурної спільності була Русь у вузькому значенні цього слова, або «внутрішня
Русь», згідно з термінологією іноземних джерел. 3. Народ, його держава і територія
розселення мали єдину назву «Русь». Єдиною була і мова – руська, що надовго пережила
Київську Русь, в умовах існування якої вона сформувалася3.
Л. Залізняк у своїх працях «Нариси стародавньої історії України» (1994), «Україна в
Російській імперії» (1994), «Походження українського народу» (1996), «Первісна історія
1

Моця О.П. Київська Русь: від язичництва до християнства: Навч. посібник. – К.: Глобус, 1996. –

С. 113.

2
3

Моця О.П. Південна «Руська земля» – К.: Корвін пресс, 2007. – С. 143.
Толочко П.П. Київська Русь. – К.: Абрис, 1996. – С. 255.
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України» (1999), «Від склавинів до української нації» (1997; 2-ге вид. доп. 2004) та в
інших публікаціях зробив спробу додатково підсилити аргументацію поглядів
М. Грушевського археологічними й етнологічними фактами. При чому він зупинився на
вузлових моментах проблеми походження українського народу, зробивши висновок, що
формування українського етносу відбулося у тих же хронологічних межах, що й ґенеза
інших великих етносів помірної зони Європи, землі яких належали до зони впливу ГрекоРимської цивілізації.
Вчений вважає, що безперервний етнокультурний розвиток на українських етнічних
землях простежується з VI ст. н.е. – від склавинів та антів, через лука-райковецьку
культуру, до Київської Русі і козацької України. Дослідник впевнений, що формування
українського етносу розпочалося в середині І тис. н.е.1
Наголошуючи на тому, що визначення етнічної належності Київської Русі є
найважливішою проблемою в історії України, Залізняк вважає, що ця проблема має не
тільки суто наукове, а й велике політичне значення. Вважаючи Київську Русь
багатоетнічною державою імперського типу, дослідник стверджує, що в ній проходили
консолідаційні процеси (в тому числі етнічні) навколо пануючого етносу, що був у
політичному, економічному, культурному, духовному центрі держави2. Однак
інтенсивність цих процесів пропорційна силі впливу центру на периферію, який не міг
бути потужним через нерозвиненість комунікацій, величезні простори імперії та досить
короткий час її існування, – стверджує Залізняк. Він повністю згоден із тими істориками,
які заперечують існування монолітної давньоруської народності і наголошують на
багатоетнічності та федеративності Русі. На археологічних та етнографічних матеріалах
Л.Залізняк вибудовує тезу, що матеріальна культура козацької України безпосередньо
виростає з культури Південної Русі. Козацтво ж, – один із найсуттєвіших чинників
формування українського народу, по суті, є продовженням традиції дружин київських
князів Х–ХІІІ ст.3
Отже, вважає дослідник, за даними історії, археології, етнографії, мовознавства,
антропології, українці ХVI–XVIII ст. були безпосередніми генетичними нащадками
людності Південної Русі Х–ХIV ст. А русичі Середнього Подніпров’я, Волині, Галичини,
Поділля за етнічними ознаками були праукраїнцями, які створили державу Русь зі
столицею в Києві4.
Л. Залізняк переконаний, що культурні традиції Південної, Київської Русі були
важливою складовою підґрунтя білоруського та російського народів. Однак на відміну від
українців, які є прямими етнічними нащадками людності княжого Києва, Галича,
Чернігова, російська та білоруська етнічна специфіка є прямим продуктом їхнього
саморозвитку в умовах власних етнічних територій5. Науковець стверджує, як що росіяни
розбудували Російську імперію, так праукраїнці були творцями і будівничими Київської
Русі. Остання була ранньосередньовічною імперією, державотворчим етносом якої були
південні русичі, або праукраїнці. Київська Русь – перша українська держава, підвалина
державної історії України. Прибічники пізнього часу народження українців нерідко
аргументують свою позицію тим, що сам етнонім «українці» поширився лише у пізньому
середньовіччі. Однак зміна народом свого імені не є чимось екстраординарним у
європейській історії. Так, середньовічні поляки звалися ляхами, румуни – волохами.
Росіяни остаточно відмовилися від етноніму московіти лише за Петра І, тобто на початку
ХVIII ст., і сталося це значною мірою з політичних міркувань. Тобто те, що людність
Південної Русі Х–ХІІІ ст. звалася не українцями, а русами, не заперечує факту, що останні
1

Залізняк Л.Л. Від склавинів до української нації. – К.: Бібліотека українця, 1997. – С. 127.
Там само. – С. 126.
3
Там само. – С. 128.
4
Там само. – С. 141.
5
Там само. – С. 143.
2
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в етнічному розумінні були українцями на княжому етапі історичного розвитку цього
етносу1.
Отже, Л. Залізняк, заручившись вітчизняними та іноземними джерелами, даними
археології, мовознавства, етнології, етнографії, антропології та інших наук, має підстави
вважати, що Київську Русь як державу консолідував не міфічний давньоруський етнос, а
праукраїнці на давньоруському етапі свого розвитку.
Г. Півторак повністю заперечує теорію «спільної колиски» та існування
давньоруської народності, називаючи це вчення фальшивим та неспроможним. У своїй
монографії «Міфи і правда про трьох братів зі спільної колиски (про походження
українців, росіян та білорусів)» (1998) зазначає, що виникнення окремих
східнослов’янських народностей, зокрема й української, відбувалося не внаслідок поділу
т.зв. давньоруської народності на три частини, а шляхом консолідації кількох суміжних і
близькоспоріднених груп східнослов’янських територіально-племінних об’єднань у
компактні культурно-етнографічні масиви. У ході дальшої консолідації вони поступово
переросли в українську, російську та білоруську народності. Однак консолідація
східнослов’янських територіально-племінних об’єднань відбувалася не синхронно. Як
свідчать археологічні джерела, різниця в матеріальній і духовній культурах між окремими
праукраїнськими племінними союзами Півдня почала зникати ще в переддержавний
період у VIII–IX ст., і в XI–XII ст. Культура цих племен уже становила відносно
монолітну цілісність. На відміну від неї, літописні племена лісової Півночі Східної
Європи зберігали свою етнокультурну своєрідність аж до розпаду Київської Русі у XII ст.2
Єдність давньоруської території усвідомлювалася лише на рівні державних
структур, та й то в умовах напівконфедерації, коли Новгород постійно протистояв Києву,
йому ж не хотів коритися Полоцьк, коли київським князям весь час доводилося
втихомирювати непокірних периферійних князів. Ця єдність території мала досить
своєрідний і відносний характер, і її роль була явно не тією, що пізніше – в епоху окремих
східнослов’янських народностей і націй. Загальноруську свідомість могла мати лише
правляча верхівка та найвище духовенство, – підсумовує Г. Півторак3.
З появою на європейській політичній мапі Української самостійної держави, гостро
постала проблема формування нової патріотично налаштованої політичної, економічної,
наукової та інтелектуальної вітчизняної еліти. Саме тому, створення в січні 1992 р.
Інституту українознавства при Київському державному університеті імені Тараса
Шевченка під керівництвом директора доктора філологічних наук, професора
П. Кононенка, було зумовлено насамперед нагальними потребами розбудови України як
незалежної демократичної держави. Діяльність Інституту українознавства, з 21 червня
2000 р. – Науково-дослідного інституту українознавства МОН України (в серпні 2009 р.
НДІУ отримав статус Національного, а в березні 2011 р. він був реорганізований в
ННДІУВІ) визначила чотири головні напрями роботи: по-перше, – це розробка історикотеоретичних, методологічних та практичних проблем українознавства; по-друге,
впровадження новітніх технологій; по-третє, координація українознавчих досліджень; почетверте, підготовка професійних кадрів вчених-українознавців. Це дало змогу надати
українському соціуму компетентну інформацію стосовно минулого Української держави
та етнічно-культурних процесів на її території.
Українознавство як цілісна система наукових інтегративних знань про Україну,
українців і світове українство як цілісність, як геополітична реальність, що розвивається в

1

Там само. – С. 145.
Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи і правда про трьох братів
слов’янських зі «спільної колиски» – К.: Академія, 2001. – С. 87.
3
Півторак Г.П. Походження українців, росіян, білорусів та їхніх мов. Міфи та правда про трьох
братів слов’янських зі «спільної колиски». – 2-е вид., доповн. – К.: Арістей, 2004. – С. 72.
2
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цілісності простору й часу, завжди цікавилася й цікавиться проблемами дослідження
утворення Української держави та походження українського етносу1.
П. Кононенко у фундаментальній праці «Український етнос: ґенеза і перспективи»
(2003), спираючись на писемні джерела та літописи, наголошує, що племена Києво-Руської
держави мали помітні не політичні, а характерологічні відмінності. «Вони належали до
однієї державницької структури, але походили кожне з свого пракореня»2. Також
П. Кононенко відкидає теорію існування єдиного східнослов’янського етносу і закликає не
плутати державно-політичну єдність з етнічною, що веде до теорії утворення
давньоруської народності. Він вважає, що варяги прийшли до Києва і захопили владу в
уже наявній державі, підступно убивши її князів – Аскольда і Діра, і що вони не були
творцями Києво-Руської держави.
В. Баран, у вагомому українознавчому дослідженні «Історичні витоки українського
народу» (2005), спираючись на лінгвістичні, історичні й археологічні матеріали,
переконує, що слов’яни ніколи не були єдиною етнічною спільнотою і що Київська Русь
виникла як державне об’єднання багатьох різних слов’янських і неслов’янських племен –
вождівств на чолі з представниками династії Рюриковичів. Науковець обстоює концепцію,
що на утворення Київської держави діяли два фактори: внутрішній – сам народ, його
племінна еліта, що досягла розуміння необхідності державної організації, і зовнішній –
варязькі князі з військовими дружинами, які поступово, підпорядковуючи північно-східні
приволзькі, а потім південні дніпро-дністрянські племінні об’єднання слов’ян, підняли
державотворчий процес на той вищий надплемінний рівень, який забезпечував діяльність
державних інститутів3.
Таким чином, В. Баран переконаний, що в період Київської держави не існувало ні
загальнослов’янської етномовної єдності, ні давньоруської народності. Він вважає, що
такого слов’янського племені як руси, які поглинули усі інші східнослов’янські племена,
не існувало. І всі доцентрові об’єднувальні сили, які діяли в Києво-Руській державі менше
сотні років, не могли забезпечити утворення єдиної давньоруської народності4. Дослідник
робить висновок, що кожний із східнослов’янських народів має свої глибокі додержавні
витоки і право лише на частину східнослов’янських земель, корінних або освоєних у
процесі розселення, де жили його безпосередні предки.
Ю. Фігурний у монографії «Особливості і закономірності зародження, формування
українського етносу від найдавніших часів до середини XIV ст. на теренах України:
етнічні, державотворчі і націєтворчі процеси в українознавчому вимірі» (2010) наголошує,
що він не поділяє гіпотезу про давньоруську народність, а вважає Київську Русь першою
українською державою, де вирішальним прискорювачем її утворення стали варяги
(вікінги), а головним державотворчим стрижнем – автохтонне місцеве населення –
український етнос5.
Отже, на основі проаналізованих вище українознавчих досліджень вітчизняних
учених доби незалежності, ми прийшли до висновку, що Київська Русь – це держава, яка
виникла в ареалі слов’янських і неслов’янських племен, їх співжиття, з яких у
багатовіковій історії сформувався український етнос. Довести, що давньоруська
народність мала всі необхідні для неї ознаки згідно з традиційним визначенням народності
(спільну територію, мову, спільне економічне життя і спільну культуру) практично
1
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Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Міленіум, 2006. –
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Кононенко П.П., Кононенко Т.П. Український етнос: ґенеза і перспективи – Обухів, 2003. – С. 10.
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4
Там само. – С. 132.
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Фігурний Ю.С. Особливості і закономірності зародження, формування українського етносу від
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неможливо. А спроби підтвердити споконвічну «єдність» і «неподільність» російського
народу з українським, не мають під собою наукового підґрунтя.
Про давньоруське суспільство слід говорити не як про єдину народність, а як про
відносну спільність багатьох східнослов’янських етномовних груп в одній державі з
єдиною офіційною ідеологією і релігією. Не слід плутати поняття давньоруської
державності, яка реалізувалася в утворенні Київської Русі, з відповідною народністю, яка
нібито неминуче мала б сформуватися в цій державі, хоч насправді вона не встигла чи
навіть і не могла сформуватися в тих конкретних історичних умовах.
Таким чином, твердження про єдину Київську Русь слід сприймати як вираження
відповідної центристської ідеології, а не як доказ реального існування однорідного
давньоруського етносу у формі давньоруської народності.
The author examines various conceptual visions of Ukrainian scientists in 90s of XX –
beginning XXI century regarding ethnic and ethno-cultural processes that occurred during the
formation of Kievan Rus. The author believes that Kievan Rus is a state that rose in the area of
living of Slavic and nonslavic tribes. Out of those tribes was formed Ukrainian ethnos. The
author says that it is impossible to prove that the tribes had something in common that would
feet traditional definition of ethnicity (common territory, language, common economic life or
culture). Therefore attempts to confirm the eternal «unity» and «indivisibility» of Russian,
Ukrainian and Belarusian people have no scientific basis.
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Чубик Ю.І. (Київ)
ПОВСЯКДЕННІСТЬ
ЯК НЕВІД’ЄМНА ЧАСТИНА
УКРАЇНОЗНАВЧИХ ДОСЛІДЖЕНЬ
(на прикладі вбрання волинської шляхти
XVI – першої половини XVII ст.)
У статті вперше в українській історіографії на основі документального матеріалу
актових книг ґродських і земських судів Волині досліджено фрагменти нижнього та
верхнього одягу волинської шляхти XVI – I половини XVII ст. Представлені деякі
відмінності одягу шляхетської верхівки та дрібної шляхти.
В історії повсякденності одяг і система соціальних знаків, пов’язаних з ним,
розглядаються як одна з постійно існуючих у рамках матеріальної культури людства
структур, через зміни якої виразно простежуються зміни в суспільстві. Одяг повсякчас
виступав своєрідною візитною карткою свого носія, зовнішнім виявом його добробуту,
станової та професійної належності.
Стосовно того, яке значення відігравав одяг, зовнішність, мода загалом у житті
волинської шляхти XVI – I пол. XVII ст., особливо тоді, коли вона стає правлячою
верствою, то слід згадати, очевидно, універсальне для всіх часів твердження Ф. Броделя
про те, що «ніколи ніхто не міг нічого вдіяти з бажанням піднятися вище по суспільній
драбині, або з прагненням носити одяг, який був на Заході ознакою такого просування»1.
Питання культури повсякденності у вітчизняній науці все ще залишаються на
маргінесі історичних та українознавчих досліджень. Культура зводиться здебільшого до
освіти, мистецтва, штучно відривається від інших сфер розвитку суспільства як цілісності.
Для висвітлення проблем повсякденності необхідно залучати в українознавчих
дослідженнях принцип історичного антропологізму. Дуже важливо усвідомити
особливості тієї доби, у якій були створені джерела, специфіку мови їх творців, культуру і
світогляд тогочасних людей. В іншому випадку є небезпека модернізації минулого, його
осучаснення, змішування культурних цінностей минулого й сьогодення. Ті українознавці,
які засвоїли методику джерелознавчої критики джерел, можуть здобути з них не тільки
відкриту інформацію про ті чи інші події та їхніх учасників, а й приховані відомості про
те, якими були їхні погляди, характер, уподобання, настрої, симпатії, і вже на цій основі
можна конструювати суспільний портрет тогочасної людини, її матеріальне й духовне
життя2.
У науковій літературі зазначалося, що феноменом феодального європейського
суспільства було сформування протягом віків трьох напрямів культури: елітарної
рицарсько-шляхетської, міщанської і селянської. Й. Буршта вважає, що цей процес
знайшов свій вияв також у формуванні трьох відмінних типів одягу середньовічного
суспільства: шляхетського, міщанського і селянського, що було зовнішнім виразом і
символом різних систем станово-класових вартостей3.
1

Бродель Ф. Матеріальна цивілізація, економіка і капіталізм, XV – XVIII ст. – К., 1995. – Т. 1. –

С. 262.

2

Калакура Я.С. Історичні засади українознавства. – К., 2007. – С. 46-47.
Цит. за: Ворончук І.О. Спільні риси і шляхи розвитку одягу українських і польських селян у XVI –
XVII столітті (методологічні та методичні засади і підходи) // Acta Polono-Ruthenica I. – Olsztyn, 1996. –
S. 402.
3
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У вітчизняній науці можна назвати лише декілька праць, які побіжно торкаються
проблем української повсякденності. Однією з них є праця М. Білан та Г. Стельмащук
«Український стрій». У цій праці показано шлях формування і побутування українського
народного одягу від стародавньої доби до кінця ХХ століття. У книзі подається
характеристика одягу українців XV – XVIII ст. як у містах, так і в селах під назвою «Ноша
воїнів і мирних трударів». Тут зроблено аналіз селянського чоловічого вбрання XV –
XVIII ст., козацького строю та строю козацької старшини, українського жіночого одягу
XV – XVIII ст.1 Однак ця робота написана в основному на матеріалах образотворчого
мистецтва, а документальний матеріал використано не було.
Цю ж проблему продовжує розглядати Г. Стельмащук у праці «Давнє вбрання на
Волині»2. Книга присвячена розвитку вбрання на Волині в часовому розрізі від
ранньослов’янської доби до початку ХХ ст. В цій роботі авторка широко використала
образотворчі матеріали, а саме: портретний живопис, де зображено одяг волинської еліти,
але зовсім не використала документальних матеріалів, в т.ч. й опублікованих3. В той же
час актові книги ґродських і земських судів в XV – XVIII ст. дають можливість вивчати
соціально-культурний організм тогочасного суспільства з середини, очима його діючих
осіб та сучасників.
Одяг волинських селян XVI – XVII ст. за матеріалами актових книг ґродських і
земських судів розглядала І. Ворончук у статті «Спільні риси і шляхи розвитку одягу
українських і польських селян у XVI – XVII столітті (методологічні та методичні засади і
підходи)»4. Але питання шляхетського одягу XVI – XVII ст. на документальному
матеріалі взагалі не розглядалося. Тож це повідомлення є спробою дослідити деякі
фрагменти вбрання волинської шляхти з тим, щоб, виходячи із її смаків, станових
уподобань, ціннісних орієнтирів, проаналізувати ту повсякденність, що їх оточувала.
Велику інформативність з історії шляхетського одягу волинського регіону подають
різноманітні скарги шляхтичів, оповідання та свідчення возних про шляхетські напади та
пограбування маєтків, що містяться у величезній кількості в актових книгах ґродських і
земських судів XVI – XVII ст. У них подається перелік пограбованого шляхетського
майна, в тому числі й одягу, що був важливим елементом добробуту та заможності,
зазначаються назви різних його видів, тканин, оздоблення і навіть його вартість. Потрібно
зазначити, що це непоодинокі повідомлення, а інформація масового характеру. Одяг
вважався однією з найбільших коштовностей, яка передавалася у спадок, заповідалася у
тестаментах синам, дочкам, онукам, племінникам тощо.
В актових книгах трапляються види нижнього і верхнього шляхетського одягу.
Зокрема, серед нижнього одягу найчастіше згадуються кошулі5. Наприклад, у скарзі
княгині Ганни Масальської на свого зятя Костянтина Єловича Малинського про напад на
її маєток Тучинський 20 серпня 1575 р. вона перелічує серед пограбованого майна кошулі
як нижній спідній одяг. Цікавими моментами скарги є детальний опис вигляду цих речей:
«кошулка золотая с перлы урянскими, другая кошулка по тканицах венацких перлы и
шлягом сажона, в дому роблена, третяя кошулка по везеню чорном едвабом сажона с
перлы, з шлягом и з золотом дротованым, кошулка и чепец тканиц венецких на пол
золото з серебром дротоватое петнадцать коп грошей литовских, петнадцать кошулек
1

Білан М.С., Стельмащук Г.Г. Український стрій. – Львів, 2000. – С. 7.
Стельмащук Г.Г. Давнє вбрання на Волині. – Луцьк: Волинська обласна друкарня, 2006. – С. 5.
3
Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. – К., 1849. – Т. 1-2.
4
Ворончук І.О. Спільні риси і шляхи розвитку одягу українських і польських селян у XVI – XVII
столітті (методологічні та методичні засади і підходи) // Acta Polono-Ruthenica I. – Olsztyn, 1996. – S. 401407.
5
Слово кошуля виникло з лат. Козуля – нижній спідній одяг. Переяславський літопис (1214-1219)
зазначає, що дехто, за римським зразком, починає носити кошулі замість срачиць (давня назва сорочки):
«Латина безстудіє възмше от худых римлян, а не от витязей. Начаша пристоати собе кошюлы, а не
срачиці и межиножние показивати и короткополие носити».
2
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моих флянских, кошулек коленских десеть»1. В цьому ж документі є згадки і про дитячі
кошульки. Ганна Масальська серед пограбованого майна перелічує і кошульки свого
онука: «кошул пять, которые есми робила внуку своему Михайлу Семашку из золотом,
ему ж кошул коленских шесть из едвабом и з белю»2. Зокрема, у скарзі заславського
намісника Василя Копотя на урядника Прокопа Мервицького про напад на його маєток
27 липня 1575 р. йдеться про те, що він пограбував майно, в тому числі: «кошул музских
коленских, шолком шитых шесть, кошул музских кужолных десять, кошулек женских
коленских, шолком шитых десять, кошул кужолных долгих женских петнадцать»3. В
іншій скарзі шляхтича Мартина Висоцького на волинського каштеляна Михайла Мишку
Варковського про напад 9 лютого 1576 р. на маєток, який він орендував у Миколая
Холоневського також є згадки про різні види пограбованих кошуль: «кошулька золотая,
кошулок суполных, шолком шитых шесть, кошул коленских без шолку пять, кошул
ткацких простых семь, а кошуль пани Мартиновое Высоцкое коленских две, одна с
чорным шолком, а другая с чирвоным, кошулек коленских простых пять, кошуль долгих
ткацких простых чотыри, кошуль долгих женских домовое роботы семь»4. Як бачимо,
тогочасні шляхетські кошульки виготовлялися з імпортованих тканин і оздоблювалися
золотом, сріблом та перлами. У вищезгаданій скарзі говориться про те, що частина
шляхетських кошульок виготовлялася з італійських та німецьких тканин, а прикрашалися
вони іранськими перлами, що свідчить про тісні торговельні зв’язки Волинського регіону
з країнами Заходу і Сходу. Спідній одяг князів великозаможної та малозаможної шляхти
не відрізнявся за своїми формами, але відрізнявся видами тканин, оздобленням і їх
вартістю. Наприклад, князівські кошулі коштували 80 злотих польських, від 15 до 70 коп
грошей литовських, тоді як кошульки дрібної шляхти коштували 2 злотих польських, від 2
до 20 грошей.
Актові книги містять численні згадки про сукню, як широкополе вбрання на
підкладці. Г. Стельмащук зазначає про те, що трапляються сукні як чоловічі, так і жіночі.
Зокрема, у зазначеній вже скарзі княгині Ганни Масальської на зятя Костянтина Єловича
Малинського про пограбування її маєтку, вона перелічує серед пограбованого майна
також і сукні: «сукню фаилюндышу чорного з оксамитом, которая мя коштова коп
дванадцать, сукню девоцкую люнскую з оксамитом, которая коштовала коп чотыри,
сукон девоцких люнских зеленых з оксамитом чорным семь»5. Скарга Костянтина Єловича
Малинського про те, що під час його відсутності Олександр Семашко (зведений брат
княгині Марії Масальської), захопивши силою Тучинський замок, викрав дружину
скаржника і тримає її у себе під суворим арештом 21 лютого 1573 р. повідомляє про
різноманітні види суконь. В переліку пограбованого посагу княгині Масальської
згадуються: «суконь файлюндышовых пять: одна сукна червоного, оксамитом чорным
брамованая, которая дей коштовала дванадцать коп грошей литовских; другая – сукна
брунатного, з брамами оксамиту чорного ж, которая дей коштовала дванадцать же коп
грошей литовских; третяя – сукна чорного, з брамами оксамитными чорными ж,
которая дей теж коштовала дванадцать коп грошей литовских; четвертая дей сукна
чорного ж, з брамами оксамиту чорного ж, которая дей также коштовала дванадцать
коп грошей литовских; пятая дей сукна брунатного, без брамов, которая дей коштовала
осмь коп грошей литовских»6. Згадки про сукні, що належали дрібній шляхті, містяться у
скарзі земянина Андрія Добринського на панів Дем’яна та Федора Романовичів Гулевичів,
1

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України), ф. 25, оп. 1,
спр. 16, арк. 126-131.
2
Там само.
3
Там само, спр. 15, арк. 341зв.-348.
4
Там само, спр. 16, арк. 28 зв.-30зв.
5
Там само, арк. 126-131.
6
Архив Юго-Западной России. – К., 1909. – Ч. 8. – Т. 3. – С. 245.
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про напад на його маєток і пограбування 10 жовтня 1576 р. У переліку пограбованого
майна йдеться про: «сукню люнскую чирвоную жоноцкую, другую сукню жоноцкую синюю
швебединскую, сукню жоноцкую люнскую синюю новосправленую»1. У скарзі заславського
намісника Василя Копотя на урядника Прокопа Мервицького про напад на його маєток
йдеться про: «сукню влоскую бурнатную женскую з оксамитом, сукню утерфину зеленого
женскую з оксамитом, сукню люнскую чирвоную з оксамитом, сукню на ябенками
подшитую»2.
У працях Г. Стельмащук немає ніякої інформації про літник. Тоді як у
документальних матеріалах, навпаки, містяться численні згадки про цей тип одягу. Літник
виступає в джерелах як верхній накладний одяг, що одягався поверх сукні, довжиною до
п’ят, розширений донизу, з дуже широкими колоподібними рукавами3. Наприклад, у
скарзі Кирила Зубцовського на Андрія Фирлея про вибиття його з маєтку Біліна та розбої і
пограбування 30 червня 1590 р. серед забраних речей згадується: «летник черного
узористого бархату, стоил семдесят пять злотых, другой летник гладкого черного
бархату, стоил шестьдесят шесть злотых, летник зеленый адамашковый с бархатною
каймою, стоил тридцать два злота»4. В іншій скарзі земянина Романа Олехновича
Козинського на урядника луцького войського Івана Чаплича Шпановського про розбої і
грабунки від 4 квітня 1576 р. повідомляється про літники. Серед забраного майна пана
Козинського згадується: «летник адамашковый белый с тремя брамами, который
коштовал двадцать коп грошей литовских, летник мухояровый брунатный, который
коштовал пять коп грошей литовских»5. Зазначена вище скарга Мартина Висоцького на
Михайла Мишку Варковського про напад на його маєток теж повідомляє про: «летник
мухояровый чорный из шталтиком оксамитным, коштовал коп чотыри грошей
литовских»6. Як бачимо, літники заможної шляхти коштували набагато дорожче, ніж
дрібної.
Верхній одяг шляхти в актових книгах представлений досить значним
асортиментом. Зокрема, часто в документах трапляються такі види верхнього одягу:
кожух, жупан, шуба, кунтуш, делія, сукман, опанча, кирея, єрмяк тощо. Найчастіше в
документальних матеріалах серед різновидів верхнього шляхетського одягу фігурують
жупан і шуба. Наприклад, у скарзі, поданій Анастасією Вороновецькою на князя
Курбського про утримання її в ув’язненні і про конфіскацію майна 21 жовтня 1582 р.,
повідомляється про: «жупан бархный черный с серебреными позолоченными пуговицами,
жупан бархатный малиновый с серебреными пуговицами»7. У наведеній скарзі Кирила
Зубцовського на Андрія Фирлея також говориться про: «жупан зеленой адамашки,
подшитый двойною темносинею китайкою, стоил тридцать четыре злота, жупан
английского бурого сукна, подшитый ситцем, стоил шестнадцать злотых польских»8. У
скарзі заславського намісника Василя Копотя на урядника Прокопа Мервицького йдеться
про: «жупан муравский шарый, жупан влоский зеленый с пугвицами, жупан швебединский
синий, жупан каразие белее з строкою и з шнурами синими, жупан утерфину бурнатного,
жупан мухояру гвоздикового з книбликами сребраными позлотистыми, жупан люнский
блакитный з строкою и з шнурами»9. У справі про вбивство слуги князя Курбського
москвитянина Івана Івановича Келемета від 3 травня 1572 р. серед пограбованого майна
згадується: «жупан рытого красного бархата с серебреными позолоченными пуговицами,
1

ЦДІА України, ф. 25, оп. 1, спр. 16, арк. 442-444.
Там само, спр.15, арк. 341зв.-348.
3
Шевченко Є. Українська народна тканина. – К., 1999. – С. 147.
4
Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. – К., 1849. – Т. 2. – С. 219.
5
ЦДІА України, ф. 25, оп. 1, спр. 16, арк. 98зв.-99.
6
Там само, арк. 28 зв.-30зв.
7
Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. – К., 1849. – Т. 2. – С. 129.
8
Там само. – С. 218.
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жупан красного голландского сукна с серебреными позолоченными пуговицами»1. З
наведеного документального матеріалу видно, що жупан використовувався шляхтою як
повсякденний одяг, а не святковий, як про це пише Г. Стельмащук2.
Поряд з жупаном в актових книгах містяться також згадки про жупицю. Жупиця –
верхній жіночий одяг, відрізнялася від жупана тим, що була набагато легшою. В
численних скаргах знаходимо жупиці різних видів: «жупица швебединская, жупица
адамашки шарое, жупица синяя люнская»3.
Тестамент Гаврила Бокія Печихвостського 18 червня 1577 р. містить важливі згадки
про шуби. Серед одягу, який він передає своїм синам Пилипові та Андріянові,
перелічуються: «шуба оксамитная чорная соболями подшитая, шуба китайчаная
гвоздиковая горностаями подшита, шубка куняя сукном шарым крытая, шубка куняя
голая, шубка голая белок подолских»4. У наведеній скарзі заславського намісника Василя
Копотя на урядника Прокопа Мервицького йдеться про: «шубку кроликовую критую
сукном мышинским, шубку кроликовую сукном швебединским критую, шубку кроликовую
поволочоную сукном люнским синим, шубку лисюю чемлетом чорным критую, шубку
кроликовую сукном мышинским шарым критую, шубку белинюю голую»5. Наприклад, у
скарзі княгині Ганни Масальської на зятя Костянтина Єловича Малинського вона
перелічує серед пограбованого майна шуби як верхній одяг: «шубка атласу чорного,
куницами подшитая, которая мя коштовала коп двадцать три, шубка фаилюндышу
чорного, куницами подшита, которая ми коштовала коп семнадцать, две шубки голые
чорных белок, за которые-м дала коп десять, шубка завыиков лисих голая, за которую-м
дала коп дванадцать, шубка бобровая голая, за которую-м дала коп осмь, шубка
кроликовая, сукном мышинским критая»6. Наведена вище скарга Костянтина Єловича
Малинського на Олександра Семашка повідомляє про шуби різних видів. В переліку
пограбованого посагу княгині Масальської згадуються: «шат дей одегалных шестеро:
напервей шубка куняя, оксамитом чорным крытая, которая дей коштовала сорок коп
грошей литовских; другая дей шубка куняя ж, оксамитом брунатным рытым крытая,
которая дей коштовала сорок коп грошей литовских; третяя дей куняя ж, адамашкою
чорною крытая, которая дей коштовала двадцать пять коп грошей литовских;
четвертая дей также куняя, одамашкою брунатною крытая, которая дей коштовала
двадцать чотыри копы грошей литовских; шубок лисих две, файлюндышем чорным
крытые, которые дей коштовали двадцать коп грошей литовских»7. Як бачимо, для
оздоблення одягу шляхтичі використовували виключно дорогоцінне хутро куниці, соболя,
чорнобурої лисиці тощо.
Набагато рідше в актових документах з верхнього одягу волинської шляхти
трапляється делія як верхній одяг у вигляді плаща або довгої хутряної шуби. Це вбрання
підбивали дуже дорогим хутром (куниці, соболя, горностая), прикрашали золотими або
срібними шнурами. Зазвичай делія коштувала великих грошей і тому її могла купити
лише заможна шляхта. Зокрема, тестамент пана Костянтина Спраського 12 червня 1599 р.
містить згадки про делію. Серед одягу, який після смерті Костянтина Спраського
перейшов його дружині та дітям, перелічуються: «делий две фалюндышовых новых одна
бурнатная, а другая чирвоная»8. У згаданій вже скарзі земянина Романа Олехновича
Козинського на урядника луцького войського Івана Чаплича Шпановського
1

Жизнь князя Андрея Михайловича Курбского в Литве и на Волыни. – К., 1849. – Т. 2. – С. 25-26.
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6
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повідомляється про делію. Серед забраного майна пана Козинського згадується: «делея
оксамитная чирвоная, китайкою подшитая, которая делея коштовала семь коп грошей
литовских»1. Скарга урядника Василя Загоровського про збройний напад князя Миколая
Збаразького на двір Загоровського в с. Суходолах і захоплення його дружини 17 липня
1567 р. повідомляє про делії інших видів, а саме: «делею златоглавовую, делею
шарлатовую»2.
Одяг волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. вирізнявся дорогими
різноманітними тканинами. На виготовлення одягу використовували алтабас (гатунок
шовкової тканини), бархат, камку (дорога шовкова тканина з кольоровими візерунками,
часто ткана золотом або сріблом), китайку, фалендиш (гатунок тонкого англійського або
голландського сукна), оксамити, однотонні шовки, тонке німецьке полотно (келенське).
У документах 1587 р. згадуються наступні види сукна: моравське (грубе сукно
натурального сірого кольору, виготовлене у Моравії), люнське, тобто лондонське (голубе,
червоне, зелене, тонке англійське сукно), каразія (грубе просте сукно), швебединське
(виготовлене у м. Свебодзін, сучасна Польща), утерфин (гатунок тонкого сукна)3. Таким
чином, ці приклади свідчать про те, що шляхта зазвичай купувала одяг із гарного сукна і
дорогоцінних тканин імпортного виробництва і використовувала його як повсякденне.
Але поряд з цим волинська шляхта купувала також і вироби місцевих ремісників. В
актових документах знаходимо численні згадки про «ткацьке полотно», «просте сукно»,
«полотно кужелне та згребне», яке виготовлялося місцевими майстрами. А князі могли
навіть собі дозволити мати майстрів вдома, котрі виготовляли для них одяг. Про це
яскраво свідчить скарга княгині Ганни Масальської на зятя Костянтина Єловича
Малинського. В переліку загарбаних речей є: «брамка (жіноча прикраса, що одягалася на
голову) по оксамиту чорном, перлы сажона урянскими с пунталми и з шлягом, в дому
роблена, чепцы два шолку чорного плетеные, роботы домовое, кошулка по тканицах
венацких перлы и шлягом сажона, в дому роблена, лиштов золотых до кошулек, дома
вышиваных, локот дванадцать»4. Про виготовлення одягу для князівської родини
найманими майстрами повідомляє скарга княгині Курбської Марії Юріївни вродженої
Гольшанської про те, що князь Курбський, розлучившись з нею, затримав її рухоме майно
2 серпня 1578 р. Окрім рухомого майна, князь Курбський затримав також невільну челядь
княгині, а саме: «Касюту золотошвею, с двумя дочками, которые так же искусно
вышивают золотом, как и их мать; другую золотошвею Огреницу Анну Литовку, с
трехлетнею дочкою»5.
Вбрання волинської еліти було не лише з дорогих тканин і розмаїте за кроєм, а й
оздоблене золотим мереживом, золотою тасьмою, коштовними пряжками, ґудзиками,
перлами та дорогоцінним хутром. Оздобленням вбрання підкреслювали і заможність, і
походження. Так, у документальному матеріалі про життя князя Андрія Михайловича
Курбського знаходимо цікаву інформацію про те, що він носив одяг з «золотими
розводами», «золотими шнурами», із «срібними позолоченими ґудзиками», і навіть «комір
його жупана був прикрашений дорогоцінними перлами»6.
Таким чином, документи актових книг набагато детальніше описують тогочасчасне
вбрання волинської еліти, ніж зображальні джерела. З них ми дізнаємося про розмаїтість
одягу та тканин, про його крій, оздоблення та техніку виготовлення. Задля того, щоб
дослідити вбрання волинської шляхти XVI – першої половини XVII ст. необхідно активно
використовувати матеріали актових книг, як незамінне джерело з історії повсякденності.
1

Там само, спр. 16, арк. 98зв.-99.
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Дослідження повсякденного одягу волинської шляхти на сьогодні є актуальною
проблемою, оскільки дає можливість переосмислити застарілі класові підходи і
стереотипи при вивченні матеріальної культури волинської шляхти. Актові книги
ґродських і земських судів проливають світло на цю проблему і містять надзвичайно
важливий матеріал з історії одягу волинської шляхти XVI – XVII ст.
Словник застарілих малозрозумілих слів
Адамашка – камка, шовкова тканина з двома лицьовими сторонами і кольорами; свою назву отримала
від м. Дамаск (Сирія), де вона вперше почала виготовлятися.
Бель – 1) білі нитки; 2) білизна.
Брамка, брам, брамечка – 1) обгортка, кайма, фалбала; так називалася смуга будь-якої тканини, якою
обкладали сукню або її краї; 2) візерункова частина головного убору – чепця польських жінок XV –
I половини XVI cт., оздоблена перлами або золотом.
Брунатний, бурнатний – темнокоричневий.
Єдваб – шовк, шовкова тканина.
Єрмяк, єрмак – довгий верхній халатоподібний одяг вільного крою.
Жупан – верхня плечова одіж, кроєм подібна до свити, характерною ознакою якої є відкидні рукави.
Кирея – стародавній чоловічий плащ, різновид верхнього парчевого, сукняного одягу, підбитого
дорогим хутром; накидали на спину і скріплювали на шиї аграфою або зав’язували золотими шнурками, які
закінчувалися золотими китицями.
Книблики – різновиди ґудзиків.
Кошуля – сорочка.
Кужель – лляне полотно; кужельний, тобто зроблений з тонкого лляного полотна; зустрічається
також конопляний кужіль.
Кунтуш – верхній чоловічий одяг; кунтуші виготовляли суконні, оксамитні, шовкові, які носили з
поясом і без пояса й іноді одягали на один тільки рукав; рукава в нього були з розрізами, їх закидали на
плечі.
Лиштва – смуга тканини, яка використовувалася для обшивання одягу або білизни.
Мишенський – мейсенський, виготовлений у м. Мейсен (сучасна Німеччина).
Мухояр – гатунок бавовняної тканини, перетканої шовком або шерстю.
Опанча, єпанча, япанча – 1) широкий і довгий верхній одяг без рукавів; 2) плащ без рукавів
розкішний – з дорогої тканини на хутрі або без нього.
Понтал, пунтал – коштовна прикраса з дорогоцінного каміння, яку носили на шиї, вухах та на сукні.
Сукман – різновид свити, переважно із домотканого сукна.
Уріанський – східний, від латин. Оriens – Схід.
Чемлет – м’яке, легке ворсисте сукно.

In the article for the first time in Ukrainian historiography, based on documentary
material from act registers of Volhynia town and land courts, fragments of undergarments and
upper garments of the Volhynia gentry of the XVI – first half of the XVII c. are reproduced. Also
some differences in clothing of the upper and lower class of the gentry are described.
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Фігурний Ю.С. (Київ)
КОЗАЦЬКИЙ ВИСТУП
ПІД ОРУДОЮ ТАРАСА ФЕДОРОВИЧА
ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ УКРАЇНСЬКОГО
ЕТНОДЕРЖАВОНАЦІЄТВОРЕННЯ
І ПОЛ. XVII ст.
У статті аналізується козацький виступ під орудою Тараса Федоровича (1630) як
один із чинників українського етнодержавонацієтворення І пол. XVII ст. Автор
переконаний, що ця ребелія (бунт) розпочиналася як пересічна внутрішньо-козацька
конфронтація, а незабаром переросла у масштабне україно-польське воєнне
протистояння, головною метою якого було здобуття козацтвом лицарсько-шляхетських
привілеїв і визнання його провідною верствою українського суспільства.
Загальновідомо, що питання, яке в силу тих чи інших причин не вирішується, згодом
не тільки стає проблемою, а й набуває статусу прихованого деструктивного чинника, такої
собі міни уповільненої дії, яка може вибухнути будь-коли і знищити будь-що. Саме так
сталося з українським козацтвом. Паталогічне небажання істеблішменту Речі Посполитої
визнати за ним «золотії шляхетські вольності» штовхало козаків до збройної боротьби за
свої права, яка з часом почала переростати в загальноукраїнський спротив. Але зразу ж
після Куруківської угоди (1625) здавалося, що польським урядовцям вдалося опанувати
ситуацію. Новий гетьман Війська Запорозького М. Дорошенко мав значний авторитет
серед козацтва. Йому вдалося швидко й безболісно сформувати шеститисячний реєстр, а
тим, хто до нього не потрапив (т.зв. «випищикам»), була запропонована служба у
найманому війську Речі Посполитої, яке зразу ж відправилось на Балтійське узбережжя,
де саме розпочалася чергова польсько-шведська війна (1622-16629 р.). Протягом 16261627 рр. реєстровці успішно захищали кордони від татарських нападів і навіть уславили
своє ім’я під час успішної Білоцерківської битви (1626) з кочовиками. Але вже 16281629 рр. козаки як союзники і найманці знову задіяні у кримсько-турецькому
протистоянні. На превеликий жаль, під час першого кримського походу 1628 р. (всього їх
було три – і всі нещасливі для козаків) гине Михайло Дорошенко. Після його загибелі
розпочинається т.зв. гетьманіада, спочатку обирається тимчасовий старший – Майжениця,
проте, після повернення додому козаки його страчують і вибирають лояльного для поляків
Григорія (Грицька) Савича-Чорного, невдовзі ними і затвердженого. Але його польська
гіперлояльність, нефартовість і непопулярність призвели до невдач і великих втрат під час
кримських походів (другого і третього), що зрештою спричинило обрання на Січі
власного гетьмана Левка (Леона) Івановича, якого згодом замінив Тарас Федорович
(Трясило). У свою чергу Г. Савич-Чорний на початку 1630 р. під час чергової ревізії
козацького реєстру прагнув позбутися вороже налаштованих проти нього козаків, ті ж
намагалися знайти захист у його опонента й конкурента Т. Федоровича. Ці локальні,
внутрішньокозацькі суперечності переросли в загальноукраїнські та вилилися, зрештою, у
збройний виступ під керівництвом цього ж таки Трячила у 1630 р. Цьому посприяло й
завершення восени 1629 р. війни з Швецією і повернення в Україну козаків і кварцового
війська. Вперше воно було розквартироване на теренах населених переважно козацтвом і
вільним селянством (жовнірам, які козакам постійно затримували платню, тому й вони
жили за рахунок місцевого населення), яке сприйняло це негативно. Окрім того, в
черговий раз загострилося релігійне питання.
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Видатний український вчений Степан Рудницький (1877-1937) у своїй праці
«Українські козаки в 1626-1630 рр.» зокрема писав: «В ту рішучу хвилину з’явилася
несподівано в Україні дивна чутка, що гетьман Конецпольський і коронне військо
прибули в Україну, щоб ввести тут римську віру та викоренити православну. Поголоска
поширювалася дуже швидко і набула нарешті такого вигляду, що коронне військо буде
відтісняти всіх людей руської віри аж до границь Москви... Ця поголоска мала, без огляду
на свою правдивість і навіть правдоподібність, велике значення. Кілька вбивств у Києві та
між іншим вбивство слуги митрополита, здавалось підтверджували поголоску. Ту
хвилину, коли обурення і перестрах серед народу України досягли своєї кульмінації,
використали випищики. Навесні 1630 р. вирушив Тарас з військом із Запорожжя в
Україну. Почалася війна. Випищики хотіли, передусім, закінчити партійну боротьбу, але
повернули спочатку проти Грицька і реєстрових. Тарас узяв свого суперника підступом.
Випищики обіцяли, що привезуть гармату і підкоряться, і коли Грицько повірив їм, але не
остерігався, його схопили і привезли до свого табору. Тут його засудили на смерть,
звинувачуючи, що перейшов на унію й разом з ляхами змовився на погибель
благочестивої віри й козацького імені. Йому відтяли спершу руку, потім голову. Смерть
Грицька сильно вплинула на реєстрових – його прихильників. Вони одразу розбіглись, але
потім зібралися знову і пішли до коронного війська. Друга частина реєстрових пристала
до випищиків. Багатьох примусили навіть силоміць до з’єднання з ними. Ті перші успіхи
осмілили Тараса до такої міри, що він видав універсал, яким дозволяв кожному, хто схоче,
йти в козаки і закликав усіх до повстання проти уряду»1.
Отже, усунувши суперника, Т. Федорович вирішив на цьому не зупинятися, а
розгорнути збройну боротьбу по всій Наддніпрянщині. Проте, ймовірно, його жорстокість
щодо Г. Савича-Чорного не тільки розколола реєстровців, а і в подальшому не сприяла
порозумінню між спільниками, не кажучи про тих, хто приєднався до коронного війська.
Ми переконані, що саме в цьому розколі й була започаткована одна з головних причин
поразки цього козацького бунту. Але попри все, намагання Трясила залучити до лав
посталих, окрім випищиків і реєстровців ще й селян та городян (за це він пообіцяв їм
козацький статус) яскраво свідчить не тільки про розуміння гетьманом і його
прибічниками провідної ролі козацтва в захисті православної віри та традицій і звичаїв
українців, а й реальна спроба об’єднати навколо українських козаків усі інші стани й
прошарки тодішнього суспільства в ім’я збереження своєї неповторної самобутності.
З цього приводу вчений В. Щербак наголошує: «Разом зі своїми соратниками
Андрієм Діденком, Данилом Білоцерківцем, Михайлом Тивоваренком, Богданом Кизимом
Федорович зорганізував на Січі 1630 р. 10-тисячне військо і звернувся з універсалом до
волостей (так запорожці називали заселену територію України). Уперше козацький
ватажок зробив спробу об’єднати зусилля різних суспільних верств України для боротьби
проти польсько-шляхетського гноблення. В одному з універсалів він закликав братися до
зброї тих, «хто був козаком, і тих, хто ним хоче бути; щоб усі прибували, вольностей
козацьких заживали, віру благочестиву від замислів лядських рятували». У зв’язку з
покозаченням селян і міщан вимога «козацьких вольностей» становила, по суті, прагнення
до юридичного оформлення окремого правового статусу козацтва, що передбачав
насамперед вільне володіння землею. У гасло «боротьба за віру» також вкладався
відповідний зміст: визволення краю від польсько-шляхетського панування, знищення
католицизму й уніатства. У львівському літопису зазначалося, що населення активно
відгукнулося на звернення Т. Федоровича – «почалися купити зе всю». Тисячі жителів
Подніпров’я, Брацлавщини, Волині і навіть Галичини приєднувалися до повстанського
війська. Після здобуття Корсуня на бік Федоровича перейшла й більшість реєстровців.
1

Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина
XVII ст. – К., 1995. – С. 266.
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Таким чином, повстанська армія складалася з представників різних суспільних верств, але
провідною силою залишилось козацтво»1.
Як було зазначено вище, велику роль у розгортанні повстання, окрім політичного,
соціально-економічного, етнокультурного чинників відіграв і релігійний. У своїй реляції
на варшавському сеймі (1631) коронний польний гетьман С. Конєцпольський зокрема
наглосив: «Замір у того свавільства такий: зробивши це [вбивши Г. Савича-Чорного],
одразу на Запорожжя повернувся. Але, як мені самі ж оповідали, і на письмі я те послав
вашій кор. милості, поспіли до них листи від декотрих осіб духовних і світських грецької
релігії, де сповіщали, що їх віру нищать, церкви забирають, і просили, щоб за віру стали.
Ці намови роздратували чернь і всю Україну розбурхали, так що ніхто з тамошньої
шляхти не був у безпеці, в своєму домі. Тут же свавільство повидавало універсали, що
справа за віру йде. Щоб збиралися всі, хто був колись козаком і хто хоче ним бути:
обіцяли їм всілякі вольності давні, а краще сказати – сваволю. За короткий час зібралося
кілька десятків тисяч війська. Одразу почали владно наказувати жовнірам вашої кор.
милості, щоб виступали за Білу Церкву й видали їм тих, хто пам’ятаючи свою присягу,
тягнув до війська вашої кор. милості...»2
Отже, повсталі вимагали звільнити козацькі землі Середньої Наддніпрянщини, а
їхній ватажок досить швидко опанував ситуацію й почав реально загрожувати польському
владарюванню в Україні. В свою чергу, його головний опонент С. Потоцький,
незважаючи на вкрай важке становище (частини кварцяного війська були розміщені
подалі одна від одної, з метою недопущення їх об’єднання у військові конфедерації, в
зв’язку з затримкою виплати грошової платні) зумів досить швидко зорієнтуватися й у
свою чергу розпочав об’єднання розрізнених сил і мобілізацію вояцьких підрозділів
магнатерії та шляхти. Так, у своєму універсалі до шляхти Волинського воєводства,
прийнятому 7.04.1630 р. (за новим стилем) у м. Бар, польний коронний гетьман зокрема
наголошує: «Не є таємницею для ваших милостей, моїх милостивих панів, те, що
українські свавільники, не дотримуючись порядку, встановленого комісією ціною крові,
кинулися спочатку на старшого, над Військом Запорозьким поставленого, а потім на
інших козаків, вірних і послушних його королівській милості, і навіть на жовнірів,
починаючи з ними сутички. Для покарання тієї сваволі та щоб запобігти наступним
ускладненням негайно вирушаю з військами, розташованими в тилу. А тому прошу всіх
ваших милостей, моїх милостивих панів, найближчих до тієї пожежі, котрі вже зазнали
хлопської сваволі, добровільно приєднуватись до війська його королівської милості і
хлопською кров’ю гасити той запал. Без сумніву, кожного з ваших милостей має
спонукати до цього не лише добра воля, а й почуття власного обов’язку»3.
Цю військово-політичну ситуацію на початку козацького виступу під орудою Тараса
Федоровича так охарактеризував Михайло Грушевський: «В кампанії 1630 р. козацька
сторона була в значно лїпшій позиції нїж в иньших війнах – напр. у кампанїї 1625 р.
Головне козацьке військо встигло «вигребти ся» з Запорожа «на волость» заздалегідь, з
арматою і всяким припасом. Воно потім зіставало ся протягом не меньше як півтора
місяця паном ситуації на Україні. Отже було спроможне підняти до повстання українську
людність, і без того в високій мірі роздратовану попереднїм розквартированнєм
польського війська, його своєвільствами і ріжними конфліктами з ним. Поки польські
сили мобілїзували ся і стягали ся на Україну, козацьке військо мало можність скріпити ся
великими ново-мобілїзованими кадрами, вибрати позиції, забезпечити їм комунїкацію,
запровіантувати ся всїм потрібним. Головною позицією своєю вибрало воно Переяслав і
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Щербак В.О. Слово до читача // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина
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тут зібрало свої головні сили, коли польське військо почало стягати ся під Київ, а Днїпрові
береги обсадили козаки своїми залогами, щоб утруднити перехід»1.
Таким чином, розглянувши початковий етап козацької ребелії під керівництвом
Т. Федоровича (березень-квітень 1630 р.), ми прийшли до таких висновків: 1) Розпочавши
збройний виступ першими, козаки зразу ж, автоматично, отримали перевагу над
супротивником у раптовості й у випередженні дій. Спочатку вони ці фактори успішно
використовували (викрали з Черкас і стратили офіційно визнаного Варшавою гетьмана
Війська Запорозького Григорія Савича-Чорного; здійснили напади і завдали значних втрат
польським хоругвам Лаща, Лянцкоронського і Сладковського, які були розміщені біля
Корсуня, а вже 4.04.1630 р. (за новим стилем) повсталі вдерлися до самого Корсуня,
розгромили жовнірський гарнізон і пограбували шляхетські будинки; Т. Федорович
звертається з універсалами (закликом) до місцевого українського люду підтримати
повстання, а за це їм обіцяє надання козацького статусу, і цим самим суттєво розширює
соціальну базу своїх прибічників), але з часом розпочинається деяке зниження активності
повстанців. Так, Т. Федорович висилає своє посольство до С. Конєцпольського до Бару з
вимогою ліквідації Куруківської угоди та видання тих реєстровців, що втекли до поляків,
цим самим надаючи супротивнику оговтатися від першого шоку і розпочинати підготовку
сил для контрнаступу; 2) Станіслав Конєцпольський незважаючи на цілу низку
вищенаведених факторів (раптовість козацького виступу й початкову активність
повсталих), а ще й розкиданість частин кварцяного війська та їх нестійкий бойовий дух
(вчасна несплата платні тощо) зумів вчасно зупинити панічні настрої та оприлюднити
свою рішучу позицію щодо ребельянтів у універсалі від 7.04.1630 р. Потім він розпочав
мобілізацію всіх вірних йому підрозділів (виключно із шляхетськими загонами) і вже
16.04.1630 р. (за новим стилем) вирушив з резиденції кварцяного війська (м. Бар) на
придушення заколоту; 3) більше як півмісяця (друга половина квітня – початок травня
1630 р.) урядові війська рухалися з Бару до Києва, збираючи по дорозі частини найманців
і шляхтичів, з кожним днем посилюючи свій воєнний потенціал і стабілізуючи ситуацію в
регіоні та не отримуючи адекватної збройної відсічі від повсталих, хоча як це не дивно;
4) на превеликий жаль, для повстанців, їхній керівник Т. Федорович та його найближче
оточення виявилося не на висоті свого становища, надавши можливість
С. Конєцпольському оговтатися від першого шоку, зібрати розкидане по містах, містечках
і селах України кварцяні й шляхетські хоругви по частинах і тим самим здобути рішучу
перемогу ще на першому етапі повстання й надалі проводити активний наступ і диктувати
Речі Посполитій свої умови з позиції сили.
Основний етап козацького збройного виступу тривав майже місяць (початок травня
– початок червня 1630 р.) і розгортався в основному на теренах Наддніпрянщини, а більш
конкретно – в районі сучасного міста Переяслава-Хмельницького (Київська обл.).
Характеризуючи дії повстанців, вчений В. Щербак пише: «Для об’єднання окремих
загонів Федорович здійснив рейд по Правобережжю, а поблизу Стайок, де існували
надійні переправи, повстанці перейшли на лівий берег Дніпра. Козацький гетьман
намагався використати ріку як природний оборонний рубіж. Здобувши Бориспіль і
Баришівку, він направився до Переяслава, куди прибували загони з Київщини,
Полтавщини, Чернігівщини. За свідченням путивльського боярина Григорія Гладкого,
який за завданням московського уряду «збирав вісті» в Україні, у таборі під Переяславом
нараховувалося близько 37 тис. повстанців. У Москві намагалися використати козацький
рух для боротьби з Річчю Посполитою. Царське військо готувалося до наступу в напрямку
Полоцька, Смоленська й Києва, проте подальші події зірвали ці плани. Тарас Федорович
вирішив дати бій під Переяславом, надійно укріпивши табір до підходу противника. В
1

Грушевський М.С. Історія України-Руси: в 11 т., 12 кн. – К., 1995. – Т. VIII. – Ч. І: Від Куруківщини
до Кумейщини (1626-1638). – С. 106-107.
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одному з українських літописів зазначалося, що повстанці «зібралися до міста Переяслава
і розташували стан свій між Трубежем і Альтою»… Під Переяслав прибуло близько 8 тис.
жовнірів. Разом із магнатськими загонами та частиною реєстрових козаків чисельність
польсько-шляхетського війська досягла 12 тис.»1.
Неупереджено аналізуючи дії коронного й козацького військ, ми ще раз
переконуємося, яку визначну роль відіграє особистість (у конкретному випадку –
полководець) в історичних подіях і як вона позитивно чи негативно впливає на розвиток
етносів, держав і націй (суспільств). Здавалося, досвідчений військовий і політичний діяч
великий коронний гетьман Станіслав Конєцпольський, вирушивши з малими та ще й
розрізненими силами (поки) для умиротворення «свавільників», наражає себе і своє
військо на великі проблеми й навіть на наглу смерть. Але військова фортуна любить
сміливих і навіть без розсудливих, до того ж сандомирський воєвода добре знав свого
супротивника, козацьку тактику й вірив у свою щасливу зорю. На противагу поляку,
українець Тарас Федорович був більше політиком чи полководцем, але не це було самим
поганим у його діяльності, а те, що у критичний момент істини він не став справжнім і
харизматичним, рішучим і цілеспрямованим лідером як повсталих, так і всього
українського народу, а всього-навсього залишився одним із пересічних представників
козацької верхівки (старшини), хоча, видавши свої універсали, він заявив про себе як
можливого загальнонародного ватажка, але, на жаль, ці звернення до українців
залишилися більшою мірою як побажаннями про наміри, хоча в майбутньому універсали
стали активно використовуватися гетьманами.
Осмислюючи перебіг козацького збройного виступу 1630 р., ми хочемо дещо
зупинитися на ролі випадковостей і закономірностей у тих подіях, які мали можливість,
але так і не стали визначальними для України й українців. З цього приводу надамо слово
С. Рудницькому: «Нарешті в травні 1630 р. прибув до Києва сам гетьман Конєцпольський.
У Києві домініканці посвятили йому шаблю, а уніати повинні були йому дати гроші,
зібрані нібито на школи, аби їх ужив на воєнні цілі. Розуміється, останнє – це тільки
вигадка православних. Під Києвом гетьман Конєцпольський переправився на лівий берег
Дніпра. Козаки не пішли всім військом йому на зустріч, щоб боронити переправи, а
спокійно лишилися у Переяславі. Лише один малий козацький відділ непокоїв польське
військо при переправі, а коли гетьман під ескортом німецької піхоти переправився
першим на лівий берег, козаки напали на німців, піймали їх капітана і мало самого
гетьмана не захопили, так що він мусив швидко втікати до Києва. Пізніше почалася
переправа, але польське військо, перейшовши Дніпро, мусило за рікою окопатись на
випадок козацького нападу»2.
Отже, повсталі мали реальний шанс не тільки зупинити просування ворога по течії
Дніпра, а й навіть можливість захопити в полон (чи навіть убити) коронного гетьмана, тим
самим кардинально переломивши ситуацію збройного протистояння на свою користь.
Проте цього не сталося й це не випадковість, а закономірність, тому що, по-перше,
очільник Війська Запорозького гетьман Т. Федорович був не видатним полководцем, а
лише пересічним полковником і те прізвисько, яке він отримав – Трясило, скоріше було
чи авансом, чи насмішкою, але зовсім не констатацією його реального впливу на хід
історичних процесів, бо він так і не струсонув, не «потряс» Річ Посполиту, а, по-друге,
оборонна тактика і стратегія повстанців, т.зв. гра другим номером, суттєво обмежувала
їхній потенціал і зарання прирікала до важких випробувань і поразок, врешті-решт.
Маючи втричі (якщо не вчетверо) менші сили, С. Конєцпольський зумів не тільки оточити
повсталих у Переяславі, а ще й нав’язати свою тактику, хоча насправді не все було так
1

Щербак В.О. Тарас Федорович // Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. –
С. 242-243.
2
Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина
XVII ст. – К., 1995. – С. 268.
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просто. Гетьман коронного війська конче потребував підкріплення (жовнірів, набоїв,
харчів і фуражу), тому і 18 травня 1630 р. (8.05 за старим стилем) перебуваючи в таборі
під Переяславом він видає універсал окремим воєнним загонам і іноземним корогвам з
наказом приєднуватися до коронного війська для спільних дій супроти повстанців.
Зокрема, в ньому Конєцпольський зазначає: «Не маю сумніву, що до ваших милостей
дійшла звістка про успіхи війська його королівської милості проти запорозьких козаків,
котрі, зазнавши кількох поразок, не хочуть опам’ятатися. А тому, щоб покінчити з цією
справою, нагадую й наказую польським та іноземним корогвам, що перебувають на
службі короля його милості, а інших прошу якомога швидше прибути до війська його
королівської милості і приєднатись до нього, подолати тих свавільників»1.
Питання про успіхи польських жовнірів і поразки українських козаків залишається
відкритим, але факт залишається фактом, що перша фаза збройного протистояння не дала
відчутної переваги жодній із ворогуючих сторін. Друга його частина (19-31.05.1630) мала
такий же характер, тому що полякам аж ніяк не вдавалося заволодіти козацьким табором.
На думку С. Рудницького, лише головна й остання битва під Переяславом, яка відбулася,
мабуть, у суботу 1 червня (22.05 за старим стилем) 1630 р. стала поступово змінювати
тактико-оперативну ситуацію на користь козаків. Під час цього бойовища, яке тривало 6
годин, повсталі вдерлися до польського табору, вчинили там дошкульний розгром, ще й
захопили у кварцяному обозі 3 великі гармати й 2 малі (гаківниці). Ось тому вчений
переконаний, що козаки після цієї успішної для них битви, зі свого боку, облягли польське
військо в його обозі2. Знаково, що після цієї тактичної, але ні в якому разі не стратегічної
перемоги повстанці переходять до наступу, вони не тільки блокують кварцяне військо під
Переяславом і намагаються знищити польські хоругви в Копачеві, Диверці, Білгороді, а
також наступають навіть на Київ. Ось так про це пише С. Рудницький: «На другий день
після битви, тобто 2 червня, значний козацький відділ прибув під Київ і в згаданому
першому окопі гетьмана Конецпольського за Дніпром розбив «золоту роту» пана
Ліщинського, що стояла там, і транспорт з продовольством, що віз 20 київських купців до
польського табору. Козаки, напавши вдосвіта, всіх вирубали. Потім переправившись через
Дніпро біля Києва, розбили жовнірську роту, що стояла у передмісті, вдерлись до
монастирів, знайшли там панів, що переховувалися та повбивали їх. На другий день
попалили вони в Києві 50 байдаків, поромів і велику кількість човнів, щоб жодна
допомога не могла переправитись через Дніпро до гетьмана. Козаки поводилися в Києві,
як у переможеному місті. Ченці в монастирях, і навіть сам архімандрит Могила були у
великому страху»3.
У зацитованому нами тексті є згадка про знищення повсталими т.зв. «золотої роти».
Згодом цей пересічний епізод ребелії 1630 р. набув дещо сакрального забарвлення.
Спочатку наведемо канонічний опис цієї акції. Так, В. Щербак зазначає: «У ніч на 20
травня невеликий козацький загін проник до ворожого табору. Штаб Конецпольського
охороняла «золота рота» (названа так за золотим колом на її прапорі) чисельність близько
150 знатних шляхтичів, які були повністю знищені. Ці події яскраво відобразив
Т. Шевченко4.
Зовсім по-іншому їх трактує Н. Яковенко: «З повстанням Федоровича пов’язаний
епізод, згодом у фантастичних барвах змальований автором «Історії Русів», а звідти
перенесений до відомого вірша Т. Шевченка «Тарасова ніч». Йдеться про напад козаків,
на т.зв. золоту роту, що охороняла штаб коронного гетьмана, складаючись із 150 юнаків з
1

Селянський рух на Україні 1569-1647 рр. Збірник документів і матеріалів. – К., 1993. – С. 221.
Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина
XVII ст. – К., 1995. – С. 270.
3
Там само. – С. 270.
4
Щербак В.О. Тарас Федорович // Історія України в особах: Литовсько-польська доба. – К., 1997. –
С. 244.
2
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найзначніших родин, винищених буцімто за одну ніч. Джерела не підтверджують цієї
легенди, та й скромні результати кампанії мало узгоджуються з її похмурою героїкою»1.
Не погоджуючись з шановною пані-професоркою та не маючи змоги вступати з нею
в дискусію, ми не лише наголосимо на таких цікавих обставинах: 1) Щодо відсутності
джерельної бази для верифікації цих подій. Так в одному з визначних джерел і пам’яток
української історіографії ІІ половини XVII ст. «Хроніка з літописів стародавніх» Феодосія
Софоновича є такі рядки: «Року 1630 гетьманъ козацкй Тарас зобравши воиско,
збунътовался и на поляковъ, противъ котрого гетманове короние з воискомъ под
Переясловлемъ воину точили. Тамъ немало козаки ляховъ побили ы золотую короговъ
збили гусарскую, потомъ вчинили примире…»2; 2) Завдяки поезії Тараса Шевченка цей
збройний виступ взагалі і бій-різанина зокрема, набули статусу націєтворчого історичного
міфу, на якому виховувалося й буде виховуватися надалі не одне покоління українських
патріотів; 3) Ми вважаємо, що цей випадок став нібито прологом у майбутній ескалації
польсько-українського протистояння і тому потребує й надалі фахового наукового
аналізу; 4) Проте чи ці події мали місце під час козацького повстання 1630 р. (саме так і
було, на нашу думку), чи це стало випадковою, т. зв. історичною містифікацією, вони є
надбанням не тільки історіографії України й вітчизняної словесності, а насамперед
підґрунтям українського етнодержавонацієтворення в І половині XVII ст.
Після цього невеликого відступу продовжимо подальший розгляд ребелії 1630 р.
Знову надамо слово С. Рудницькому: «Битви у Києві і його околицях тривали близько
тижня, але німецькі війська не могли переправитись на другий берег Дніпра до гетьмана,
бо всі перевози були знищені. Один відділ коронного війська, що був у іншому місці,
переправився на лівий берег Дніпра, але козаки біля Борисполя так їх побили, що з 1500
залишилося 25 чоловік. Через ці вдалі козацькі операції гетьман Конецпольський
опинився в дуже скрутному становищі. Допоміжні відділи не пішли, втрати були
величезні, поживи не було, бо козаки перехоплювали всі транспорти, навіть комунікація
була цілком перервана. Жовніри нарікали за невиплачену платню. Гетьман мусив був
своїми приватними маєтностями заручитися, що Річ Посполита виплатить їм платню.
Отже, як з тим розпачливим становищем гетьмана і перемогою козаків погодити
Переяславську умову, уложену кілька днів пізніше, 8 червня 1630 р., що підтверджує всі
постанови Куруківської умови?»3.
Дійсно, перед нами парадоксальна ситуація, маючи тактичну і теоретикооперативну, а деякою мірою і стратегічну перевагу, козацькі зверхники пішли на
переговори з С. Конєцпольським і, врешті-решт, отримали для себе дуже мало
преференцій. Зрештою, повсталі щільно оточивши кварцяне військо, були в змозі
примусити їх капітулювати, а то навіть і вщент розгромити й тим самим підпорядкувати
собі спочатку Наддніпрянщину, а з часом і всю Ліво- і Правобережну Україну, так, як це
згодом було зроблено під час Хмельниччини. Чому так не сталося? Тому що головною
метою козацької старшини (керівництва повсталих) було ні визволення України від
польсько-шляхетського панування й приєднання її до «братньої Росії», ні знищення
феодально-кріпосницького ладу на українських землях, ні захист українців від ополчення
тощо, як про це переконливо писали у своїх працях радянські вчені (без різниці їхньої
національної належності)4. Ні, ні і ще раз ні! Ми переконані, що зверхники збройного
виступу (заможне козацтво чи дуки) переймалися насамперед власними вузькостановими
1

Яковенко Н.М. Нарис з історії України з найдавніших часів до кінця XVIII століття. – К., 1997. –

С. 165.

2

Софонович Ф. Хроніка з літописів стародавніх. – К., 1992. – С. 251.
Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина
XVII ст. – К., 1995. – С. 271.
4
Голобуцький В.А. Крестьянско-казацкие восстания 20–30-х годов XVIII [Глава XVII] // История
Украинской ССР в 10 т. – К., 1982. – Т. 2: Развитие феодализма. Нарастание антифеодальной и
освободительной борьбы (Вторая половина ХІІІ – первая половина XVII в.). – С. 423-443.
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корпоративними інтересами, а саме усунення з посад тих осіб, які їх не влаштовували з
тих чи інших причин (спочатку це був Г. Савич-Чорний, а згодом і Т. Федорович),
посилення свого власного становища у Війську Запорозькому, але саме головне – вони
всіма своїми силами прагнули здобути нобілітацію (визнання за ними шляхетського
статусу) і тим самим повністю інтегруватися в політичну, економічну, соціальнокультурну і військову структури Речі Посполитої. І лише в другу, чи навіть в останню
чергу старшина переймалася релігійно-конфесійними етнокультурними питаннями. Тому
для чого дукам повна перемога над кварцяним військом? Навпаки, це може лише
призвести до ще більшої конфронтації з Варшавою, кровопролитних сутичок,
матеріальних, фінансових і людських втрат... Навіщо? Коли можливо шляхом малої крові
й адекватних зусиль добитися від польського уряду бажаного, у той час як більшість
(головна маса) пересічного козацтва (і серед реєстровців, і серед випищиків) ще не могла
реально впливати на політику свого керівництва. Ось як цю проблему проаналізував
С. Рудницький: «Знаємо, що лише менша частина реєстрових була в коронному війську.
Друга, більша, приєдналася до бунтівників проти уряду. Ці реєстрові становили дуже
непевний елемент серед маси випищиків. Багато з них попали на війну тільки задля
непопулярності Грицька Чорного і в ім’я віри, а деякі навіть зневолені силоміць. Під час
війни, без сумніву, викрилось їм тиранство випищиків, і протистояння ще загострилось,
так само як це було у 1625 р. Тепер переважила козацька сторона, але за гетьманом
Конецпольським стояла Польща. Її боялися всі. А такими були, без сумніву, реєстрові
козаки. Антилояльна політика їх була тимчасовою – викликала її одна людина – Грицько
Чорний та одна поголоска про гноблення віри. Вони постановили довести знову до згоди,
що давала їм привілейоване становище. І цей намір удався їм, головне задля безпорадності
випищиків. Їм також стояла перед очима могутня сила Польщі, і вони просто боялися
своєї перемоги, як взагалі всяка революційна партія, коли ще не виробить собі тривких
переконань. На це маємо багато прикладів у всесвітній історії. Випищики не знали, що
робити після невдачі. І як звичайно в ті часи, взяла керівництво над їхньою масою
аристократична партія, тут – лояльні реєстровики. Вони й повели випищиків до згоди, для
них некорисної. Це один випадок, де козацькі дуки обдурили чернь, – таких випадків було
в пізніші часи ще більше»1.
Зрештою, 8 червня (29 травня за старим стилем) 1630 р. було підписано
Переяславську мирну угоду, за якою залишалися чинними умови попередньої
Куруківської згоди 1625 р., але козацький реєстр зростав з 6 до 8 тис., проте, ці додаткові
дві тисячі козаків мали постійно перебувати на Запорожжі, тримати під контролем
ситуацію, не допускаючи туди випищиків біглих селян, городян і інший непевний
елемент. Також козаки мусили повернути полонених шляхтичів, жовнірів, захоплені ними
гармати; визнати старшого, якого призначить король і «виявляти йому повну
слухняність»; покарати всіх зачинщиків повстання і спалити всі човни; розпустити «по
домах тих, що входили до реєстру служби й. к. м.»; а ще реєстровці, які знаходились у
різних таборах мали між собою помиритися і надалі жити «в згоді й любові, як колись». У
свою чергу польський коронний гетьман С. Конєцпольський визнав амністію учасникам
збройного виступу й пообіцяв їм, що «особи, викреслені на Запорожжі з реєстру за
непослух, будуть знову прийняті на службу до й. к. м., якщо повністю виконають ці умови
і виявлять бажання зберігати належну покору». Найбільш дискусійним і гострим під час
переговорів стало питання стосовно подальшої долі Т. Федоровича. С. Конєцпольський
вимагав видати владі ватажка повсталих: «Перш за все, щоб видали на волю і рішення й.

1

Рудницький С. Українські козаки // Коли земля стогнала: друга половина XVI – перша половина
XVII ст. – К., 1995. – С. 271-272.
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к. м. Тараса, який був призвідцею всього бунту і на якого є певні докази, що він мав
зрадливі наміри щодо Речі Посполитої, про що не знало і саме Військо Запорозьке»1.
Врешті-решт, козаки відмовилися видавати Трясила, пояснюючи це тим, що у
заколоті винні всі, а їхній ватажок мусив робити те, що йому наказувало товариство.
Попри своє невдоволення, коронний гетьман мусив на це пристати, і навіть погодився,
щоб Т. Федорович залишився в реєстрі аж до остаточного вирішення його долі королем.
Цікаво, що Трясило, як тільки розпочалися перемовини між ворогуючими сторонами, не
чекав ні від кого милості й з найближчими прибічниками чкурнув на Січ, тому і
переговори від імені повсталих вів уже Антон Бут (він же і підписав Переяславську
угоду), а новим козацьким старшим (гетьманом) Війська Запорозького (реєстровиків) було
обрано козаками й згодом призначено Є. Конєцпольським – Тимора Михайловича
Орендаренка. Після припинення бойових дій, перемовин, підписання угоди, обміну
полоненими тощо, коронний гетьман, спокійно, не боячись поновлення збройного опору
вирушає на турецьке прикордоння, де внаслідок чорноморських козацьких походів знову
назріває чергове воєнне протистояння з Османською Портою, фахово проводить серію
дипломатичних перемовин з турками, успішно розрулює критичну ситуацію й 9 вересня
(30.08 за ст. ст.) 1630 р. укладає мирну угоду з Муртаза-пашею, зі стандартним контентом
(наповненням): Річ Посполита має здержувати від набігів козаків, Туреччина – татар2.
Характерно, що тривалою відсутністю кварцяного війська та його очільників (поляки
повернулися на землі Київського воєводства лише на початку 1631 р.) не скористався ні
усунутий з гетьманства Т. Федорович, ні будь-хто інший з колишніх повстанців. А це, на
нашу думку, означає, що Переяславська угода задовольнила більшість ребельянтів, а
меншість мусила підкоритися. Отже, козацький виступ 1630 р. був не антифеодальним і
визвольним рухом, і не широкомасштабним народним повстанням, а насамперед
черговою спробою українського козацтва отримати нобілітацію (отримати шляхетський
статус), саме тому він був подібний до рокошів М. Зебжидовського (1606-1608),
Є. Любомирського (1664-1669) тощо. Разом з тим з кожним збройним виступом козацька
верства поступово починає усвідомлювати свою силу і вагу в українському суспільстві, й
навіть те, що volens-nolens (волею-неволею), саме вона, відтіснивши на другий план
руську (українську) магнатерію і шляхту, стає провідною силою тогочасного українства і
потужним лідером вітчизняного етнодержавонацієтворення.
Символічно, що вище керівництво Речі Посполитої починало вже чітко
усвідомлювати небезпечний рівень козацької проблеми, і той виклик, яке козацтво руба
ставить перед можновладцями. У зв’язку з цим, ми хочемо зацитувати витяг із
королівських позицій від 19 січня (9.01 за ст.ст.) 1631 р., поданих на обговорення
вольного сейму з оцінкою небезпеки козацького виступу 1630 р.: «…Є і з попередніх часів
багато підтверджень козацької сваволі, але минулий рік показав, що вона зростає чим далі,
тим більше: вони вчинили напад на корогви й. к. м., розташовані на відпочинок, захопили
все спорядження, перебивши чимало товариства і пахолків [слуг – Ю.Ф.], і жорстоко
замордували свого старшого, поставленого з руки й. к. м., та інших старших, що зберігали
покору, підбуривши майже всю Україну до бунту. Якби пан сандомирський воєвода не
виявив звичайної для нього пильності і поспішив сам пригасити цю пожежу, а так само й
інші панове, а особливо пан краківський [каштелян], який допоміг з значною кількістю
своїх людей, ми б могли очікувати всередині своєї держави великого страху [знакове
пророкування Хмельниччини – Ю.Ф.], бо ці люди бралися до чогось більшого, ніж
удавали. Після немалого кровопролиття, бо інакше і не вийшло б у діях з військом, що
відмовилося від служби, була з ним складена постанова на підтвердження давньої
Куруківської комісії. Однак, оскільки їм нічого не варто за будь-якої нагоди повернутися
1
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до звичайної сваволі, для утримання їх у покорі і у зв’язку з небезпекою від поган треба
зміцнити Україну надійною охороною, не покладаючись у державних справах на волю
випадку, але усіма заходами забезпечуючи безпеку держави згідно з її потребами1.
Отже, річпосполитська влада принципово не бажала надати козацтву лицарськошляхетських привілеїв, вона в них бачила лише свавільних бунтівників, яких треба
завжди тримати «у покорі». Хибність, недалекоглядність і, зрештою, злочинність такої
недолугої політики по відношенню до українського козацтва яскраво продемонструвала
не тільки Хмельниччина (1648-1657 рр.), а й уся подальша доля Першої Речі Посполитої
(1569-1795 рр.).
Наостанок ми хочемо надати слово С. Плохію, який так окреслив головні риси цієї
непересічної ребелії: «Козацька війна» 1630 року під проводом Тараса Федоровича
(Трясила) стала першим повстанням від часу виступу Северина Наливайка, яке вийшло за
межі суто козацького конфлікту з владою та охопило ширшу територію, втягнувши у свій
вир чимало українського селянства та міщанства. Як ми вже зазначали, конфлікт почався з
виступу випищиків проти гетьмана реєстровців – Григорія Чорного. Його захопили на
волості та стратили низовики. Почалося ширше повстання, яке призвело до встановлення
козацького контролю над Корсунем, Каневом і Переяславом. Релігія, а точніше, справа
захисту православ’я від наступу унії, вперше стала за цих умов ідеєю, яка перекинула
місток між козацтвом, повсталим селянством та утисненням владою православним
духовенством… Релігійний елемент в ідеології козацького повстання привернув належну
увагу урядових кіл Речі Посполитої. Конєцпольський вимагав заспокоєння козаччини і
вказував на небезпеку православної агітації серед козаків та поспольства, а також на
загрозу пропаганди Московії серед козаччини на релігійному грунті. Ця загроза не була
спеціальною вигадкою польного гетьмана. Збереглися також свідчення про заклик
єрусалимського патріарха Теофана до козаків з початку 1630 р. «стояли за віру
християнську» та бути під «державою» московського царя. Хоча вимоги щодо свободи
православної віри може загубилися в остаточному варіанті козацько-польського
порозуміння перед Переяславом у травні 1630 р., і козакам довелося виправдовуватися
перед Конєцпольським за агітацію на захист православної церкви, релігійна тема знову
ввійшла до списку козацьких вимог одразу після Переяславської угоди»2.
Таким чином, фахово охарактеризувавши козацький виступ 1630 р. під керівництвом
Тараса Федоровича (Трясила) як важливий чинник націєтворчих процесів І половини
XVII ст., ми прийшли до таких висновків: 1) ця ребелія розпочиналася як пересічна
внутрішньо-козацька конфронтація (криваві розбірки між виписаними з реєстру козаками
і надзвичайно лояльним до Варшави старшим Війська Запорозького Григорієм ПавичемЧорним, які завершилися його жорстокою стратою), а незабаром переросла у масштабне
україно-польське воєнне протистояння. Ескалації цього конфлікту активно посприяли три
чинники – два явних (упослідження православ’я з боку уніатів і католиків та
розквартирування на Наддніпрянщині частин кварцяного війська) та один прихований
(намагання Московії спровокувати бунт на українських етнічних землях за допомогою
релігійного питання з метою ослаблення Речі Посполитої напередодні т. зв. «Смоленської
війни»); 2) загалом організаційна і політична діяльність Т. Федоровича заслуговує
позитивної оцінки. Вперше ватажок повсталих звернувся зі зверненням й універсалами до
незаможного українського люду і закликав їх підтримати збройне повстання, а натомість
пообіцяв їм покозачення (надання їм козацьких привілеїв – право на володіння
земельними угіддями, право на власний суд тощо). Ми переконані, що видання й
розповсюдження універсалів не тільки залучало до лав повстанців селян, міщан і
1
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представників духовенства, а де-юре й де-факто стверджувала провідну роль українського
козацтва у вітчизняному етнодержавонацієтворенні; 3) разом з тим військові (тактикостратегічні) дії Трясила в черговий раз продемонстрували неспроможність козацького
керівництва раптово перехопивши ініціативу в супротивника (як це сталося навесні
1630 р.), швидко й активно її розвивати як в оперативно-тактичній, так і в
загальностратегічній площині. Без сумніву, збройний бунт випищиків (не реєстровців) був
несподіваним для місцевої адміністрації. Як уже зазначалося вище, підрозділи кварцяного
війська були роз’єднані й розташовані на достатній відстані один від одного, тому їхнє
об’єднання потребувало часу й ресурсів. Це давало змогу повсталим оточувати і
знищувати їх поодинці. Спочатку це так і відбувалося, але згодом цей наступ
загальмувався й звівся нанівець. Цим самим козаки дали можливість гетьману
С. Конєцпольському оговтатися від першого шоку, досить швидко розпочати мобілізацію
як коронного війська, так і воєнних підрозділів заможної і середньої шляхти та
знівелювати чинник раптовості. У подальшому це справило негативний вплив на перебіг
усього збройного виступу. Не зумівши з перших хвилин нав’язати опоненту свій план
ведення бойових дій (змусити його оборонятися і забути про активні наступальні дії),
повсталі дали можливість ворогу прийти в себе, зібрати свої сили і перейти в наступ.
Також окрім низки локальних перемог, козаки не спромоглися здобути визначну і
вирішальну вікторію; 4) зрештою, сам підсумок ребелії 1630 р. нами визначається у двох
площинах. З одного боку, найбільш радикальні сили повсталих (нереєстровці, бідні
козаки, покозачені селяни і міщани на чолі з Т. Федоровичем) та їхні плани зазнали
поразки, але не повної (300 випищиків були поновлені в реєстрі, який до того ж
розширився ще на 2 тис. і досяг 8 тис. та всіх повстанців було амністовано). З другого –
помірковані заколотники (реєстровці й заможне козацтво) зуміли опанувати ситуацію,
зупинили переростання козацького виступу у справжню повномасштабну війну, яка могла
охопити не тільки Черкащину і Переяславщину, а й усі етнічні українські землі Речі
Посполитої, змістили Трясила й уклали вигідну їм (більш-менш) Переяславську мирну
угоду; 5) попри все, розкол як у середовищі реєстровців (під час цього виступу більша
частина воювала на боці повсталих, менша – перебувала у складі коронного війська), так і
загалом серед українського козацтва (на реєстровців і нереєстровців-випищиків), а
найголовніше те, що козацьке питання (надання козакам шляхетських привілеїв) знову не
було вирішене, а в черговий раз відтерміноване, всі ці нагальні проблеми продовжували
нависати дамокловим мечем як над існуванням Речі Посполитої, так і над буттям
українського народу у цій своєрідній східноєвропейській імперії.
The author of this article analyzes the Cossack rebellion that was led by Taras Fedorovych
(1630). This rebellion was important for creation of Ukrainian statehood in the first half of the
XVII century. The author believes that this rebellion begun as the average Cossack internal
confrontation, and soon grew into a massive Ukraine-Polish military confrontation, the main
purpose of which was to get the knightly and aristocratic privileges for Cossacks and
recognition of Cossacks as a leading group of Ukrainian society.
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Клименко Н.П. (Київ)
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОПРОСВІТНИЦЬКОГО РУХУ
В ГАЛИЧИНІ КІНЦЯ XIX – ПОЧАТКУ XX ст.
У статті висвітлено політичне та соціально-культурне становище
західноукраїнських земель у кінці XIX – поч. XX ст., виділено особливості національнокультурних процесів та рухів. Розглянуто характер та специфіку діяльності культурноосвітніх закладів та політичних організацій, метою яких було самостійне політичне та
культурне життя.
Західноукраїнські землі у кінці XIX ст. перебували у складі Австро-Угорської
імперії. Природно, що культура та освіта цієї території розвивалась у межах згаданої
держави. Останнім часом з’явилася тенденція до певної ідеалізації суспільних і
національно-культурних відносин періоду Австро-Угорщини. Достатньо зваженого й
обґрунтованого погляду з цієї проблеми притримувався О. Добжанський, який
наголошував, що «Австро-Угорщина – величезна імперія, де під скіпетром проживали
десятки народів Європи. Це примушувало її правителів постійно тримати у полі зору
складні і надзвичайно заплутані проблеми міжнаціональних відносин. Було зроблено
чимало позитивного, такого, чого не знали інші держави. З іншого боку, в державі діяли
потужні політичні сили, які тяжіли до утвердження німецького духу, онімечення всього
громадсько-політичного життя»1. Та незважаючи на це, як зазначає Я. Грицак,
«конституційний лад австрійської частини Габсбурзької монархії дав змогу
викристалізуватися українській національній свідомості й розвинутися організованим
формам громадського життя»2.
У 1867 р. внаслідок австро-угорського компромісу, Австрія перетворилася в
дуалістичну Австро-Угорську монархію. Галичина і Буковина ввійшли до складу
Австрійської частини імперії, а Закарпаття – до складу її Угорської частини. Стосовно
Галичини австро-угорський компроміс доповнювався польським компромісом, який
розширив політичні права поляків у краю. За умовами компромісу намісник Галичини
обов’язково мав призначатися з числа польської аристократії, а у Відні польських
інтересів мав пильнувати окремий «міністр для справ Галичини»3.
Реформа 60-х років остаточно закріпила за польською елітою монополію політичної
влади у Галичині. Ця монополія забезпечувалася системою виборів сеймових послів.
Посилення польських позицій у Галичині супроводжувалася розколом в українському
таборі. Частина національно-патріотичної інтелігенції, зневірившись в одержанні
політичних поступок для українців від Австрії, стала дедалі більше орієнтуватися на
підтримку Росії. Вона підтримала концепцію «єдиного общеруського народу», до якого
входили нібито жителі Східної Галичини, Північної Буковини, Закарпаття. Представників
цього напрямку називали «твердими русинами», пізніше – москвофілами, або

1

Добржанський О.В. Національний рух українців Буковини другої половини ХІХ – початку ХХ ст. –
Чернівці: Золоті литаври, 1999. – С. 113.
2
Грицак Я. Нарис історії України: формування модерної української нації ХІХ-ХХ ст. – К.: Генеза,
2000. – С. 188.
3
Красівський О.Я. Польсько-українські відносини в Східній Галичині в контексті польської
національної політики (1918-1923): Дис. … д-ра іст. наук / Ін-т політичних і етнонаціональних відносин і
політології НАН України. – К., 1996. – С. 67.
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русофілами1. У середовищі останніх верх взяла думка, що «краще втопитися у
російському морі, ніж у польській кабалі»2.
На початку 60-х років під впливом творів Т. Шевченка, П. Куліша, М. Костомарова
на противагу москвофільству серед українців Галичини виникає народовський рух, який
ґрунтувався на самоутвердженні та визнанні єдності галицьких і наддніпрянських
українців.
Соціальною базою народовського руху були незгодні з москвофільством студенти,
учні гімназій, адвокати, вчителі, лікарі, письменники, священики3. Спочатку народовський
рух існував як мовно-літературна течія і не відігравав помітної політичної ролі. Його діячі
працювали в основному на культурно-освітній ниві. З ініціативи народовців у 1862 р. у
Львові почав виходити перший у Галичині часопис «Вечерниці», невдовзі – журнали
«Мета», «Русалка», «Правда». Згуртовані навколо «Правди» українські діячі створили у
1868 р. товариство «Просвіта», яке мало велике значення у культурно-освітньому житті
галичан4. З ініціативи В. Барвінського у 1880 р. народовці почали видавати газету «Діло»,
яка з 1888 р. стала щоденною5, і на сторінках якої народовці повели рішучу боротьбу за
українські маси. Молода інтелігенція, за словами І. Франка, почала «…вияснювати собі
програму діяльності, вияснювати свої відносини до поляків, до власного народу і його
потреб»6.
Треба зазначити, що народовський рух був ще слабким. Бракувало політичної
структури, яка об’єднала їх після розпуску Головної руської ради. Про його слабкість
наголошує у своєму дослідженні О. Красівський, який підкреслив, що «їх слабкість
засвідчили результати виборів до австрійського парламенту 1873 р., де народовці не
одержали жодного місця»7. І все ж, незважаючи на політичну й організаційну слабкість
українського руху, ліберальне політичне життя в Австрії сприяло тому, що він міцнів і
розвивався.
Неабияку роль в еволюції українського руху у Галичині відіграв М. Драгоманов.
Вивчаючи національно-політичне становище в краї, він намагався вплинути як на
народовців, так і на москвофілів. «Місія Драгоманова», за словами М. Грушевського,
вивела «українців з манівців провінціалізму і опортунізму на широкі шляхи світового
культурного руху і змусила орієнтуватись на перспективи загального політичного і
соціального визволення»8. Власне, М. Драгоманов став творцем нової радикальної течії в
українському національно-політичному русі.
Під впливом М. Драгоманова сформувалася ціла генерація молодої інтелігенції, яка
започаткувала у другій половині 70-х років радикальну течію в українському
національному русі, представниками якої були І. Франко, М. Павлик, О. Терлецький,
М. Бачинський, Є. Желіховський та ін. У часописах «Громадський друг», «Дзвін»,
«Молот» вони порушували важливі проблеми суспільно-політичного руху, польськоукраїнських взаємин.
Важливе значення мало створення 24 жовтня 1885 р. Ю. Романчуком та
О. Огоновським Народної ради – першої політичної організації народовців, що виступала
1
Петровський В.В., Радченко Л.О., Семененко В.І. Історія України: Неупереджений погляд: Факти.
Міфи. Коментарі. – Харків: ВД «Школа», 2007. – С. 245.
2
Історія України / Керівник авт. кол. Ю. Зайцев. – Львів: Світ, 1996. – С. 202.
3
Чорногора Ф. Письмо народовців руських до редактора політичної часописі «Русь» яко протест і
меморіал. – Відень, 1864. – С. 15.
4
Нарис історії «Просвіти». – Львів; Краків; Париж, 1993. – С. 15-16.
5
Гнатюк В. Національне відродження австро-угорських українців (1772-1880). – Відень, 1916. –
С. 16.
6
Франко І. Ukraine irredenta // Вивід прав України. – Нью-Йорк, 1964. – С. 129.
7
Красівський О.Я. Польсько-українські відносини в Східній Галичині в контексті польської
національної політики (1918-1923): Дис. … д-ра іст. наук. – К., 1996. – С. 67.
8
Грушевський М. Місія Драгоманова // Україна. – 1926. – Ч. 2-3. – С. 3.
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на захист прагнень українців до самоутвердження, наголосивши на національних
відмінностях українців від поляків та росіян1. У її політичній програмі, прийнятій у
1886 р., висувались вимоги національно-територіальної автономії для українців АвстроУгорщини та поділу Галичини.
На хвилі національного відродження у Львові виникає «Товариство ім. Шевченка»,
яке підтримали народовці. 11 грудня 1873 р. галицьке цісарсько-королівське Намісництво
затвердило його статут, хоча перші загальні збори відбулися ще 4 червня 1864 р.2
Задумане як осередок розвитку української мови та літератури – «спомагати розвій
руської словесності», товариство поступово перебирало на себе роль лідера у формуванні
української науки, перетворювалося в першу новітню українську академію наук.
Переломним для товариства був 1892 р., коли воно за новим статутом трансформувалося в
«Наукове товариство ім. Т. Шевченка (НТШ)», головним завданням якого було «плекати
та розвивати науку і штуку в українсько-руській мові, зберігати та збирати всякі пам’ятки
старанності і предмети наукові України-Руси»3.
Особливе значення для розвитку НТШ мала діяльність М. Грушевського –
багатолітнього голови, який мав «велетенський і радше нетиповий для розмріяних
українців науково-організаційний талант»4. Він реформував товариство на зразок
національних академій, розгорнув багатопрофільну наукову роботу його секцій та
безпрецедентну за масштабами видавничу діяльність. У 1895 р. став редактором «Записок
НТШ» і перебрав на себе координацію видавничої діяльності товариства, а з 1897 р. був
обраний головою. За час його головування НТШ видало близько 800 томів наукових
праць, зокрема 112 томів «Записок»5. Як зазначає сучасний історик З. Зайцева, «Записки
розвивали традицію дослідження національно-культурних, суспільно-політичних і
релігійних відносин в Україні»6.
М. Грушевський зініціював низку інших періодичних видань: «Хроніка НТШ»,
«Збірник історично-філософської секції НТШ», «Збірник математично-природничолікарської секції», «Українсько-руський архів», «Етнографічний збірник», «Студії з поля
суспільних наук і статистики»7.
Публікаційна діяльність НТШ мала на меті запровадження української мови в
наукову сферу, переведення українських наукових видань із стану епізодичності у русло
міцної традиції.
Оцінюючи організацію М. Грушевським видання історичних документів,
О. Барвінський зазначав: «Отримавши історичну освіту у Російській імперії, він уміло
використовував на галицькому ґрунті новий науковий верстат, в котрім мав нагоду
вихіснувати науку, винесену із знаменитої школи професора Антоновича, і виявити свої
здібності»8.
Вільному поширенню наукових видань сприяли спеціалізовані книгарні НТШ. У
1905 р. була відкрита перша книгарня у м. Львові. За свідченням сучасників, зокрема
І. Крип’якевича, у 1906-1914 рр. вона була найкращою академічною книгарнею всієї
1

Левицький К. Історія політичної думки галицьких українців 1848-1914. – Львів, 1926. – С. 219.
Справозданє з первих загальних зборів Товариства имени Шевченка. – Львів, 1874. – С. 4.
3
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України1. Книгарні НТШ були відкриті і в Російській імперії, зокрема в Києві, Харкові та
Катеринославі. Однак особливістю їх у Східній Україні було те, що вони не могли
відкрито функціонувати як заклади львівського НТШ і з відома Відділу були оформлені як
власність приватних осіб – Ф. Красицького та І. Безкровного. Видання НТШ продавалися
також в українській книгарні Санкт-Петербурга, відкритій у 1912 р.2
Книгарні НТШ пожвавлювали національно-культурний рух українців, сприяли
інтелектуальному єднанню української нації, зміцнювали національне наукове
співтовариство. І. Крип’якевич згадував, що у львівській книгарні можна було дістати всі
видання наддніпрянських авторів3, тоді як книгарні Києва та Харкова робили ставку на
галицькі видання.
Унаслідок діяльності НТШ утворилася нова сукупність наукової інформації про
Україну, її народ, історію, мову та культуру. Українознавчий сегмент наукових
досліджень, внесок членів НТШ до скарбниці природничо-суспільних наук могли стати
надбанням загальнонаціонального культурного простору та ширших наукових сфер лише
завдяки широкій видавничій діяльності та поширенню видань різними каналами.
Важливу роль у розвитку національної культури, освіти, формування національної
свідомості народу відіграло товариство «Просвіта». В січні 1868 р. Степан Качала (посол,
політичний і освітній діяч) виступив з пропозицією утворити товариство, яке мало б мету
«спомагати народню освіту в напрямках моральнім, матеріальнім, і політичним через
видання практичних книжок, брошур і т.д. і тій мові, якою народ говорить»4.
У першому статуті товариства «Просвіта» було вказано, що основним його
завданням є «пізнання і просвіта народу». За всю історію Товариства статут змінювався
п’ять раз, але просвітня діяльність завжди була визначальною, стрижневою.
Створення товариства «Просвіта» було для українців «школою державності в чужій
державній системі», і є свідченням розуміння українською інтелігенцією важливості
освіти для національного відродження та розбудови власної держави. Звучать як маніфест
слова студента Андрія Січинського: «Кожний нарід, що хоче добитися самостійності,
мусить передусім дбати про те, щоби нижчи верстви суспільності, народні маси піднести
до тої степені просвіти, щоби ця народна маса почула себе членом народнього організму,
відчула своє горожанське й національне достоїнство й узнала потребу існування нації як
окремішної народної індивідуальності; бо ніхто інший, а маса народу є підставою
усього»5.
Відразу після створення Товариства, просвітня секція приступила до видання
популярних книжок українською мовою. Але найбільше праці й заходів у перші роки
присвятила «Просвіта» виданню підручників для середніх шкіл. Саме в 1867/68 році
українці добилися заснування української гімназії у Львові, що була першою середньою
українською школою взагалі. Її було створено з найстаршої у Львові «Академічної
гімназії», в якій мовою навчання була німецька. У зв’язку з тим, що не було українських
підручників і навчальної термінології, тому для вивчення в старших класах фізики, хімії,
математики та інших предметів, навчання велося польською мовою і лише в чотирьох
нижчих класах навчання здійснювалось українською мовою.
Завдяки великій роботі Головного Виділу «Просвіти» за короткий час було зроблено
переклади до підручників з деяких предметів, які Товариство випустило літографським
способом. Також вилітографовано виклади лекцій деяких професорів6. Це давало
можливість забезпечити учнів потрібними їм українськими книжками.
1
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«Просвіта» відігравала провідну роль у громадському та політичному житті
Галичини та Закарпаття в кінці ХІХ – на поч. ХХ ст. У містах та містечках краю діяли
товариства, які ідейно та організовано об’єднували численні місцеві осередки. Товариство
видавало популярні книжки, підручники для середніх шкіл, переклади до підручників,
лекції деяких професорів. За 50 років «Просвіта» видала 348 популярних книжечок
тиражем 2941115 примірників1.
Старанням Головного Виділу «Просвіти» в 1881 р. у Львові було засноване «Руське
товариство педагогічне» (з 1912 р. «Українське педагогічне товариство», а з 1926 – «Рідна
школа»), яке поставило собі таке завдання: «а) Промишляти над потребами руського
народа на полі шкіл народних, середніх, вищих, займатися основанем руських
(українських) шкіл і піддержувати всякі справи виховання публічного і домашнього на
основі матерного язика; б) Подавати членам поміч так моральну яко і матеріальну»2.
Поряд із чисто шкільними на чільному місці виступали загальнонаціональні
завдання: «освідомлять нарід національно. Вчити його руської історії…, найпотрібнішим
відомостям з сільського господарства, законодавства, промислу і торгівлі, взагалі всього,
що може принести користь моральну або матеріальну»3.
Перебуваючи у правовому полі Австро-Угорщини, будучи під контролем її
адміністративних органів, РТП намагалося зберегти внутрішню автономію та
незалежність, що виявилося у самостійному виробленні та реалізації ідеологічної
платформи, в існуванні окремого управлінського апарату та організаційної структури.
Проголошені австрійською владою рівні права народу на свою національну школу
виявилися декларативними і не були реалізовані повною мірою щодо українців Галичини.
Народне та середнє шкільництво фактично перебувало в руках польських освітніх
владних структур. Як у Краєвій шкільній раді, так і в віденськім міністерстві
переважаючими були польські впливи. Об’єктивними в цьому сенсі видаються слова
польського політика М. Бобринського про те, що «всі ці інституції працювали з усіх сил,
щоб три з половиною мільйонів українців Східної Галичини в найкоротший час почувало
себе поляками»4.
М. Грушевський мав досить радикальні погляди на шляхи зміцнення українського
шкільництва. Він був переконаний, що лише через заснування приватних гімназій можна
уникнути посягань пропольської адміністрації краю на українську освіту. У 1908 р.
М. Грушевський очолив Учительську громаду – товариство українських педагогів
середньої та вищої школи. Воно мало низку філій, видавало журнал «Наша школа». У
березні 1910 р. педагогічна громадськість обрала М. Грушевського головою новоствореної
центральної організації українського шкільництва – Шкільного краєвого союзу (ШКС),
головна мета якого – «оборонна акція» проти польської Краєвої шкільної ради5. Для
фінансування приватних шкіл, учительських семінарій при ньому був утворений фонд
«Рідна школа», одним із найбільших жертводавців якого був М. Грушевський.
Незважаючи на різні погляди щодо доцільності ШКС, на думку сучасного дослідника
П. Хмельовського, він був «надзвичайно необхідним для координації боротьби всіх
українських освітніх інституцій проти польської освітньої влади»6.
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До Першої світової війни Товариство вже мало великий досвід організації
національної школи. Його члени стали активними учасниками розбудови шкільництва в
період визвольних змагань. Так, станом на 1914 рік товариство мало 10 дитячих садків, 27
народних шкіл, 16 «збірних лекцій» (шкіл, які не мали державного статусу школи), 10
гімназій, 4 учительські семінарії, 1 торговельну, 7 фахово-доповнюючих шкіл,
організувало 15 курсів та утримувало 5 бурс1.
У тісному контакті з товариством «Рідна школа» працювали М. Грушевський,
М. Павлик, В. Гнатюк, В. Стефаник, В. Барвінський, А. Вахнянин, С. Людкевич,
І. Крип’якевич, К. Малицька, О. Нижанківський, С. Русова, М. Возняк, А. Шептицький,
Й. Сліпий та інші письменники, вчені, громадські й церковні діячі. Вони надавали
постійну моральну і матеріальну підтримку товариству, неодноразово виступали з
лекціями перед учителями на різні педагогічні теми, проводили конференції. Так,
наприклад, історик І. Крип’якевич виступав з такими лекціями, як: «Шкільне життя в
давні часи», «Школа і освіта», «Братська школа» тощо. Він знайомив їх з історією
української освіти, особливостями братського руху, зупинявся і на проблемі причин
занепаду школи в Україні2.
Значні заслуги «Рідної школи» у видавничій діяльності. Починаючи з 1889 р. у
Львові раз на два тижні виходив педагогічний журнал «Учитель»3, який збагатив
українську педагогічну літературу, намагався зв’язати шкільний рух з національним. В
редакційній статті журналу в 1893 р. В. Шухевич, який став на той час головним
редактором, писав: «головним завданням «Учителя» дати учительству спроможність далі
набувати знань, а тим самим виховати відповідно дітей, щоб з них вийшов міцний силою і
духом народ»4. Зокрема активно співпрацював з редакцією часопису «Учитель» професор
Львівського університету М. Грушевський, який на його сторінках друкував «Жерела до
історії України-Руси».
Для дітей і юнацтва в 1890 р. В. Шухевич започаткував за власний рахунок видання
журналу «Дзвінок». У 1892 він передав видання Українському педагогічному товариству,
залишившись його редактором5. На сторінках журналу друкували свої твори І. Франко,
Леся Українка, Олена Пчілка, Б. Грінченко, Л. Глібов, М. Коцюбинський тощо. Журнал
«Дзвінок» виходив до 1914 р. Свій творчий злет журнал переживав, коли редакційну
колегію очолювали відома освітня діячка Костянтина Малицька та історик Іван
Крип’якевич6. Зазначаючи заслуги «Дзвінка», дослідник П. Арсенич наголошував на тому,
що «цей дитячий журнал знайомив найменших читачів з творами передових українських
письменників і тим самим виховував молодь у демократичному дусі»7.
Отже, ідея рідної школи була складовою частиною національного руху галичан
наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст. Поява РПТ (УПТ), його діяльність сприяла наповненню її
реальним змістом у практичному житті. Незважаючи на несприятливі зовнішні та
внутрішні умови вже на початку ХХ ст. товариство стало загальнонаціональною
освітньою інституцією Галичини. В 1905 р. газета «Діло» справедливо підкреслювала, що
праця товариства «благодатна для нашої народної освіти», оскільки виконує «ті завдання в
нашім просвітнім розвитку, до яких властиво обов’язані публічні власті»8.
1
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Останнє десятиліття ХІХ ст. стало переломним у розвитку українського
національного руху. З виникненням у цей час у Галичині українських політичних партій,
національна ідея виходить за рамки суто інтелігентського середовища і проникає вглиб
суспільства. Це створює умови для формування масового національного руху з яскравим
політичним забарвленням. Галичина, попри власні важкі умови національного й
економічного існування, стає центром українського руху, у тому числі й по відношенню
до східноукраїнських земель, відіграючи роль полігону, де створювалися і
вдосконалювалися
засоби
національно-культурного
та
суспільно-політичного
1
відродження українського народу .
У жовтні 1890 р. у Львові була створена перша українська політична партія –
Русько-українська радикальна партія. Від самого початку в її середовищі існували ідейні
суперечності між «старими» і «молодими» радикалами з приводу характеру партії. Перші,
репрезентовані І. Франком, М. Павликом, О. Терлецьким, були прихильниками ідей
М. Драгоманова, який, висуваючи програму федералізації Російської й Австро-Угорської
імперій, фактично заперечував потребу творення самостійної Української держави. У той
же час другі – В. Будзиновський, Ю. Бачинський, С. Вітик, М. Ганкевич, В. Охрімович
тощо виступали за негайне введення в максимальну частину програми партії вимоги
створення власної національної держави, а в мінімальну – положення про поділ Галичини
на українську та польську частини2. Після кількарічних суперечок перемогла «молодь».
Спочатку в 1895 р. Ю. Бачинський видав свою працю під назвою «Україна irredenta», де
обґрунтував положення про те, що політична самостійність України є умовою її
економічного й культурного розвитку, як і умовою можливості її існування взагалі3. Цим
самим, за словами автора, ідея політичної самостійності України перший раз була
поставлена «ясно і умотивовано»4. Отже, вперше в історії українського руху постулат
політичної самостійності України було включено в програму політичної партії.
Поступово широкі кола українства Галичини усвідомлювали свою національну
окремішність Так, у 1893 р. відбулося урочисте перевезення останків Маркіяна
Шашкевича з Новосілок до Львова. Ця подія сколихнула десятки тисяч галичан до вияву
національного самовизначення. Тоді вулиці Львова вперше рясно замайоріли синьожовтими прапорами5. У 1895 р. постулат політичної самостійності України підтримала
газета «Робітник». А через два роки у Львові на вечорі пам’яті Т. Шевченка голова
«Академічної громади» І. Голубович проголосив політичну самостійність України
найважливішим ідеалом української молоді6.
Наприкінці ХІХ ст. Русько-українська радикальна партія пережила кризу.
Внутріпартійна боротьба викристалізувала три основні фракційні групи: власне,
радикальну, яку очолили М. Павлик, К. Трильовський, Л. Бачинський, соціалдемократичну на чолі з Р. Ярославичем, М. Ганкевичем, М. Новаковським та націоналдемократичну,
якою
керували
І. Франко,
Є. Левицький,
В. Будзиновський,
Т. Окуневський.
Рух за об’єднання всіх лівоцентристських елементів, що стояли на самостійницьких
позиціях, очолила народовська «Народна рада» та група діячів, які стояли поза нею:
1

Лазарович М. Легіон Українських січових стрільців: формування, ідея, боротьба. – Тернопіль:
Джура, 2005. – С. 29.
2
Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового
товариства ім. Шевченка. – Львів, 1991. – Т. ССХХІІ: Праці історико-філософської секції. – С. 74.
3
Бачинський Ю. Україна irredenta. – 2-е вид. – Львів, 1900. – С. 174.
4
Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового
товариства ім. Шевченка. – Львів, 1991. – Т. ССХХІІ: Праці історико-філософської секції. – С. 75.
5
Кучабський Ю. Василь Кучабський // Україна в минулому. Збірник статей. – К.; Львів, 1992. –
Вип. 2. – С. 124.
6
Возняк М. Українська державність. – Відень, 1918. – С. 118.

291

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

І. Франко, М. Грушевський, Є. Левицький та В. Охримович1. 26 березня 1899 р. таке
угруповання було створене під назвою Української національно-демократичної партії
(УНДП). На своїх установчих зборах ця партія проголосила, що найвища мета її змагань –
«дійти до того, щоби українсько-руський нарід здобув собі культурну, економічну і
політичну самостійність та з’єднався з часом в одноцільний національний організм…»2 В
її програмі одним із головних пунктів стала найпекучіша проблема українців АвстроУгорщини: поділ Галичини та Буковини в український коронний край.
На самостійницьких позиціях стояла й Українська соціал-демократична партія
(УСДП), яка з’явилася майже одночасно з національно-демократичною. Її друкований
орган «Воля» писав, що метою українських соціал-демократів є «вільна держава
українського люду, українська республіка»3. Програма УСДП передбачала поєднання
національного визволення із соціальним, усуспільнення засобів виробництва, ліквідацію
капіталізму та побудову соціалізму4. УСДП спочатку співробітничала з польською соціалдемократією, потім перейшла на самостійницькі позиції і перетворилася на самостійну
політичну силу5.
УСДП, як і УНДП, також вийшла з лона радикальної партії, перша була в ній лівим
крилом, а друга – правим. За висловом російського жандармського полковника
Мезенцева, члени всіх цих партій були «одними й тими ж мазепинцями»6.
Важливою подією в українському національному відродженні став спортивнопожежний рух у формі сокільсько-січових товариств. Це було тим ґрунтом, на якому
галицьке українство почало усвідомлювати необхідність власної військової сили. Перше
товариство «Сокіл» було засноване в селі Купчинцях на Тернопільщині в 1891 р. заходом
К. Жмура та П. Думки, а в 1894 р. з ініціативи інженера В. Нагірного воно постало у
Львові7. У 1900 р. лідер Радикальної партії, відомий український громадський діяч
К. Трильовський у селі Завалля на Станіславщині заснував організацію «Січ»8. Початкова
ідея цих організацій, за задумом їх керівників9, була далекою від військового руху; це,
швидше, було лише прагнення до вияву організованості, національного усвідомлення та
плекання духовних і фізичних цінностей. Але об’єднуючи здебільшого молодь, українські
«Соколи» й, особливо «Січ», захоплювалися козацьким романтизмом, а масові
гімнастичні вправи і муштра на зразок військової, величні маніфестації, походи та паради,
виховували почуття суспільного обов’язку – створювали сприятливу атмосферу для
зародження військового руху. (Не випадково в секретному донесенні російського
жандармського управління від 23 квітня 1915 р. підкреслювалося, що основною метою
«Січі» та «Соколів» було «служити підготовкою кадрів Українського війська, що повинно
було рано чи пізно виступити в боротьбі за самостійність»10. У 1914 р. у Західній Україні
існувало вже 967 організацій «Сокіл» та 1056 організацій «Січ»1.

1

Грицак Я. «Молоді» радикали в суспільно-політичному житті Галичини // Записки Наукового
товариства ім. Шевченка. – Львів, 1991. – Т. ССХХІІ: Праці історико-філософської секції. – С. 103.
2
Українська суспільно-політична думка в 20 столітті. Документи і матеріали: У 3-х т. / Упоряд.
Т. Гунчак і Р. Сольчаник. – Мюнхен: Сучасність, 1983. – Т. 1. – С. 57.
3
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. Т. 1 // Березіль. – 1991. – № 11. – С. 99.
4
Воля. – 1901. – 15 січня. – С. 10.
5
Жерноклеєв О. Українська соціал-демократична партія (1899-1918). – Івано-Франківськ, 1997. –
С. 22.
6
Соловей Д. Винищення українства – основна мета Росії у війні 1914 р. // Новий літопис (Вінніпег;
Манітоба). – 1963. – № 11. – С. 99.
7
Діло (Львів). – 1916. – № 243.
8
Трильовський К. З мого життя… // Гей там на горі «Січ» іде!... – Вінніпег, 1965. – С. 13.
9
Темницький В. Українські Січові Стрільці (Думки й уваги з приводу українського мілітарного руху).
– Відень: СВУ, 1915. – С. 16.
10
Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 365 (Жандармські установи
тимчасового воєнного генерал-губернаторства Галичини), оп. 2, спр. 17: Переписка с помощниками
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Напередодні Першої світової війни український національно-визвольний рух
посилився. Боротьба за незалежність потребувала військових формувань. Уже в 1908 р.
поляки створили у Львові свої парамілітарні підрозділи на чолі з Ю. Пілсудським,
В. Сікорським та К. Сосновським. «Польська армія», утворена в 1909, у 1911 р.
перетворилася на «Стрілецькі дружини». Водночас формуються гуртки української молоді
для ознайомлення з військовою справою. Найбільший вплив серед них мали пластові
організації.
Перший український таємний військовий гурток «Пласт» виник при філії
Української академічної гімназії у Львові у 1911 р. з ідейно підготовленого гуртка учнів
середніх шкіл та кількох студентів університету. Його засновниками були студенти
І. Чмола та П. Франко2. З цього часу пластові організації поширюються по краю і перед
Першою світовою війною в Галичині нараховується 34 пластові гуртки, що об’єднували
1700 людей3 і які займалися військовим вишколом.
Аналізуючи розвиток українського руху в Галичині наприкінці ХІХ – на поч. ХХ ст.,
необхідно підкреслити і той факт, що величезну роль у його активізації відіграла молодь,
яка стала своєрідним локомотивом відносно своїх старших колег. Особливо ця роль
зросла на зломі століть з об’єднанням молоді у лавах нової організації «Молода Україна».
Ініціатором та одним із провідних ідеологів «Молодої України» був студент права
Львівського університету В. Старосольський4.
Для поширення своїх ідей організація видавала щомісячний журнал «Молода
Україна», перше число якого вийшло в січні 1900 р. У програмній статті цього видання,
зокрема, говорилося: «Наша національна ідея, се не само питання мови, не само питання
етнографічної відрубності, се питання політичної незалежності»5. Слід відзначити, що
помітний вплив на студентство, і особливо на видавців «Молодої України» мав І. Франко6.
Молодь на той час перебувала під значним впливом соціалістичної ідеології, що
стало підґрунтям різноманітних конфліктів. Не випадково лідер радикальної партії
К. Трильовський закидав студентам, що своїми «соціалістичними вибриками» на
сторінках «Молодої України», вони погано впливають на свідомість молоді7.
З 1903 р. ідеологія соціал-демократії втратила провідні позиції серед студентства, а в
березні припинилося видання «Молода Україна» у соціал-демократичному дусі.
Серед молоді гаряче точилася дискусія щодо необхідності молодіжного часопису та
його призначення. Дехто вважав, що молодіжний часопис вже є, деякі думали, що
«академічну молодь вже пізно виховувати»8. Інші вважали, що молодіжний орган вкрай
необхідний. Так, у листі до І. Крип’якевича В. Левицький писав, що: «всі они (студенти –
Н.К.) – зовсім собі чужі, каждий ходить своєю стежкою і боїться другого, немає чинника

начальника и унтерофицерами временного жандармского управления военного генерал-губернаторства в
Галиции, арк. 334.
1
За волю України: Історичний збірник УСС. 1914-1964 / За ред. С. Ріпецького. – Нью-Йорк: Червона
Калина, 1967. – С. 440.
2
Литвин М., Науменко К. Українські січові стрільці: До 500-річчя козацької слави. – К.: Вид-во
товариства «Знання України», 1992. – С. 9.
3
Діло (Львів). – 1916. – № 243.
4
Темницький В. Часопись «Молода Україна» // «Січ». Альманах в пам’ять 40-вих роковин основання
товариства «Січ» у Відні. – Львів, 1908. – С. 443.
5
Молода Україна. – 1900. – № 1. – С. 1.
6
Гурак І. «Молода Україна»: студентство в суспільно-політичному житті Галичини (60-ті рр. ХІХ –
початок ХХ ст.). – Івано-Франківськ: Вид. ПП Третяк І.Я., 2007. – С. 197.
7
Там само. – С. 198.
8
Домашній архів І. Крип’якевича. Папка № 310: «А) Листування 1904-1914. ІІІ. Листування Л-С.
В. Левицький 1909».
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який загріб б всіх одним духом, зближив до себе і пірвав в вир праці, а чинником таким
повинна бути якраз наш часопис»1.
У вересні 1905 р. часопис «Молода Україна» був відновлений2, однак у національнополітичній орієнтації студентства все ж таки досить чітко прочитувалися соціалдемократичні тенденції3.
Вагомою подією початку ХХ ст. був прихід у 1900 р. на галицький митрополичий
престол Андрея Шептицького (1900-1944), який, за словами історика Я. Біласа, «став
душею всього національного та культурного життя Галичини»4. Новий митрополит
активно відстоював інтереси українського населення як депутат Галицького сейму і член
палати панів австрійського парламенту у Відні, дбав про його господарські та культурні
потреби, сприяючи тим самим пробудженню національної свідомості краю.
Під могутнім натиском народних мас Австро-Угорщини, у тому числі й
західноукраїнських земель, правлячі кола імперії Габсбургів змушені були швидше
провести реформу виборчої системи до парламенту (рейхстагу). Відповідно до закону від
28 січня 1907 р. було запроваджене загальне виборче право, щоправда недосконале, яке не
скасувало старої системи дискримінації українського населення. Тому протягом 19071914 рр. не припинялася боротьба за загальне виборче право до крайового сейму та
органів місцевого самоврядування.
Усі свої здобутки українцям доводилося виборювати у впертій боротьбі з польською
адміністрацією та польськими політичними силами. Українсько-польські відносини
набрали гостро конфліктного характеру, характеру неоголошеної війни, найвиразнішими
проявами стали криваві розправи над українськими виборцями (загибель М. Каганця),
вбивство галицького намісника графа А. Потоцького українським студентом Мирославом
Січинським (1908) та вбивство польськими студентами одного з лідерів українського
студентського руху А. Коцка (1910). Політична боротьба точилася навколо двох питань:
створення українського університету у Львові та проведення виборчої реформи, яка б
збільшила представництво українців у галицькому сеймі. У лютому 1914 р. завдяки
активним діям А. Шептицького було укладено польсько-український компроміс. Українці
мали одержати третину місць у галицькому сеймі і повноправне представництво в різних
сеймових комісіях. Крім того, поляки зобов’язувалися не чинити перешкод заснуванню
українського університету у Львові5.
Наростання революційного руху в Галичині викликало в Росії велике занепокоєння,
яка з тривогою стежила за поступовим відродженням українства в Австрійській імперії.
Галичина й надалі залишалася для російських шовіністів «розсадником українського
сепаратизму», про що свідчили як офіційні декларації уряду Росії, так і її преса6, де серед
іншого зазначалося, що український рух є для Росії не безпечнішим, ніж усі інші
національні рухи разом узяті.

1

Там само.
Українські часописи Львова 1848-1939 рр. Історико-бібліографічне дослідження: У 3 т. – Львів,
2002. – Т. 2: 1901-1919. – С. 228.
3
В національній справі (редакційна стаття) // Молода Україна. – 1905. – Ч. 1. – С. 3.
4
Білас Я. Митрополит Андрей Шептицький і проблеми національно-визвольного руху українців: Дис.
… канд. іст. наук. 09.00.11 / Львівський нац. ун-т ім. І. Франка. – К., 2003. – С. 59.
5
Гладка Г. Суспільно-політична діяльність митрополита Андрея Шептицького (1899-1939): Дис. …
канд. іст. наук: 07.00.01 / Прикарпатський ун-т ім. Василя Стефаника. – Івано-Франківськ, 2000. – С. 105.
6
Кугутяк М. Національно-політичний рух у Східній Галичині в 1890-1939 рр.: Дис. … д-ра іст. наук:
07.00.05 / Ін-т національних відносин і політології НАН України. – К., 1996. – С. 98.
2
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Отже, з кінця ХІХ ст. – поч. ХХ ст. галицькі українці завдяки широкій громадськополітичній і культурній діяльності перетворилися у свідому національну спільноту, метою
якої було самостійне політичне життя. Весь край покрився сіткою культурно-освітніх
закладів, економічних установ, політичних організацій. Українська культура та освіта
глибоко вкорінилися в народі і, незважаючи на антиукраїнську спрямованість
окупаційних дій, невирішеність національного питання в умовах реакційної польської
колонізаційної політики, залишилися сподівання на перспективу розвитку української
нації в майбутньому.
The political, social and cultural situation of Western Ukraine in the late XIX century –
beginning of XX century, the peculiarities of national and cultural processes and movements is
highlighted in the article. The nature and specificity of cultural and educational institutions,
political organizations, the aim of which was an independent political and cultural life is also
examined in this article.
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Обченко О.М. (Харків)
ЗЕМСТВО І МОДЕРНІЗАЦІЯ
(на основі матеріалів Зміївського повіту
кінця ХІХ – початку ХХ ст.)
У статті досліджується діяльність Зміївського земства Харківської губернії з
точки зору модернізаційних процесів вказаного історичного періоду. Земство
розглядається як модель реалізації ідей місцевого самоврядування та прогресу через
призму соціокультурних та соціоментальних процесів, що відбувалися в ньому.
Історія виникнення та розвитку земств та земського руху в Російській імперії є,
напевне, найкращим прикладом втілення «реформ зверху», які на теренах цієї імперії дали
змогу реалізувати принципи громадського самоврядування й ініціативи на місцях та
прискорити на цих територіях процеси модернізації. В цьому випадку під модернізацією
ми розуміємо перехід від традиційного, патріархального суспільства до індустріального з
усіма його ознаками. З цієї тези ясно випливає, що модернізація є не що інше як складний,
багатоступеневий та багаторівневий процес. Оскільки цей процес виник і проходив у
людському суспільстві, то логічним є твердження, що в основі цього процесу лежать
інтелектуальні, психологічні, а в ширшому розумінні – ментальні чинники тих чи інших
суспільних груп, страт чи класів. Тож дослідження цих складових є одним із головних
пріоритетів при розгляді такого надскладного явища як модернізація.
Метою цієї розвідки є спроба часткової реконструкції соціоментального життя
земства з точки зору модернізаційних процесів, що відбувалися на теренах
Слобожанщини в кінці ХІХ – початку ХХ ст.
Об’єктом дослідження є Зміївське земство Харківської губернії кінця ХІХ – початку
ХХ ст.
Предметом дослідження – уявлення, ідеї, стереотипи та способи дії представників
Зміївського земства щодо модернізації суспільства серед спільноти Зміївського повіту в
зазначений період.
Джерельною базою щодо об’єкта та предмета нашого дослідження будуть
виступати фонди Державного архіву Харківської області, а саме: Доповіді Зміївської
повітової управи черговим повітовим земським зборам за 1899 рік (ф. 309, оп. 1, спр. 1);
Журнали засідань Зміївського чергового Земського зібрання за 1902 рік (ф. 309, оп. 1, спр.
2) та рукопис про організацію в повіті медичної допомоги й освіти від 1882 року (ф. 309,
оп.1, спр. 33). Також будуть використані друковані праці зазначеного періоду про
Зміївський повіт, Зміївське земство та стан освіти, медицини тощо в повіті1. Весь
комплекс джерельного матеріалу дає нам змогу говорити про можливість часткової
реконструкції соціоментального життя Зміївського земства в зазначений період та дати
відповіді на поставлені нами питання.
Як уже зазначалося, в основу нашого дослідження вказаної проблематики покладено
архівні матеріали про роботу Зміївського земства: Доповіді Зміївської повітової управи за
1899 рік та Журнали засідань Зміївських земських зборів за 1902 рік. Відомо, що повітова
управа та земські збори були головними органами будь-якого земства і безпосередньо
були пов’язані між собою. Земські збори вибирали зі свого складу членів управи, а та в
своїй подальшій роботі, як постійний орган, виносила на затвердження зборів поточні
питання роботи земства у всіх його царинах. Можна твердити, що ці два органи були
1

Илляшевич Л.В. Змиевской уезд (беглый очерк). – Харьков, 1887. – 84 с.; Краткий очеркъ 25-ти
летней деятельности Змиевскаго земства (1865 – 1889). – Харьков, 1890. – 37 с.
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багато в чому майже дзеркальним відображенням один одного, а тому логічно було б
порівняти їх діяльність. До цього долучається і різниця в три роки між вказаними
документами, що може дати нам змогу прослідкувати діяльність земства хоча б у такому
короткому історичному проміжку.
Для початку спробуємо зробити статистичне порівняння діяльності Зміївського
земства в 1899 та 1902 рр. за родами діяльності, щоб мати більш загальну картину тих
питань та проблематики земства в означені роки. Загалом усю діяльність Зміївського
земства умовно можна розділити на дев’ять напрямків. Це господарські питання (1),
фінансові (2), питання, які безпосередньо стосувалися освіти (3) або медицини (4),
адміністративні питання (5), земельні питання (6), торговельні питання (7), а також
питання, що безпосередньо стосувалися виплат робітникам (8) або виплат грошової
допомоги, асигнувань чи стипендій (9). Всі ці напрямки вписуються в ті рішення, які
виносили на своїх засіданнях чи земська управа, чи земські збори як у 1899, так і в
1902 рр. Про що ж говорить статистичний аналіз цих рішень? Найбільше рішень
Зміївського земства, як у першому, так і в другому випадках було присвячено фінансовим
питанням, відповідно – 17 та 16. На другому місці йдуть рішення, що стосувалися освіти,
в 1899 р. – 16, у 1902 р. теж 16 рішень. Далі йдуть адміністративні питання та питання
медицини (відповідно по 22). Вони розподілилися по роках так: 7 і відповідно 15 рішень
щодо адміністративних проблем і 10 та 12 рішень, які стосувалися різних медичних
питань. Далі йдуть рішення стосовно різноманітних виплат (стипендій тощо) – 3 та 8
відповідно. Земельні питання – 2 та 7 рішень відповідно. Найменше рішень було прийнято
щодо торгівлі – 3 та 1, та щодо виплати грошей робітникам: по одному рішенню в 1899 і в
1902 рр.1 Як бачимо, до трійки найчисельніших рішень земства входять фінансові, освітні,
медичні, а також адміністративні питання. Це пояснюється тим, що розвиток освіти та
медицини були головними царинами діяльності земств. А першість фінансових рішень
пояснюється тим простим фактом, що земські прибутки формувалися за рахунок місцевих
податків («податей»), а значить мали для любого земства головну роль. Дещо дивує
невелика кількість рішень із земельних питань та торговельних. Це можливо пояснити
слабкими фінансовими можливостями земства та посередніми торговельними оборотами
у повіті (де фактично була майже відсутня велика промисловість). Звертає на себе увагу
також і динаміка винесених рішень по роках. Ми бачимо, що стабільно високим (майже
однаковим) був відсоток рішень щодо господарських питань, освіти та медицини. Це
знову ж таки пояснюється тим, що земство в означений період займалося тими питаннями,
яким воно і мало займатися за родом своєї діяльності.
Аналіз журналів засідань Зміївських чергових повітових земських зборів за 1902 рік,
а також деякі рішення Зміївської повітової управи дають нам можливість сформувати
певне уявлення, як працювало Зміївське земство, побачити зсередини його «технологічну
кухню». В першу чергу слід звернути увагу на порядок проведення самих зборів, які, як
правило, тривали декілька днів, бо необхідно було вирішити дуже багато господарських,
адміністративних та інших питань2. Так, у нашому випадку Зміївські збори почали свою
роботу 30 вересня, а потім продовжили свої засідання ще 1 – 3 жовтня. Час початку
роботи зборів не був чітко визначений. Так, наприклад, після першого дня засідань було
домовлено, що наступного дня робота почнеться о пів на дев’яту ранку3, але ми
довідуємося, що збори почали свою роботу о пів на восьму ранку4. В наступні дні початок
роботи був о дев’ятій ранку5. В роботі засідань траплялися і невеликі перерви, до десяти
1

Державний архів Харківської області (далі – ДАХО), ф. 309, оп. 1, спр. 2.
Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2.
3
Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1.
4
Там само, арк. 3.
5
Там само, арк. 5.
2
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хвилин1. Ми не можемо сказати, коли збори закінчували свою роботу. Гадаємо,
орієнтовно в обід, враховуючи традиції провінційного чиновництва Російської імперії
того періоду працювати в державних установах до обідньої перерви. Самі збори
розпочиналися після того, як на них прибували не тільки «гласні» (депутати), а й згідно із
затвердженими правилами та нормами провідник дворянства та представник одного з
державних відомств. Гласних у Зміївському повіті в той час нараховувалося 28 людей.
Після відкриття зборів обирали секретарів та вирішували всілякі технічні питання
поточного моменту, наприклад, оголошували причину неявки на збори деяких гласних2.
Аналіз самих засідань щодо голосування з тих чи інших питань показує нам, що в
переважній більшості випадків рішення приймалися одностайним голосування без явних
суперечок. Але, на нашу думку, це не означає, що все було вирішено заздалегідь і самі
засідання були простою формальністю. Проти цього свідчать деякі факти з засідань. Поперше, виглядає так, що до своїх обов’язків гласні ставилися відповідально, ретельно
вивчали документи земської управи. Так на засіданні Зміївських земських зборів від 2
жовтня гласний Б. Урмико-Запольський підняв питання про необхідність своєчасної
розсилки всім гласним доповідей земської управи. Було прийнято рішення про розгляд на
майбутніх зборах: 1) тільки тих клопотань, які надійшли не пізніше як за місяць до
початку зборів; 2) доповіді, які підлягали розгляду на зборах, необхідно було надсилати
гласним за два тижні до зборів3. Окрім цього, привертають увагу обговорення деяких
питань, що призвели до суперечок та дебатів серед членів зібрання. Так, на засіданні
зібрання від 3 жовтня після отримання інформації від управи про благоустрій пагорба біля
села Красна Поляна відбулася дискусія після того, як гласний Л. Лесевицький
запропонував дорогу від Змієва до Харкова перевести з 1-го розряду до 3-го через її мале
економічне значення для повіту. Л. Лесевицький вказував і на те, що поштовий тракт був
переведений з цього шляху на таранівську дорогу4. Голова земської управи заперечив ці
пропозиції своїми аргументами про те, що дорога має велику цінність для перевезення
товарів, не кажучи вже про те, що вона вела до губернського міста5. Далі, як записано в
журналі, «после долгих прений» виокремилося дві групи гласних, які відстоювали свої
аргументи. Гласні Лесевицький та Суковкін виступали за зменшення статусу дороги, а
гласні Запольський, Іваницький та Горан відстоювали її попередній статус6. Врешті-решт
зібрання вирішило залишити дорогу в першому розряді. Ще один приклад. Вже знайомий
нам гласний Лесевицький запропонував територію повіту розділити між трьома членами
земської управи для кращого вирішення поточних справ. Це теж викликало суперечки, але
врешті-решт ця пропозиція була прийнята7. На наш погляд, ці факти свідчать про те, що
серед питань, які вирішували Зміївські земські збори, були такі, що не мали одностайного
вирішення серед членів зборів. Прикметним є те, що питання, які вирішувалися, були
далеко не другорядними, і гласні вважали за необхідне висловити відносно них свою
думку. Можливо, в цих суперечках дискутанти мали й якісь свої особисті інтереси, але
про це ми можемо тільки здогадуватися.
Продовжуючи тему власного інтересу та певних порушень чи зловживань у роботі
земства, на наш погляд, варто зупинитися на наступних деталях. Зупинимося на першому
засіданні від 30 вересня. Гласний Л. Лесевицький, як член ревізійної комісії, заявив про те,
що він не встиг прочитати ревізійний звіт земсьскої управи, тому що отримав його дуже
пізно. Ця колізія відразу ж поставила збори в не зовсім зручне становище, оскільки без
1

Там само.
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вирішення цього питання неможливо було рухатися далі. Спочатку було вирішено проект
рішення з цього питання відкласти до наступного дня (18 гласних «за», 8 – «проти»)1, але
це не виключало потреби нагального вирішення цього питання вже в цей момент. За
пропозицією голови зборів була обрана редакційна комісія, до якої ввійшло сім осіб
(нагадаємо, що самих гласних на зборах було всього 25 осіб). Голова зборів відразу ж
запропонував частину доповідей земської управи передати на обговорення редакційній
комісії2. Знову виникла дискусія. Гласні Л. Лесевицький, С. Суковкін тощо були за
передачу доповідей до комісії, інші ж (В. Запольський та Є. Костомаров) наполягали на
розгляді цих питань негайно3. В цій дискусії ми можемо припустити різні власні інтереси
членів зборів. Наприклад, можливо, що як голова управи, так і гласний Л. Лесевицький
були зацікавлені затягувати розгляду деяких доповідей управи або їх перегляд. Цілком
ймовірно, що проблема була набагато банальніша, а саме – гласний Л. Лесевицький хотів
би, щоб марудну роботу по вичитуванню доповідей управи робив не він один, а ціла
комісія. Врешті-решт більшість проголосувала за те, щоб сім доповідей все ж були
передані на розгляд редакційної комісії4. Прикметою є ще одна деталь. «Винуватці» цієї
дискусії, а саме земська управа, яка вчасно не подала на розгляд свої доповіді (по суті –
зірвала традиційний порядок ведення порядку зборів) не понесла ніякої відповідальності
за це. Хоча голова управи М. Медиш і пояснив, чому управа не встигла з наданням звіту:
мала кількість службовців, мало приміщень, неодноразові відрядження по повіту5. Але це
не останній «скандал», пов’язаний зі Зміївською земською управою. Вже 1 жовтня на
засіданні Зміївських земських зборів була прочитана доповідь управи про відмову
гласного С. Суковкіна проводити ревізію документів земської управи. Свою відмову
С. Суковкін пояснив тим, що він не в змозі був дати свого висновку про діяльність управи
і продовжити ревізію через запізніле, на його думку (27.09), повідомлення йому про день
зборів, а головне, про ненадання йому Управою деяких необхідних документів. В свою
чергу, голова управи повідомив, про які документи йдеться і чому управа не надала їх.
Так, з його слів документи про звіт складів землеробських знарядь знаходяться на самих
складах, а документи щодо покрівельного заліза – в губернській управі, тому земському
зібранню було запропоновано замовити інформацію про ці документи по телеграфу6.
Голова управи вважав, що ці факти не могли бути перешкодою для роботи ревізійної
комісії, однак гласний Л. Лесевицький запропонував зібранню просити управу надати всі
необхідні документи, які б виправдовували її. Після цього на засіданні почалася
суперечка. Врешті-решт за пропозицією голови управи зібрання прийняло рішення
запропонувати управі створити та надати надзвичайному зібранню проект про порядок
ведення підрахунків та звітності управи, а також асигнувати 300 рублів для запрошення
спеціаліста з бухгалтерії7. За пропозицією Л. Лесевицького було прийнято ще одне
рішення, яке залишало для управи «шляхи для відступу». Мова йшла про те, що управі
було доручено в разі ненадання надзвичайним зборам вищевказаного проекту, внести до
списку доповідей питання про обов’язок управи надавати необхідні виправдовувальні
документи в день чергового зібрання8. Ці документи ми можемо розглядати не тільки під
кутом зору занадто м’якого відношення членів та керівництва Зміївського земського
зібрання до своєї управи, й з точки зору нормальності таких відносин, оскільки члени
управи були й членами зібрання. Зафіксовані нами стосунки між управою та земством на
1

Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1.
Там само.
3
Там само.
4
Там само.
5
Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 2, арк. 1.
6
Там само, арк. 2.
7
Там само.
8
Там само.
2

299

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

той час могли виглядати цілком нормальними та адекватними, але це питання потребує
глибшого дослідження. Ми можемо констатувати, що механізм адміністративної,
«канцелярської» взаємодії між Зміївською земською управою та Зміївськими земськими
зборами не був відпрацьований вповні.
Певний інтерес можуть становити деякі доповіді Земської управи щодо земельних
питань, а саме – про врегулювання земельних володінь та їх відповідності наявним
документам. Так, наприклад, земська управа виключила з володінь землевласника
М. Гладкова 43 десятини, оскільки за земельними книгами він мав 937 десятин, а реально
894 десятини. Ця невідповідність була встановлена після перевірки1. Подібну ситуацію
спостерігаємо і в наступній справі. За документацією управи у дворянина А. Любицького
було 165 десятин землі, насправді ж А. Любицький мав всього 16 десятин. Ця
невідповідність землеміром була встановлена тільки після того, як А. Любицький помер, а
в право власності почали вступати його спадкоємці2. Такі явні невідповідності в
документації самої земської управи можна пояснити різними причинами, починаючи з
канцелярських описок і закінчуючи корупційними схемами. Щоправда про описки в 149
десятин не віриться, бо це за документами становило левову частку земельних володінь
того ж А. Любицького. Ще одна справа в цьому контексті. За поземельними списками
управи у володінні дружини майора Іларії Гур’євої було 224 десятини землі. В 1887 р. 208
десятин цієї землі були передані селянам Смирновського товариства. У володінні
І. Гур’євої залишилось трохи більше 15 десятин. Але про це земська управа незрозуміло з
яких причин не була сповіщена і продовжувала нараховуавти земський збір за землю
І. Гур’євої у старих її розмірах. Врешті-решт цю недоречність виявив земський землемір,
який проводив перевірку землі на місці. Після цього земська управа вирішила просити
Зміївські земські збори виключити неправильно нараховану за ці роки грошову недоїмку
на ім’я І. Гур’євої3. Тут ми спостерігаємо як мінімум недопрацьовану систему земського
оподаткування в повіті, оскільки всі земельні питання та оборудки земство мало
обов’язково фіксувати. Однак можна припустити, що і в цьому випадку ця арифметична
бухгалтерська неув’язка була викликана не тільки простою неуважністю якого-небудь
чиновника. Так, найяскравішим прикладом фінансових зловживань у Зміївській земській
управі є доповідь земської ревізійної комісії, який вона направила Зміївському повітовому
зібранню за поточний 1899 рік. Зокрема у доповіді зазначалося: «Так при ближайшем
ознакомлением с этими счетами и расписками оказалось, что некоторые из них относятся
к расходам совершенными управой чуть не два года тому назад; а другие расписки по
выдачам денег управой приняты совершеннно неосновательно, а потому комиссия
находит такой порядок неправильным и рекомендует на будущее время избегать
подобнаго рода нарушений счетоводства»4. Цей уривок з ревізійної доповіді ще раз
наводить нас на думку про далеко неідеальні фінансові механізми в нетрях Зміївської
земської управи стосовно тодішніх правил та законних актів, якими керувалося і жило
земство. Однак нас в першу чергу привертає реакція ревізійної комісії на ці зловживання.
Як і в попередніх випадках, реакція ця дуже «м’яка» та «толерантна». Не дивлячись на
свої «гострі» висновки, комісія просто з «легкістю» не рекомендує надалі робити такі
порушення. На цьому її реакція закінчується.
Описуючи та аналізуючи вищенаведені факти фінансової та земельної роботи
Зміївського земства, яке було явно далеке від досконалості, виникає питання про те,
наскільки вищі земські і державні органи впливали чи контролювали діяльність земства?
Що стосується повітової управи, то тут вимальовується така картина. За весь 1899 рік у
доповідях Зміївської повітової управи ми знаходимо всього лише сім доповідей, що
1
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стосуються відносин чи з вищими земськими, чи з державними органами. Всі доповіді,
крім однієї, стосуються поточних фінансових питань. Лише перша доповідь управи вказує
на порушення в діяльності земства, яке виявили в міністерстві внутрішніх справ. Мова йде
про міністерський циркуляр щодо неправильного оформлення земствами довгострокових
займів у форму короткострокових з тих капіталів, які належали земству. Крім того, у
пункті № 2 цієї доповіді йдеться про відміну постанови повітових земських зборів щодо
недопущення гласних до участі в підрядах побудови земських споруд та утримання
земських пошт1. Що стосується журналів земських зборів, то в них тільки три доповіді
відносяться до безпосередньої взаємодії земства з вищими органами. З-поміж цих
доповідей одна стосувалася адміністративно-заборонних функцій, а саме, відхилення
міністром внутрішніх справ клопотання губернських земських зборів про зміни в
Положенні про земські установи. Цю заборону Зміївські земські збори прийняли до
відома2. В одній з доповідей ми знаходимо навіть відмову повітової управи на пропозицію
міністра землеробства та державного майна про допомогу місцевим кустарям матеріалами
з державних дач. Управа вирішила відкласти це питання до вивчення потреб кустарів3. З
вищенаведених фактів можна зробити висновок про те, що контакти Зміївських повітових
установ з вищими органами носили відносно нерегулярний характер. Виглядає так, що
Зміївське земство в своїй діяльності було доволі автономне щодо вищих керуючих
органів. З досліджених документів не випливає, що губернське земство чи міністерство
внутрішніх справ аж занадто опікували чи тисли на Зміївське повітове земство як у
законодавчо-регуляторних, так і в поточних справах. Якщо вже говорити про впливи на
Земські збори, то в цьому контексті ми можемо припустити залежність Земства від
провідника зміївського дворянства Н. Лесевицького, який, за нормативними документами,
мав бути присутнім на кожному засіданні зборів і він чесно виконував цю місію4. До
цього міркування долучається і діяльність у земстві ймовірного родича провідника
повітового дворянства – Л. Лесевицького, який, як виглядає з документів, був чи не
найактивнішим серед членів Земських зборів. Ми бачимо, що вся діяльність зміївського
земства ніби пов’язана своєрідною круговою порукою, яка проявляється в тому, що всі
конфліктні чи спірні ситуації, що виникали при діяльності земської управи чи земських
зборів, вирішувалися мирно та «полюбовно» без використання адміністративного чи
кримінального законодавства. Коли в проблемній чи конфліктній ситуації знаходився
винуватий, він не ніс ніякої прямої адміністративної чи кримінальної відповідальності.
Земство просто пропонувало шляхи вирішення цієї проблеми і на цьому все
закінчувалося. Зміївське земство, яке на кінець ХІХ ст. вже проіснувало майже чотири
десятиліття, витворило свою локальну спільноту зі своїми правилами поведінки та
традиціями. Ця спільнота підтримувала своє існування та, очевидно, мала піклуватися про
своїх членів. Оригінальне підтвердження цій тезі ми знаходимо в документації Зміївських
земських зборів від 3 жовтня 1902 року. На засіданні зборів член управи Ф. Свєтухін
просив призначити йому пенсію за довголітню службу в сумі, яку збори будуть вважати за
потрібне. Збори прийняли рішення про те, що сума пенсії буде визначена закритим
голосуванням, а також висловило вдячність Ф. Свєтухіну за його службу. Тоді ж
більшістю голосів через закрите голосування земському чиновнику була призначена
пенсія розміром 400 рублів, хоча пропонували 600 рублів5. Інтерес до цієї ситуації
підігріває ще один факт. Днем раніше брат Ф. Свєтухіна – І. Свєтухін, який теж був
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членом Зміївського земства, теж подав прохання про призначення йому пенсії, але йому
запропоновано було надати тільки одноразову грошову допомогу1.
Підсумовуючи аналіз внутрішньої організаційної діяльності Зміївського земства в
означений період, ми можемо констатувати, що Зміївське земство мало свої чітко
вироблені правила поведінки та внутрішнього розпорядку, якого намагалося
дотримуватися. Ми бачимо намагання деяких членів земства критично підходити як до
своїх безпосередніх обов’язків, так і до діяльності самого земства. Водночас ми могли
спостерігати і певні недоліки в роботі Зміївського земства, що насамперед проявлялося в
невиконанні земською управою своїх безпосередніх обов’язків (несвоєчасне надання
документів, порушення у веденні фінансових документів тощо), а також відсутністю
прямої відповідальності тих чи інших членів земства за свої порушення чи зловживання.
Ми бачили, що робота земства була позначена певною демократичністю, коли з деяких
ключових питань у земському середовищі виникали суперечки та різне бачення шляхів
вирішення проблеми, що склалася. Виглядає так, що підконтрольність нашого повітового
земства вищим органам була багато в чому нерегулярною та розтягнутою в часі. Це, на
нашу думку, пояснюється в першу чергу як великими відстанями в самому повіті, так і
слабкими зв’язками з губернським центром. Все це породжувало певний автономізм у
діяльності земства, що в тих умовах могло породити і породжувало певну
безконтрольність місцевих земських установ з багатьох питань та відповідні зловживання
в них. Не слід також забувати і про те, що до появи на терені Зміївського повіту земства
діяло і продовжувало діяти місцеве дворянське зібрання. Немає сумніву, що стиль та
навички цього станово-громадського органу певною мірою перейняло і земство,
враховуючи факт того, що дворянська спільнота у земстві грала як чисельно, так і
психологічно вирішальну роль.
Досліджуючи діяльність Зміївського земства ми намагалися визначити та висвітлити
ті психологічно-ментальні настанови земства як окремої спільноти (чи окремих
представників земства) щодо модернізаційних ідей, які воно впроваджувало (чи не
впроваджувало) в своїй діяльності на терені Зміївського повіту. Враховуючи основні
ареали діяльності земства, а саме – освіта, медицина та господарська діяльність, ми
спробуємо дослідити як Зміївське земство провадило свою діяльність у вказаних царинах
через призму своїх ідей, стереотипів чи вподобань.
У нашому розпорядженні є дві друковані роботи, а саме – «Побіжний начерк
Зміївського повіту від 1887 року». Складений головою Зміївського товариства сільських
хазяїв Л. Ілляшевичем. Не менш цінною є й друга брошура – «Коротий начерк 25-літньої
діяльності Зміївського земства (1865 – 1889 р.р.)», яке видало саме Зміївське земство. Ці
праці дають нам змогу дещо дізнатися про діяльність Зміївського земства в різні періоди
його діяльності, та в різних царинах. Почнемо з освіти, як самої необхідної сфери
прикладання зусиль, коли йдеться про ідеї прогресу суспільства та вплив науковораціонального підходу на людські спільноти, які тоді набували великої популярності в
європейському суспільстві. Л. Ілляшевич, аналізучи перші кроки Зміївського земства в
галузі розвитку освіти в повіті (1867 р.) говорить про те, що «Приняв школы в свое
веденіе, Зміевское земство отнеслось в первое время весьма равнодушно къ нуждамъ
народнаго образованія»2. Автор пояснює це невірними фінансовими розрахунками
земства, яке покладалося у фінансуванні сільських шкіл на капітали місцевих волостей.
Коли згодом земська управа все ж почала відшукувати гроші для фінансування шкіл і
запропонувала для цього ввести збір на всі вітряки у повіті, земські збори відхилили цю
пропозицію. В цей час сільські товариства зменшили фінансування шкіл. Лише 1868 року
земство все ж вирішило ввести запропонований збір на вітряки3. Але це не змінило
1
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докорінно справи. В 1872 р. ревізійна комісія доповідала про те, що деякі сільські
товариства закривають школи, а земську управу про це не ставили до відома, хоча й мали
це робити. Натомість земство теж не проявляло ніякої ініціативи. Це дало право
Л. Ілляшевичу зробити висновок, що «земство оставалось все-таки равнодушным къ
школамъ»1. За п’ять років (1881 р.) на надзвичайних повітових земських зборах була
зачитана доповідь, складена членами управи та учительської ради, в якому, зокрема,
зазначалося: «Школьное дело въ Зміевскомъ уезде находится въ самомъ безотрадном
состоянии»2. Головними проблемами розвитку освіти в повіті, на думку доповідачів, були:
1) недостатнє фінансування та у зв’язку з цим закриття сільських шкіл; 2) непристосовані
шкільні приміщення; 3) дуже низька підготовка вчителів; 4) недостатня кількість
навчальної літератури3. Нарешті, в доповіді робиться висновок про те, що «до недавнего
времени Зміевское земство держалось въ отношеніи народныхъ школъ политики
невмешательства»4. Так ми бачимо, що в перші роки діяльності Зміївського земства на
ниві освіти воно не проявляло необхідної активності в цій царині. Це підтверджується і в
«Короткому начерку Зміївського земства», де зокрема говорилось про те, що земське
зібрання спочатку «…отнеслось къ школамъ несколько холодно…»5. Якщо міркування
Л. Ілляшевича як людини дещо відстороненої від справ земства ми могли б розглядати як
не зовсім об’єктивну критику, то останнє твердження з вуст представників самого земства
все ж доводить, що в перші роки існування земства його діяльність у царині освіти була
далека від необхідних норм. Ми вбачаємо в такому стані справ причини подвійного
стандарту. З одного боку, ясно, що новоспечені земські діячі були малоосвіченими і
погано уявляли собі як розбудовувати освіту в повіті. Але коли ми спостерігали такі факти
як небажання адекватного фінансування шкіл і бажання перекласти цей тягар на сільські
товариства, які не мали прямого відношення до земств, то в цьому ми можемо побачити
власне відношення земських керманичів до народої освіти. Там, на наш погляд, криється
їх слабке розуміння чи навіть уявлення важливості народної освіти, а також певний
інфантилізм земських чиновників, які несли в своїй свідомості певний стереотип про те,
що освітою раніше опікувалася держава, а тепер це вже їх справа. Вони ж до цього явно не
були готові. Нарешті, слід взяти до уваги і той факт, що спочатку справу розвитку освіти в
повіті земство поклало на учительську раду. Проте представник земства констатує
негативний факт відношення місцевих учителів до цієї справи, зокрема, він пише: «…со
стороны которых [вчителів] однако было мало участія»6. Все ж після п’яти років цих
освітянських поневірянь на Зміївській повітовій ниві справа зрушила з мертвої точки
після того, як повітова управа надала земським зборам детальну доповідь про стан освіти
в повіті та проект щодо покращення цього стану (про що ми вже зазначали раніше)7. Це
стало можливим насамперед через активність губернського інспектора народних училищ,
а також завдяки активності земського гласного І. Литвинова, який постійно нагадував
земству про потреби шкіл8. В останньому випадку ми бачимо перший вияв громадської
активності представника земства, що дало позитивний результат. Однак щоб це зрушення,
нарешті, відбулося, Зміївському земству знадобилося чотирнадцять років. Тепер земська
управа акумулювала в себе всі фінанси освітянської галузі, включаючи і гроші сільських
товариств, що вони виділяли на свої школи. Це дало можливість стабільного та
раціонального фінансування шкіл. Далі земство почало заміну вчителів, бо в сільських
1
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школах на той час викладали навіть солдати та селяни. Тому була поставлена вимога
замінити весь цей напівграмотний склад кваліфікованими вчителями1. Для цього в Змієві
були запроваджені короткотермінові вчительські курси, які були покликані підняти рівень
учительських кадрів2. Якщо вірити інформації «Короткого начерку діяльності Зміївського
земства», то в цей же час було вирішено питання з підручниками для сільських шкіл, а
також були вжиті заходи щодо облаштування приміщень для сільських шкіл. Для цієї
мети земська управа навіть видавала сільським товариствам безповоротні позики. В
1890 р. своїх приміщень не мали лише дві чи три школи в повіті3. Зважаючи на позитивні
зрушення в стані освіти Зміївського повіту зазначимо, що зрушення в свідомості самих
учителів чи земських чиновників, на наш погляд, проходили набагато повільніше. Тут
доречно навести один прикметний документ, який допоможе краще зрозуміти ставлення
державного офіціозу до народної освіти, точніше, до учнівства нижчої школи. В
секретному розпорядженні канцелярії директора народних училищ було повідомлення від
попечителя Харківського навчального округу до директора народних училищ Харківської
губернії за 1906 рік. В ньому йдеться про порушення дисципліни двох учнів. Зокрема, про
Івана Арбузова, учня третього класу Рабінського нижнього механіко-технічного училища,
якого виключили з нього за збройний напад на квартиру священика без права вступу у
будь-який інший навчальний заклад. Це було рішення педагогічного колективу на основі
положення Комітету міністрів від 26. 05. 1867 року. За цим же положенням був звільнений
учень третього класу Катеринославського І-го реального училища Микола Алєксєєв за
образу педагога і теж без права вступу до інших навчальних закладів4. У цих секретних
справах найбільш важливим є міра покарання учнів, яка, по суті, не давала можливості
підліткам у майбутньому отримати освіту будь-де. Це свідчить про те, що освіта в
Російській імперії і зокрема в Харківській губернії була привілеєм, який влада могла
надати чи дарувати, а не як необхідною умовою для зростання та формування
підростаючого покоління. Якщо про це мова йшла на початку ХХ століття, то зрозуміло,
що в другій половині ХІХ століття ситуація в цій галузі була не кращою. Таке відношення
до освіти вказувало на залишки станового ставлення до освіти з боку влади. Зрозуміло, що
ставлення вчителів до учнів не могло бути принципово відмінним чи кращим. Однак якщо
ми уважно дослідимо доповідь Зміївської земської управи до земських зборів, то знайдемо
там інші міркування щодо народної освіти, які стосуються, власне, земства і його ролі в
цьому процесі. Там риторично зазначалося: «Кто, кроме земства, можетъ взять народное
образованіе въ твердыя руки и направить его на истинный путь?»5. Можемо зробити
висновок, що в середовищі провінційного слобідського чиновництва розуміння народної
освіти як необхідного елемента роботи земства могло накладатися (і накладалося) на
пережитки та стереотипи станової, патріархальної традиції, які жили в свідомості
провінційного інтелігента.
До цього моменту ми міркували про повітове чиновництво та учительський
контингент, але виникає питання – як ставилися до освіти самі селяни, дітей яких навчали
в сільських школах провінційні вчителі і які становили більшість серед дітей у цих
школах? В звіті Зміївської повітової управи від 1881 року ми знаходимо міркування і з
цього питання. Тут наводимо повну цитату: «Большинство крестьянъ не знаетъ грамоты,
но понимаетъ, что, детей надо учить; между темъ, въ большей части случаевъ, они видятъ,
что обученіе это идетъ тихо или даже и вовсе не идетъ: они перестаютъ радеть о школе и
даже сожалеютъ о потраченныхъ на нее средствахъ. Почему же такъ часто ученіе идетъ
неудовлетворительно? Общества ассигновываютъ на школы небольшие средства и потому
1
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не находятъ хорошихъ учителей или учительницъ. На должности эти идут или
неспособныя ни на что другое бездарности, или сыновья и дочери местныхъ
священниковъ, смотрящіе на занимаемое ими место как на временное, … и потому
относящіеся к школьнымъ занятіямъ и неумело и равнодушно»1. Прикметно, що далі в
тексті йде вже цитата про те, що тільки земство може вирішити цю проблему. Виглядає
так, що земству в царині розвитку освіти потрібно було долати не тільки власну
недосвідченість, а й недоліки імперської державної освіти. Для нас важливо, що звіт
повітової управи за своїм змістом та висновками демонструє розуміння принаймні
керівництвом земства своєї місії та ролі в царині освіти, яке грунтується на критичному
підході до освітянських проблем та вірі в необхідність освіти задля подальшого розвитку
регіону. Що ж стосується селянства, то зі звіту випливає на перший погляд суперечлива
інформація; самі селяни позитивно ставилися до отримання їхніми дітьми освіти, а
сільські товариства, навпаки, часто на потреби місцевих шкіл виділяли небагато коштів.
Але в цій суперечності все доволі зрозуміло. Селянин розумів, що якщо його дитина
отримає бодай початкову освіту, то це допоможе їй облаштувати особисте життя. Але
сільські товариства мали свою «правду», оскільки збільшення освічених селянських дітей
ніяк не впливало на товариство та на збільшення фінансових надходжень до його
бюджету. Звідси і ці суперечливі колізії у ставленні до освіти людей, які жили в одній
локальній спільноті, вели приблизно однаковий спосіб життя, але на освіту мали різні
погляди. Так у 1898 р. Пісковське сільське товаристо, після того як у селі була відкрита
школа, заявило про те, що воно не буде більше фінансувати Зідьківську школу. Після
постанови волосного правління Зідьківське сільське товариство відразу ж заявило, що
воно теж не в змозі самостійно фінансувати свою школу. Було направлено прохання до
земства з метою передачі Зідьківської школи на його баланс. Земство це прохання
задовольнило. Головним мотивом цого рішення було те, що школа потребувала річного
фінансування в сумі 33 рублі 9 копійок. Зідьківське сільське товариство вважало, що це
завелика сума, оскільки з трьох товариств цієї волості воно витрачало на всілякі
повинності найбільше, – 148 рублів 20 копійок із загальної суми в 230 рублів2. Зрозуміло,
що логіка поведінки місцевої сільської спільноти не виходила за рамки власних
приорітетів чи переваг. Більш широке, «стратегічне» мислення щодо освіти було
невластиве не тільки їм, а спочатку й земству, а до його виникнення і провінційному
державному чиновництву. Але з іншого боку, всяка ідея розвитку чи прогресу має давати
якісь видимі переваги чи дивіденди. А це вже питання не локальної спільноти, а
державного механізму чи в ширшому контексті – всього суспільства.
Ми провели аналіз діяльності Зміївського земства в його початкові періоди,
намагаючись прослідкувати відношення земських депутатів, земського чиновництва та
місцевих сільських товариств до питань освіти. Виглядає логічним продовжити цей аналіз,
але вже послуговуючись «Доповідями Зміївської повітової управи» від 1899 року, та
«Журналами Земських зборів» від 1906 року. Це дасть нам можливість побачити в
динаміці, наскільки поставлені нами питання мали зміни (чи не мали) вже на межі ХІХ та
ХХ століть. Насамперед необхідно сказати про нові навчальні заклади, які виникли після
того як земство взяло на себе освітянські проблеми. Ми вже говорили про відкриття в
селах нових початкових шкіл чи народних училищ. Але в самому Змієві існувало міське
двокласне училище (1807 р.), для якого ще в 1843 р. було побудовано кам’яну
двоповерхову будівлю3. В 1867 р. при училищі було відкрите жіноче відділення, яке
згодом було реформоване в жіноче училище4. В 1872 р. його реформували в жіночу
1

Там само.
ДАХО, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 32.
3
Там само, ф. 266, оп. 1, спр. 173.
4
Там само, спр. 354.
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прогімназію та передали на баланс Зміївського земства1. Але найяскравішим прикладом,
що ілюстрував спроби земства реалізувати та впровадити на ввіреній йому території ідеї
наукового та суспільного прогресу через призму народної освіти, було відкриття в липні
1888 р. Асєєвської сільськогосподарської школи, яка з самого початку згідно з договором
фінансувалася міністерством сільського господарства та Зміївським земством2. Ця подія з
точки зору нашого дослідження була важлива тим, що земство зголосилося на створення
саме сільськогосподарської школи в повіті. Це прикметний факт, оскільки Зміївський
повіт був суцільним сільським регіоном, де розвиток промисловості та її стан був у
зародковому стані. На наш погляд, саме створення школи з сільськогосподарським
нахилом у повіті свідчило про те, що земство не тільки розуміло важливість розвитку
освіти в повіті, а вже й намагалося пристосувати ці потреби до специфіки свого повіту та
власне, переваг і вигод населення свого повіту. В 1899 р. закінчився термін договору
Зміївського земства з міністерством державного майна щодо створення вищеозначеної
школи і земська управа вирішила провести аналіз діяльності школи за попередній період.
Які ж висновки зробила Зміївська управа в своєму звіті? Загалом їх можна поділити на
позитивні та негативні. До позитивних результатів було зараховано лише придбання
керівником та учнями школи необхідного сільськогосподарського реманенту. До
негативних зарахували відсутність пристосованого будинку, підсобного приміщення та
своєї худоби. Окрім того, було вказано на те, що ще в 1896 р. земські збори
рекомендували школі перейти на раціональну систему гоподарювання, але грошей не було
виділено, школі також не виділили дослідного поля для ведення свого господарства3. Ще
гірші висновки мало ревізійна комісія управи. Комісія констатувала, що на школу було
витрачено 61872 рублів, а міністерством 22800 рублів. Повний курс у школі закінчило
всього 55 людей, землеробством з них займалася тільки половина випускників. Комісія
оцінила матеріальний стан школи як незадовільний. Так, у школі не вистачає коштів на
опалення приміщення і тому учні та вчителі взимку мерзнуть. Приміщення школи
потребували ремонту. Окрім того, вказувалося на погані посіви на шкільних ділянках та
неохайний збір урожаю. Такий сегмент сільськогосподарської освіти як лісоводство було
взагалі в незадовільному стані. Що стосується тваринництва, то школа мала декілька
корів, бугая та одну вівцю англійської породи які утримувалися в неналежних умовах.
Комісія визнала роботу школи незадовільною і пропонувала передати її до Міністерства
землеробства, а на її основі відкрити нижчі сільськогосподарські школи з професійними
вчителями4. Можна зробити висновок про те, що попри всі старання експеримент земства
щодо створення цієї школи був невдалий. Хоча земство ще в 1896 р. рекомендувало школі
раціональну систему господарства, але подальші кроки як самого земства, так і
керівництва школи показали, що за загальними фразами про «раціональне господарство»
немає чіткого розуміння та уявлення, як цю систему створити та підтримувати в умовах
сільської школи. Зміївське земство, можливо, не уявляло як впровадити ідеї прогресу та
науки на педагогічній сільській ниві, оскільки не мало відповідного досвіду, а також
стимулу з боку влади, тому що і там бракувало досвіду.
До цих міркувань додамо рішення Зміївської земської управи про організацію в
повіті метеорологічної мережі, яка, на думку управи, «даст возможность следя за
климатом точнее высаживать сельскохозяйственные культуры»5. Це рішення з’явилося
після того, як до земства звернувся завідувач метеорологічною мережою Імператорського
московського товариства сільського господарства Коломійцев з проханням виділити на
цю справу 25 рублів. На той час у цьому проекті брали участь уже сто двадцять земств.
1

Там само, ф. 266, оп. 1, спр. 573.
Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 59.
3
Там само.
4
Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 74.
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Зміївська земська управа не тільки погодилася на цю пропозицію, а й у своєму рішенні
залишила свої міркування щодо цього. Зокрема, вона заявила: «сельскохозяйственная
метеорология… и сельскохозяйственная инженерная наука, почти совершенно
неизвестная в России, но которая давно уже обогащает Европу и Америку и преподается
там в самых елементарных сельскохозяйственных школах: Только тогда, когда эти обе
науки будут у нас в почести, будет русский народ и грамотен, и сыт, и умен, и
зажиточен»1. У цій цитаті простежується бажання надати науковому та технічному
прогресу в житті суспільства гіпертрофованих форм. Навіть якщо припустити, що
наведене міркування земської управи було виголошене з метою догодити тому ж таки
Коломійцеву, як високому московському гостеві, все одно це не заперечує тези про те, що
в Зміївській земській чиновницькій спільноті існували певні ілюзії щодо джерел
добробуту народних мас, якщо вони все це віддають на відкуп лише двом наукам. Тут
явно видно однобічний, технократичний підхід земства щодо умов та джерел суспільного
прогресу. Що стосується соціального чи політичного чинників, то про них просто не
йдеться. Що ж стосується віри в технічний прогрес, то цей момент у діяльності
Зміївського земства ми можемо побачити ще в одному епізоді, а саме – спроби земства за
допомогою технічних засобів, власне, спеціальних машин чи пристроїв, боротися проти
хлібних жуків, які з’явилися в повіті в 1876 р. і завдавали великої шкоди хлібним посівам2.
Наслідуючи приклад губернського земства, Зміївське земство виділило 3000 рублів на
придбання машин двох видів (Соковкіна та Метеленка). Машини були експериментально
випробувані, а потім куплені. Однак їх застосування виявилося вкрай неефективним і
земство було змушено відмовитися від них3. На цьому прикладі ми бачимо наївну віру в
технічні можливості інженерної думки того часу та недосвідченість і технічну
необізнаність самих представників земства.
Однак ставлення Зміївського земства до освітніх проблем проявляється ще в
запровадженні в сільських школах ремісничих майстерень. Виконуючи рішення земських
зборів, Зміївська земська управа прийняла постанову про відкриття при школах
ремісничих майстерень. В рішенні зазначалося, що «Распространение ремесленного
образования в среде народа есть одна из серьезнейших задач земства»4. Також зазначалося
про те, що ідеальним варіантом є відкриття ремісничих училищ з 3-4-літнім викладанням
як ремесел, так і загальноосвітніх предметів. Але враховуючи той факт, що ці училища
мають готувати столярів і слюсарів, а забезпечити їх навчання земство не могло (через
брак приміщень), земська управа пропонувала готувати спеціалістів інших професій:
чоботарів та бондарів5. Чиновники земської управи приходять до висновку, що
найвигіднішим для повітових шкіл буде відкриття майстерень по плетінню корзин,
оскільки Міністерство землеробства видало наказ про обсаджування берегів річок лозою з
метою затримання піску на берегах річок. Зміївська управа вважала, що збільшення цих
насаджень може допомогти населенню в розвитку саме цього ремесла. Насамкінець було
вирішено відкрити там, де росте багато лози, майстерні по плетінню корзин, а в тих
населених пунктах, де вичиняють шкіру, відкрити чоботарні майстерні. Було відразу
обговорено і розподіл фінансування між земством та сільськими товариствами. Земство
бралося оплачувати роботу ремісничого майстра та витрати на першочергове
облаштування майстерень. Натомість сільські товариства мали приготувати приміщення,
забезпечити їх опалення та надати сторожів для охорони. Робота по запровадженню
ремісничих майстерень є позитивним моментом, оскільки управа поставилася до цього
1
2
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Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 87.
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питання з бажанням забезпечити максимальні вигоди саме для місцевих сільських громад.
Але проблема, на наш погляд, полягала в тому, що саме земство не консультувалося з
громадами на предмет вигідності тих чи інших ремесел. Далеко не завжди повсякденні
інтереси сільської громади збігалися з інтересами земства.
Іншою важливою сферою для земства була медицина. Тим більше, що найбільші
суми свого бюджету Зміївське земство витрачало саме на медицину. Так 1898 р. на
потреби медицини земство витратило 42310 рублів, що становило 22,9 % від загальної
суми земського бюджету. Окрім цього, на роз’їзди медичного персоналу цього року
земство витратило ще 12 тисяч рублів1.
Становище повітової медицини в цей час вже було іншим, ніж тоді, коли 1867 року
медичні заклади повіту перейшли у підпорядкування земства. В повіті на той час було
всього дев’ять фельдшерів та стільки ж аптек. На весь повіт був всього один лікар2. Про
щеплення та існування акушерів населення взагалі нічого не знало. Поступово земство
довело кількість лікарів у повіті до п’яти чоловік, а кількість фельдшерів була збільшена
до кількості волостей у повіті. До того ж, при волосних фельдшерських пунктах були
облаштовані невеликі аптеки. Проте 1890 р. керівництво земства констатувало, що
організація медичної служби в повіті є незадовільною3. Земство хотіло мати стаціонарну
систему, яка передбачала існування в повіті мережі медичних пунктів, які б не тільки
лікували хворих, а при необхідності й госпіталізували їх.
Послідовно в свідомості населення повіту формувалася довіра до медичної науки
загалом та до лікарів зокрема, оскільки ще в сімдесятих роках селянство з недовірою
ставилося до лікарів, воно більше довіряло знахарям та бабкам-шептухам4. Нарешті, в
самому повітовому центрі – Змієві було реконструйовано, а потім побудовано нову
лікарню, яка приймала 10-15 чоловік для лікування одночасно5. 1898 року при земській
управі була створена ревізійна комісія з метою перевірки стану медичної справи у повіті.
Комісія дала відповідні пропозиції щодо поліпшення медичного обслуговування в повіті.
Головним недоліком медичного обслуговування було названо таке явище, яке комісія
озвучила як «фельдшеризм». У цьому випадку мова йшла про те, що на місцях фельдшери
без відома та дозволу лікарів проводили самостійні прийоми хворих. Для прикладу
наводилася статистика. Так, у селі Преображенське з 1 січня по 23 червня 1899 р.
місцевий фельдшер прийняв 3104 особи, а повторно ще 5765 осіб. Натомість місцевим
лікарем за той же самий час було прийнято лише 900 пацієнтів6. Загалом за підрахунками
тієї управи 1898 р. 54 % усіх прийнятих хворих у повіті були прийняті фельдшерами. Було
також констатовано, що загальний рівень підготовки фельдшерів прирівнювався до рівня
знань, які давали у нижніх школах учням вікової категорії 14-16 років. Рівень військових
фельдшерів був ще нижчим7. В Берекській волості через відсутність лікаря чи фельдшера
щеплення від віспи робив узагалі звичайний, неграмотний селянин8. Взагалі виявилося,
що в деяких селах щеплення взагалі не робили або робили непривильно9. Окрім названих
проблем, були озвучені також проблеми поганої або недостатньої організації в деяких
приймальних медичних пунктах. Так, оглядаючи Чугуєвський медичний пункт 6 жовтня
1898 р. о шостій вечора комісія застала в ньому чотирьох хворих, один з яких був у
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тяжкому стані, але на місці не виявилося ні лікаря, ні фельдшера1. Зауважимо, що в
Олексіївському медичному пункті, а також у багатьох інших медичних приймальних
пунктах ситуація була подібною. Загальну картину умов роботи повітових лікарів було
озвучено й занотовано зі слів одного з земських лікарів, Капустіна, який подав, умови, у
яких вимушені були працювати лікарі, виїжджаючи на села: «Здесь на врача наваливается
иногда до нелепости громадное число больных (150 – 200) в одно утро, причем
деятельность его сводится почти только к записи больных и шаблонному назначению
лекарств, вместе с полицейскими порядками, в чаду и шуме базарной толпы. Что сказали
бы больные состоятельных классов о городском враче-практике, если бы он уделял на
распрос, запись, осмотр и совет для каждого больного только по пять минут времени?
Вероятно он потерял бы всякую практику»2. Ревізійна комісія, беручи до уваги всі ці
негативні моменти, запропонувала ряд заходів щодо поліпшення стану медичного
обслуговування в повіті. Наведемо ці пропозиції: 1) посилити нагляд за лікарями щодо
здійснення ними медичної допомоги населенню; 2) доручити земській управі виправити
положення в Олексіївському приймальному пункті, де накопичилось найбільше проблем;
3) зобов’язати фельдшерів робити в медичних книгах записи народжених дітей, а також
час та результати щеплень проти віспи; 4) доручити управі виробити план щодо допомоги
населенню в облаштуванні громадських лазень; 5) з метою зменшення недозволених
контактів фельдшерів з населенням доручити управі створити вісім нових медичних
ділянок та довести це до відома чергових земських зборів3. Всі вищеозначені заходи, які
ревізійна комісія озвучила в своєму звіті перед земською управою, не заперечують того
факту, що стан справ у повіті з медициною був поганий. За земською статистикою
кількість звернень хворих до земського медичного персоналу зросла з 6059 разів 1892 р.
до 130702 у1898 р.4 При цьому було зазначено, що кількість тих, що зверталися, складала
60% всього населення повіту, а завдання було поставлене довести показники до 100%.
Головним недоліком медичної служби, на думку управи, була стаціонарно-роз’їзна
система надання медичної допомоги населенню. З одного боку, хворі не знають, де знайти
лікаря, а з другого – лікар, виїжджаючи в той чи інший пункт, не може взяти всіх
інструментів та ліків. Крім цього, рідко буваючи в тому чи іншому медичному пункті,
лікар був не в змозі лікувати хворих з гострими захворюваннями5. Управа пропонувала
прийняти проект запровадження стаціонарної медичної системи, про яку в земстві
говорили як мінімум з 1890 р., і за якою необхідно було створити в повіті ще вісім нових
медичних пунктів (з охопленням території радіусом 1-15 верст) та створення ще трьох
міжповітових медичних пунктів. Зазначимо, що цей проект було запозичено з досвіду
Ізюмського та Старобільського повітів6.
Усі вищезазначені нововведення Зміївського земства в царині медицини свідчать про
те, що земство не просто розуміло важливість розвитку медичної допомоги серед
населення, а й шукало шляхи якнайкращого втілення ідей загального медичного
обслуговування населення. Виглядає так, що саме розвиток медичної справи вдавався
земству щонайкраще, враховуючи й обмежені можливості фінансування, і неготовність
місцевого населення сприйняти ідею медичного обслуговування. Хоча що стосується
населення, то думаємо, що переконати його в необхідності медичного обслуговування
було не так уже й складно, оскільки місцеві обивателі швидко усвідомлювали той факт,
що відвідини лікаря дають у багатьох випадках швидке покращення здоров’я та

1

Там само, арк. 73.
Там само, оп. 1, спр. 1, арк. 128-129.
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Там само, арк. 74.
4
Там само, арк. 123.
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Там само, ф. 309, оп. 1, спр. 1, арк. 126.
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Там само, арк. 132.
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самопочуття. Це, звичайно, розуміли і сільські товариства, і в цій царині не могли
заперечити земству, як це бувало у випадках з питаннями освітянського характеру.
Окремо слід сказати за проблему «фельдшеризму», про яку згадувала земська
управа. Спроби фельдшерів максимально збільшити кількість відвідувачів навіть без
дозволу на те з боку вищих інстанцій, ми пов’язуємо з фінансовими питаннями. Протягом
усього періоду керівництва медициною земство постійно підвищувало винагороду
повітових лікарів за роботу. Ось як про це сказано самими представниками земства: «И
потому заботы Земства о народном здравіи, выразившиеся въ начале в пятирублевом
вознаграждении врача, съ каждым годомъ увеличивались и, наконецъ, превратились въ
двадцати тысячную ассигновку, составляющую четвертую часть земскаго бюджета»1. Що
стосується фельдшерів, то їх зарплатня суттєво відрізнялася від оплати праці лікарів. До
того ж, земство було змушене вирішувати проблему, яку саме ж і створило. Ще 1895 р.
земські збори прийняли постанову про прийняття на роботу в повіті тільки тих
фельдшерів, які закінчили курс у ветеринарному фельдшерському училищі. Але
виявилося, що, по-перше, бажаючих працювати після закінчення курсів на невелику
зарплатню небагато, а головне – молоді фельдшери все ж виявлялися занадто
недосвідченими порівняно з тими, які вже мали лікарський досвід. Як твердить земство,
необхідно було як мінімум два роки, щоб вивести молодого спеціаліста під керівництвом
лікаря на пристойний рівень кваліфікації. До того ж різниця в оплаті між досвідченим
фельдшером та його молодим колегою становила 120 рублів. Тому земська управа
підвищила зарплату всім фельдшерам до 260 рублів2. Окрім того, ми знаходимо дві
доповіді земської управи про підвищення зарплатні фельдшеру Пономаренку та
Гребенюку3. Проблемна ситуація з фельдшерами та «фельдшеризмом» свідчить про
недосвідченість земського керівництва щодо питань медичної освіти та стереотипи
земства щодо якості освіти на фельдшерських курсах. Наостанок згадаємо рішення
земських зборів, яке символічно об’єднувало освіту та медицину в повіті. Йдеться про
дозвіл земського лікаря перебувати на засіданнях повітової вченої ради з правом голосу з
метою вирішення питання санітарного стану шкіл та гігієни самих учнів4.
Наш розгляд діяльності Зміївського земства в царинах освіти та медицини, на наш
погляд, слід розширити інформацією про зовнішню діяльність земства, яка б могла нам
допомогти краще зрозуміти ставлення земства до процесів модернізації суспільства, в
якому воно існувало. По-перше, слід згадати прикметний факт, що стосувався розвитку
земства як громадської, недержавної інституції. Мова йде про постанову Харківського
губернського земства від сьомого грудня 1898 року про створення губернських і
повітових сільськогосподарських та економічних рад. Зміївська земська управа взяла цей
документ до відома і затвердила склад цього нового земського органу5. До повітової
сільськогосподарської ради мали входити голова та члени повітової земської управи,
агроном, чотири обраних сільських господарі та два члени від місцевого
сільськогосподарського товариства. Головною метою цієї новоствореної інституції було
відстеження та дослідження сільськогосподарських потреб у повіті та їх подальше
задоволення. Новостворена громадська інституція об’єднувала під своїм дахом не тільки
представників земства, й й представників заможного селянства, представника
сільськогосподарської науки та представників місцевого сільськогосподарського
товариства. Таке громадське утворення могло сприяти формуванню як у середовищі самої
земської спільноти, так і в інших членів ради навичок громадського спілкування та
1
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Краткий очеркъ 25-ти летней деятельности Змиевскаго земства (1865 – 1889). – Харьков, 1890. –
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демократичності для прийняття тих чи інших адміністративних чи господарських рішень.
Тому створення цієї ради ми можемо розцінювати як крок до розвитку недержавних
громадських структур, які поволі могли формувати початки громадянського суспільства.
Ставлення Зміївського земства до питань освіти ми можемо також розглянути через
призму ставлення до освітянських процесів за межами повіту, участь земства в тих чи
інших стипендіальних проектах. Розглянемо це на прикладі доступних нам документів за
1899 та 1902 роки. Так, 1899 р. Зміївське земство винесло п’ять рішень щодо призначення
стипендій. Тільки два рішення були позитивними: призначення стипендії в Харківське
училище для глухонімих та асигнування субсидії Харківському комітету по
облаштуванню сільських бібліотек та народних читалень1. Негативно поставилося земство
до наступних пропозицій: виділення коштів на створення нижчої сільськогосподарської
школи, виділення субсидії Південно-Руському товариству для облаштування виставки,
виділення стипендії для Березовсько-Покровської школи вівчарів2.1902 р. Зміївське
земство лише тричі виділяло стипендії для Харківського відділу товариства сприяння
жіночій сільськогосподарській освіті, для фельдшерської школи при Харківському
ветеринарному інституті та для Санкт-Петербурзької школи десятників Імператорського
технічного товариства3. Негативні рішення земство мотивувало по-різному. Так,
наприклад, у випадку з нижньою школою земство не бажало фінансувати через те, що в
повіті воно вже фінансувало Асєєвську нижню сільськогосподарську школу. В інших
випадках причина відмови – відсутність необхідних коштів у бюджеті земства. Так чи
інакше, але ми бачимо, що в зазначені роки Зміївське земство брало посильну участь у
розбудові системи державних та недержавних освітніх установ як у Харківській губернії,
так і за її межами.
Підсумовуючи наші міркування щодо роботи земства через призму його участі в
процесах модернізації, ми насамперед намагалися акцентувати увагу на соціокультурних,
а глибше – соціоментальних складових членів земства щодо ідей прогресу та наукового
поступу в тодішньому суспільстві Російської імперії. Наявний архівний та документальнопубліцистичний матеріал дає нам підстави стверджувати, що Зміївське земство протягом
другої половини ХІХ ст. поступово формувало в своєму середовищі навички та способи
локальної громадської інституції, яка, з одного боку, вийшла зі станової дворянської
спільноти, а з другого – швидкими темпами інтегрувалася в пореформену реальність
Російської імперії. Цей складний процес одночасно формував традиції та стереотипи
членів земства як локальної привілейованої спільноти, яка все більше усвідомлювала себе
господарем на своїй території. В своєму середовищі земство попри величезні гальмівні
вади старих звичок, упереджень та стереотипів навчалося демократичності, толерантності
та самоуправління на основі всестанового підходу до формування розвитку повіту як
окремого соціально-громадського організму. По суті земство виступало як перший
прообраз громадського об’єднання, яке на повітовому рівні давало початки громадського,
публічного життя і яке в свою чергу стимулювало приватну ініціативу та певну автономію
від держави.
The article examines the activities of Zmiisky zemstvo of Kharkiv province in terms of
modernization hrocesses of a given histjrical heriod. Zemstvo is regarded as a model of local
self-govement ideas and progress through the lens of social and cultural and mental processes
occurring in it.
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Гаврильченко О.Г. (Київ)
З ІСТОРІЇ МЕДИЧНИХ ЗНАНЬ В УКРАЇНІ
У статті йдеться про розвиток медичних знань в Україні: від часів Київської Русі
до початку ХХ століття. Висвітлюються сюжети з життя і діяльності відомих
українських лікарів, праця яких одержала світове визнання.
Тривалий час у спеціальній історичній літературі панувала думка, що засновниками
медичної справи й освіти були представники Західної Європи, з якої німці, голландці та
медики інших національностей переїжджали до Росії. В той же час, як свідчать історичні
факти, народжувалася й українська медична школа.
Перші згадки про вміння лікувати травами, медом, заговорами, молитвами, ми
знаходимо, вивчаючи життя великих київських князів. Про наявність медичних знань в
Україні нам говорять давні історичні джерела.
У «Повісті временних літ» Нестор Літописець від імені одного зі своїх героїв описує
традиції слов’ян, які використовували сили природи для збереження власного здоров’я:
«Дивну бачив землю словенську,
Проходячи якою, бачив бані дерев’яні,
І перегрівають їх вельми,
І роздягають догола
І обливаються мителлю,
І беруть віники,
І починають хвоськатись,
І до того себе б’ють, що ледве живі вилазять,
І обіллються студеною водою
І знову оживають»1.
Про те, що в Київський Русі існували професійні лікарі, свідчить і «Руська правда»,
яка писала про обов’язкову плату професійному лікарю за надані послуги.
«Києво-Печерський Патерик» згадує монахів Іпатія Целєбніка та Целєбніка отця
Доміана, преподобного Агаеона-чудотворця, про якого писалося: «…Яко врач,
возложением руки своих немощныя исцеляя»2.
Велику популярність серед простих киян та можновладців мав легендарний лікарчернець Києво-Печерської лаври Агапіт. «Патерик» розповідає, що і в подвижництві, і в
лікарській справі Агапіт наслідував Антонія. Вважають, що й сам Антоній здобув медичні
знання у «святому Афоні», бо з часів Київської Русі багато хто з духовних осіб навчався у
школах давньої Греції.
«Києво-Печерський Патерик» описує чудотворні випадки лікування Агапітом князів,
бояр, простих мешканців Давньої Русі. Коли у Чернігові, у своїй резиденції захворів князь
Володимир Мономах, на лікування з Києва покликали Агапіта. Чернець-медик вилікував
великого князя, але від запропонованої князем нагороди відмовився. Княжому посланцю
заявив: «О чадо! Я никогда ни от кого не беру за исцеление, ибо исцеляю силою не моею,
но Христовою!»3
У добу Київської Русі в медицині існувало кілька напрямів, зокрема, хірургічний. Це
було зумовлено частими пораненнями в боях і травмами. Хірургія давньоруською мовою
називалася «резание», а хірург – «резальником». Тогочасні хірурги, як свідчить
1

Повість временних літ. – К., 1990. – С. 16-17.
Киево-Печерский Патерик. – К., 1991. – С. 191.
3
Там само. – С. 105-106.
2
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український науковець В. Корнелюк, володіли технікою операцій на черепі.
Найпоширенішим хірургічним втручанням у Давній Русі була ампутація кінцівок.
Головним завданням «резальника» було домагатися безгнійного загоєння ран із ледь
помітними шрамами1. Онука Володимира Мономаха Євпраксія Мстиславівна створила
першу книгу-посібник у Давній Русі – «Мазі» про лікування хвороб травами.
Новий розвиток медичні знання дістали в козацькі часи. Відомий дослідник
козаччини Гійом де Боплан присвятив спеціальний розділ в «Опису України» козацькій
медицині, оскільки козаки вже вміли лікувати різноманітні інфекційні захворювання. «Я
бачив козаків, хворих на лихоманку, – пише автор, – які, щоб одужати, не вживали нічого
іншого, окрім півзаряду гарматного пороху: розвівши його навпіл з горілкою, усе добре
розмішували і випивали, а потім лягали спати, щоб уранці прокинутися цілком здоровими.
У мене був візник, який не раз це робив і одужував завдяки цим лікам, про які не згадують
ні лікарі, ні аптекарі».
Козацтво вело постійні війни з ворогами, тому серед них було чимало поранених і
працювала «козацька хірургія». Боплан продовжує: «Теж неодноразово я бачив, як вони,
поранені стрілою, перебуваючи далеко від хірургів, перев’язували себе жменею землі,
замішаною в долоні з дещицею власної слини, і це заліковувало так добре, як найкращий
бальзам»2.
Козацтво з давніх часів знало про лікувальні можливості води, особливо в лиманах.
Існує давня легенда про те, як козаки рятували побратимів із турецького полону. Поки
визволені бранці поверталися в Україну, козацький загін біля одного з лиманів вступив у
бій з ворожим військом. У жорстокому двобої полягли всі козаки. Але почався приплив, і
місце битви заповнила цілюща вода, яка оживила усіх побитих лицарів-козаків.
Козацтво вміло добре піклуватися про своє здоров’я. Козацькі воїни купалися в
холодній воді, займалися фехтуванням, влаштовували спортивні герці. Під час військових
походів існував «сухий закон». Якщо козак на війні вживав спиртні напої, його
страчували.
У XVIII ст. в Україні почали поширюватися професійні медичні знання. Велику роль
у цьому процесі відігравала Києво-Могилянська академія, яка була навчальним та
науковим центром для всієї Східної Європи.
Коли в Петербурзі відкрили Медико-Хірургічну академію, до неї, як правило,
набирали студентів-українців з Київської академії.
У 1754 р. Синод наказав збирати з українських земель «достойних людей в медикогерургий и фармации воспитать в тех искусствах, произвести в лекари и аптекари», які
мали працювати в Російській імперії3.
У цей час у Києві навіть існував спеціальний ремісничий цех цирульників, у статуті
якого було записано: «Оное майстерство цирюльников должно состоять в том, чтобы
бреить, кров жильную из-за шкур пускать, раны гоить рубанные и стрелянные, а особенно
в вырывании зуба и в изличении французской и шолудной (венерических болезней)»4.
У XVIII ст. в Україні з’являється т.зв. «приказна» медицина, але вона не охоплювала
більшу частину населення українських територій.
Поступово заклади, які давали медичну освіту, почали з’являтися і в Україні. Досить
солідну підготовку, зокрема знання необхідної для медиків латинської мови, давали
Харківський, Переяславський та Чернігівський колегіуми. Українські студенти та
випускники навчальних закладів роз’їхалися по всій Європі, студіювали майже у всіх
університетах, повертаючись додому, продовжували підтримувати наукові зв’язки з
1

Корнелюк В. Лікував і князів, і бідаків // Історичний календар. – К., 1999. – С. 169.
Гійом де Боплан. Опис України. – К., 1990. – С. 83.
3
Огієнко І. Українська культура. – К., 1918. – С. 102.
4
Див.: Розвиток хірургії в Україні // www.ukr.referat.com.
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європейськими школами та вченими. Далеко не за повними підрахунками протягом
XVIII ст. в європейських університетах Парижа, Страсбурга, Лейпцига, Кракова, Вільно
тощо українці захистили 62 дисертації на ступінь доктора медицини.
Але медиків в Україні катастрофічно не вистачало, особливо у сільській місцевості.
Тому серед селян активно ширилася народна медицина – фітотерапія. Народні цілителі
навчилися лікувати різноманітні хвороби городиною (часник, цибуля, хрін і т.д.),
зерновими рослинами (ячмінь, гречка), технічними культурами (льон, конопля), травами
та тваринними жирами. 56 разів у народних лікарських порадниках згадують часник як
засіб лікування онкологічних захворювань. Функції місцевих сільських хірургів-дантистів
до 1917 р. виконували ковалі, використовуючи примітивні інструменти: ключі, шнури,
плоскогубці1.
Кваліфікованих кадрів в Україні не вистачало. За матеріалами офіційної статистики
у ХІХ ст. на 27,1 тис. населення в українських губерніях припадав тільки один медичний
пункт.
XIX століття стало важливою віхою розвитку медичної освіти в Україні.
Відкриваються й успішно діють середні спеціальні та вищі медичні заклади як державні,
так і приватні. У 1842 р. у м. Києві було відкрито першу фельдшерську школу на 15 осіб.
А в 1840 р. почав діяти медичний факультет при Київському університеті. Його першим
деканом став відомий науковець В. Караваєв, визнаний хірург та офтальмолог. Він був
ініціатором створення при університеті кафедри офтальмології, з якої вийшли перші в
Російській державі фахівці з лікування хвороб очей. Для практичних занять і здобуття
необхідного хірургічного досвіду В. Караваєв створив при факультеті спеціальну
офтальмологічну клініку, де під його керівництвом було проведено 16 тис. складних
операцій. В. Караваєву належать унікальні методики з пластичної хірургії та ампутації
кінцівок, які він передав своїм учням. Існувала давня приказка: «Йду до Києва у Лаврі
Богу помолитися та Караваєву вклонитися».
У 1847 р. він здійснив у Києві унікальну операцію із вживанням наркозу. Першу
таку операцію у 1847 р. у Петербурзі провів М. Пирогов, який по праву вважається
засновником військово-польової хірургії в Росії. Будучи певний час попечителем
Київського навчального округу, М. Пирогов зробив багато корисних справ для розвитку
освіти і насамперед медичної в Україні. За його ініціативи студенти і професори
медичного факультету університету почали консультувати населення в земських лікарнях,
активно боротися з різноманітними епідеміями, виїжджати до діючої російської армії, щоб
подавати безпосередньо допомогу пораненим.
У першій половині ХІХ ст. побачила світ наукова праця полтавчанина, військового
хірурга Я. Чаруківського «Военно-походная медицина», яка стала військово-медичною
енциклопедією і фактично першим російським підручником з військової медицини для
військових лікарів. У цій роботі Я. Чаруківський дав визначення «здоров’я воїнів»,
обґрунтував завдання військової медицини та підготовки військових медиків, розробив
питання медичної евакуації на полі бою, описав роботу військових польових шпиталів.
Вся увага військового лікаря і вченого була зосереджена на турботі про здоров’я солдат.
Призначення цієї книги автор сформулював так: «Для молодого лікаря під час походу».
Сам автор брав участь у 20-ти битвах і тому мав великий досвід у наданні медичної
допомоги пораненим2.
У 1907 р. при Вищих жіночих курсах у Києві було відкрито медичне відділення, на
основі якого в 1916 р. було започатковано жіночий медичний інститут. Тут читали лекції
професори В. Образцов, Ф. Яновський, М. Стражеско тощо. Вони створили в м. Києві
оригінальну терапевтичну школу, яка відіграла важливу роль у подальшому становленні
1
2

Полищук Н.С., Пономарев А.П. Украинцы. – М., 2000. – С. 455-462.
Гулько В. Автор першої військово-медичної енциклопедії // Історичний календар. – К., 1997. –

С. 154.
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вітчизняної терапії. Першими у світі В. Образцов та М. Стражеско зуміли описати
клінічну картину інфаркту міокарда і виробити методику лікування цієї небезпечної
хвороби.
У 1908 р. професор Київського університету М. Волкович заснував Київське
хірургічне товариство, яке впливало на підготовку лікарів-хірургів та розповсюдження їх
досвіду. Дійсними членами товариства були лікарі, які жили в Україні та Росії. Майже
половину наукових видань членів товариства друкували англійською і французькою
мовами іноземні журнали.
Знаковою фігурою в медичній освіті України був професор Одеського університету
І. Мечников. За вивчення і розробку клітинної теорії захисту організму у 1908 р. йому
було присвоєно Нобелівську премію.
На рубежі ХІХ-ХХ ст., виходячи з потреб суспільства, в Україні успішно
розвивалися медичні школи різного напрямку. Все ж силою обставин високоосвічені
українські медики, якщо вони хотіли продовжувати наукову і викладацьку кар’єру,
мусили переїхати до Петербурга й Москви.
In this article it is said about the development of medical knowledge in Ukraine: from the
times of Kyiv Rus to the beginning of XX century. Plots from the life and activity of famous
Ukrainian physicians whose work had an international recognition are enlightened in the
article.
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Купріянчук О.В. (Київ)
ІСТОРІОГРАФІЯ
ДЕРЖАВНИЦЬКОЇ ІДЕЇ
ЯК СКЛАДОВОЇ УКРАЇНСЬКОГО РУХУ
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.
У статті розглядаються огляди істориків на проблему поширення державницької
ідеї в українському національному русі кінця ХІХ – початку ХХ століття.
Державницька ідея українського руху – невіддільна складова духовної сили
самопізнання й самоусвідомлення окремішності української нації, як засіб осмислення
шляхів національного визволення, здобуття свободи, побудови власної держави та
реалізації історичної місії1. Державницька та національна ідеї найчастіше асоціюються з
народним духом, з національним відродженням та національним інтересом, з політичним
проектом нації. Всі ці чинники виступають основою ідеології українського руху, його
базовим принципом, сутність якого полягає у відстоюванні і збереженні традиційних
духовних і моральних цінностей нації, захисті її прав та державних інтересів. Характер,
спрямування та основні ідеї державницької думки кожної конкретної доби визначають три
чинники: ментальність народу, економічні чинники часу, соціальні та суспільно-політичні
фактори. Синтез цих трьох чинників породжує систему ідей, які репрезентують світогляд
доби2. Тому мета статті – висвітлити становлення державницьких ідей в українському
національному русі кінця ХІХ – початку ХХ ст. у працях українських істориків.
Якщо для українського руху середини та 60–80-х рр. ХІХ ст. найбільш характерним
було культурництво, яке базувалося на ідеї спільної історичної пам’яті, мови, культури,
то, починаючи з 1890-х рр. відбувалася політизація українського руху і його ідейним
фундаментом стала ідея національного визволення та самовизначення українців, їхні
права не тільки на національно-культурну, а й політичну автономію, на створення власної
самостійної держави.
Окремі аспекти цієї проблеми вже отримали висвітлення в узагальнюючих працях
учених з української історіографії, зокрема Я. Калакури, І. Колесник, А. Коцура тощо3.
Тільки з відновленням державної незалежності України почався новий, сучасний
період розвитку української історичної науки, а разом з ним і нове осмислення феномену
державницької ідеї як складової українського руху 90-х рр. Нові підходи щодо
дослідження державницьких ідей українського національного руху задекларували
учасники круглого столу низки наукових конференцій, які відбулися в Києві, Харкові,
Львові, Дніпропетровську, Запоріжжі, Миколаєві та інших містах4. Йшлося про відмову
від партійно-класового підходу в оцінці його діячів.
1
Калакура Я.С. Історизм української ідеї // Калакура Я.С. Історичні засади українознавства. – К.:
НДІУ, 2007. – С. 79-80.
2
Тисяча років української суспільно-політичної думки: У 9-ти томах / О. Сліпушко, Т. Гунчак. – К.:
Дніпро. – 2001. – Т. 5. – Кн. 1: ХІХ ст. – 512 с.
3
Колесник І.І. Українська історіографія (ХVІІІ – початок ХХ століття). – К.: Генеза, 2000. – 256 с.;
Коцур А.П. Ідея державності в історичній думці та суспільно-політичному житті України кінця ХVІІІ –
початку ХХ століття. – Чернівці: Золоті литаври, 2000. – 423 с.; Калакура Я.С. Українська історіографія.
Курс лекцій. – К.: Генеза, 2004. – 496 с.
4
Проблеми історії національно-визвольного руху на Україні в період феодалізму та капіталізму:
Матеріали Республіканської науково-теоретичної конференції (м. Запоріжжя, 8-10 січня 1991 р.). – К.;
Запоріжжя, 1991 – Ч. 1; Проблеми історії національного руху на Україні (до 1917.): Тези доповідей Другої
Всеукраїнської науково-теоретичної конференції. – К.; Миколаїв, 1992. – Ч. 2; Політологічний вісник:
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Сучасний етап історіографії цієї проблеми характеризується критичним
осмисленням спадщини минулого й освоєнням замовчуваних або маловідомих джерел з
історії державницьких ідей в українському національному русі. Більшість дослідників
пов’язують поширення державницьких ідей з політизацією українського руху та
утворенням українських політичних партій, трактують її як надання руху організованого і
політичного характеру, домінування в ньому політичних завдань, націлених на
національне визволення і відновлення самостійної Української держави. Важливе
значення мала публікація програмних документів українських політичних партій1,
дослідження їх історії. О. Шишко дослідив розробку ідей державності України в
програмних і теоретичних документах політичних партій початку ХХ ст. в усіх його
багатогранних проявах2. В роботі наводяться положення партійних документів, у яких
зафіксовано той чи інший аспект ідеї державності, висвітлюються погляди провідників
партій щодо зазначеної ідеї, з’ясовуються передумови її відродження на початку ХХ ст.
Автор зазначає, що державницька ідея на той час існувала в двох варіантах (самостійність
і автономія), і під впливом яких обставин кожна з партій утверджувалася на одному з
варіантів.
Нова парадигма українського національного руху, його зародження й розвиток
дістали відображення насамперед в узагальнюючих працях з української історії, зокрема в
«Історії України. Нове бачення»3, в багатотомній політичній історії України4 тощо.
Автори виходять з того, що український рух виник як реакція на несправедливість
політики імперських режимів до інтересів української нації, як вияв української державної
ідеї і пошук шляхів визволення та незалежності України.
Ряд учених, що працювали над багатотомним виданням «Політичної історії
України» зауважують, що першим українським політичним партіям, які створювалися
інтелектуальною елітою, була притаманна нечітка ідеологічна платформа та
державницька ідея. Так, утворена 1899 р. Революційна українська партія (РУП) об’єднала
у своїх рядах елементи марксистські, революційно-народницькі і національнореволюційні. РУП не взяла ідею самостійної України за провідну у своїй діяльності,
незважаючи на те, що М. Міхновський написав програму для партії «Самостійна
Україна». У пошуках ідеологічної платформи партія виявила схильність до орієнтації на
соціалістичні гасла5.
Як зазначає автор, початок століття ознаменувався змінами і в ліберальнодемократичному українському середовищі, у свідомості тієї ще багато в чому
українофільської інтелігенції, яка об’єдналася в Загальну безпартійну українську
організацію (ЗБУО). Так, у 1903 р. на з’їзді ЗБУО було обговорено програму, у якій
висували вимогу проголошення автономії України6.
Аналіз історіографічної й джерельної бази, методології дослідження історії
українських політичних партій і організацій та розвиток державницької ідеї кінця ХІХ –
Матеріали Всеукраїнської науково-методичної конференції «Політична думка в Україні: минуле і
сучасність» (м. Київ, 1-4 лютого 1993 р.). – К., 1993. – Ч. 1; Українська державність: історія та сучасність:
Матеріали наукової конференції. – К.: ІСДО, 1993.
1
Самостійна Україна: Збірник програм українських політичних партій початку ХХ ст. / Упоряд.
О. Федьков. – Тернопіль: Ред.-вид. відд. управління по пресі, 1991. – 83 с.; Багатопартійна Українська
держава на початку XX ст.: Програмні документи перших партій / Упоряд. В.С. Журавський. – К., 1992.
– 92 с.; Українські політичні партії кінця ХІХ – початку ХХ століття: Програмові і довідкові матеріали. – К.,
1993. – 336 с.
2
Шишко О.Г. Ідея державності в програмах та теоретичних документах українських політичних
партій та організацій: 1900 – березень 1917 років: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Одеса, 1998. – 17 с.
3
Історія України. Нове бачення / Під ред. В.А. Смолія. – К.: Україна, 1998. – Т. 1. – 351 с.
4
Політична історія України ХХ століття: В 6 т. / Ред. І.Ф. Курас. – К.: Генеза, 2002-2003.
5
Там само. – К., 2002. – Т. 1. – С. 127-128.
6
Там само. – С. 128-130.
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початку ХХ ст. здійснив київський історик А. Павко1. Цінність його дослідження полягає
в тому, що в ньому по-новому розглянуто соціальну та ідейну базу політичних об’єднань,
проаналізовано їх структуру і склад, показано програмові завдання та їх вплив на народні
маси. У той же час у дослідженні А. Павка є чимало неточностей. Наприклад, історик
виводить початок партійного будівництва в Галичині з 1885 р., коли виникла народовська
«Народна Рада», яку він вважає першою політичною партією, хоча інші дослідники
аргументовано довели, що «Народна Рада» була виключно політичним товариством2.
Поступово змінюється підхід до висвітлення різних течій і напрямів українського
національно-визвольного руху та їхнього бачення майбутнього України, в тому числі,
культурно-національного, автономістичного і самостійницького. Найбільш ґрунтовною
роботою з цієї проблеми є комплексне дослідження Г. Касьянова3, присвячене вивченню й
осмисленню значення діяльності української інтелігенції та політичних партій для
розвитку української нації, визначення її місця й ролі в українському національному русі
на рубежі XIX-XX ст. Автор чітко простежив поступовий перехід молодого покоління
української інтелігенції від українофільства та культурництва до усвідомлення
необхідності політичної й революційної боротьби.
Відомий історик Я. Грицак дослідив спільні риси й особливості українського
політичного руху в Наддніпрянщині та Галичині, порівнявши розвиток державницьких
ідей України у складі обох імперій4. На думку автора, на українських землях, що
знаходилися у складі Австрійської імперії, з появою перших політичних партій ідея
державності вийшла за межі інтелігентського середовища і стала поширюватися більш
активно серед народних мас, що заклало умови для формування масового політичного
руху з чіткою ідеєю політичної самостійності України. Щодо Наддніпрянської України, то
єдиною політичною силою, яка відстоювала позицію незалежності, була РУП, а сам
український рух залишався нечисленним і практично недієвим. Все це було зумовлено
співвідношенням соціальних і національних чинників суспільного розвитку, що
породжувало своєрідне суперництво поглядів та ідей на розвиток української справи.
Свої регіональні та часові особливості бачення державницької ідеї висвітлює
історіографія українського руху в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. Ця проблематика
знайшла своє висвітлення на сторінках публікацій київського історика О. Реєнта5. На
думку вченого, це був час піднесення українського руху і національного відродження,
утвердження державницької ідеї, консолідації української нації як вищої форми розвитку
етносу. За словами автора, кінець ХІХ ст. характеризувався появою ідеї самостійності
України і створенням стратегії боротьби за незалежність, формуванням розгалуженої
1

Павко А.І. Особливості становлення партійно-політичної системи в Східній Галичині наприкінці
ХІХ ст. – К.: Тов-во «Знання» України, 2001. – 86 с.; Павко А.І. Політичні партії, організації в Україні:
кінець ХІХ – початок ХХ століття: зародження, еволюція, діяльність, історична доля. – К.: Іван Федоров,
1999. – 248 с.; Павко А.І. Політичні партії та організації в Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століть:
методологія, історіографія, проблеми, перспективні напрями наукових досліджень. – К.: Тов-во «Знання»
України, 2001. – 112 с.; Павко А.І. Посилення впливу політичних партій Східної Галичини на громадське
життя краю в 1900-1907 рр. // Український історичний журнал. – 2002. – № 5. – С. 63-79.
2
Пашук В. «Закон про товариства» від 15 листопада 1867 року і його вплив на розвиток українського
національного руху в Галичині // Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. –
Львів, 2001. – Вип. 9. – С. 370-377; Сухий О. Національна ідея в програмах та діяльності українських
політичних партій Галичини (кінець ХІХ – початок ХХ ст.). – Львів: Каменяр, 1998. – 132 с.; Аркуша О.
Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. – Львів: Ін-т українознавства ім. Крип’якевича НАН
України, 1996. – 174 с.; Шкраб’юк П. М. Павлик та його візія політичного майбутнього України // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 130-142.
3
Касьянов Г. Українська інтелігенція на рубежі XIX – XX ст.: Соціально-політичний портрет. – К.,
1995. – 176 с.
4
Грицак Я. Нарис історії України (формування модерної української нації XIX – XX ст.). – К., 1996. –
357 с.
5
Реєнт О.П. Ідея соборності України ХІХ – початку ХХ ст.: стан і перспективи наукової розробки //
Український історичний журнал. – 2000. – № 2. – С. 3-26.
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партійно-ідеологічної системи. Таке піднесення, підсумовує О. Реєнт, показало, що
Галичина, як «П’ємонт України» на початку ХХ ст., була готовою взяти активну участь у
майбутніх революційних подіях1.
Новаторські підходи щодо розуміння сутності основних течій українського
національного руху в Галичині ХІХ – початку ХХ ст. (австрорусинство, полонофільство,
русофільство і народовство) демонструють дослідження М. Мудрого2. Зокрема, автор
стверджує, що народовці в 1870–1880-х рр. сформували нову національну ідею та модель
політичної культури серед галицьких українців, започаткували вічеву традицію в
Галичині, визначили головні напрями своєї діяльності. Такої ж думки дотримується
київський історик Б. Янишин, який ґрунтовно проаналізував політично-пропагандистську
та культурно-освітню діяльність галицьких народовців3.
Український рух у Галичині є провідною темою в дослідженнях О. Сухого4. Одним з
результатів його дослідження стала публікація монографії про відродження в партійних
програмах державної ідеї. Науковець підкреслює вирішальну роль цих політичних сил в
оформленні національно-державницьких прагнень українців, які зустріли опір з боку
польських кіл та москвофільської течії в Галичині5.
Також частково торкнулася в своєму дослідженні питання державницької ідеї в
Галичині львівський історик О. Аркуша. В своїх працях вона вперше в українській
історіографії ґрунтовно проаналізувала участь українських політичних сил у діяльності
Галицького сейму на зламі ХІХ – ХХ ст.6 О. Аркуша вважає, що важливу роль у
формуванні державницької ідеї в Галичині відіграла польсько-українська угода 18901894 рр. («нова ера»), що остаточно розділила народовців і русофілів, структурно та
ідеологічно модернізувала український рух. Саме в другій половині 1890-х років у сеймі
зіткнулися дві національні ідеї: українська «автономія народного життя» і польська
«галицька автономія», і єдиним шляхом розвитку цього органу, на думку історика, були
міжнародні компроміси7. Загалом, підсумовує історик, польська спільнота в Галичині
краще сприяла ідеї національних демократів і початок ХХ ст. характеризувався
посиленням міжнародної конфронтації, поляризацією обох національних рухів.
П. Шкраб’юк, досліджуючи діяльність М. Павлика – лідера Русько-української
радикальної партії на етапі її становлення, розглядає передумови виникнення партії.
Історик наголошує на національній та соціальній складових її ідеології, підкреслює її
1

Реєнт О.П. Українсько-польські відносини в ХІХ – на початку ХХ ст. // Реєнт О.П. Перечитуючи
написане. – К.: Ін-т історії України НАН України, 2005. – С. 178-188.
2
Мудрий М. Галицькі народовці в 60-х рр. ХІХ ст.: спроба модернізації української національної ідеї
// Молода нація. – 1996. – С. 213-219; Мудрий М. Українські народні віча у Львові 1880, 1883 років (місто на
шляху до масової політики) // Львів: місто – суспільство – культура. – Львів, 1999. – Т. 3. – С. 333-347.
3
Янишин Б.М. Народовці на рубежі 70–80-х рр. ХІХ ст.: творення нової моделі політичної культури //
Український історичний журнал. – 2001. – № 6. – С. 86-100.
4
Кондратюк К., Сухий О. Національна ідея в програмі та діяльності Русько-Української радикальної
партії // Політологія. Етнологія. Соціологія: Доповіді та повідомлення ІІІ Міжнародного конгресу
україністів. – Харків: Око, 1996. – С. 238-241; Москвофільство: Документи і матеріали / Вступ. ст., комент.
та добірка документів О. Сухого. – Львів: Вид. центр ЛНУ ім. І. Франка, 2001. – 236 с.; Сухий О. Галичина
між Сходом і Заходом. Нариси історії ХІХ – початку ХХ ст. – Львів: Львів. нац. ун-т імені І. Франка; Ін-т
українознавства імені І. Крип’якевича НАН України, 1999. – 226 с.; Сухий О. Еволюція національної
програми Русько-української радикальної партії // Україна: культурна спадщина, національна свідомість,
державність. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 243-249.
5
Сухий О. Національна ідея в програмах та діяльності українських партій Галичини (кінець ХІХ –
початок ХХ ст.). – Львів: Каменяр, 1998. – 132 с.
6
Аркуша О. Галицький сейм: виборчі кампанії 1889 і 1895 рр. – Львів: Ін-т українознавства
ім. І. Крип’якевича НАН України, 1996. – 174 с.; Аркуша О. Українське представництво в Галицькому сеймі
(1889 – 1901): Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Львів, 1997. – 26 с.
7
Аркуша О. Український національно-політичний рух в Галичині наприкінці 80-х рр. ХІХ ст. //
Україна: культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1997. – Вип. 3-4. – С. 118-139.
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вплив на формування інших бачень щодо державного майбутнього. У дослідженні
вченого РУРП постає як партія соціальної орієнтації та перший пропагандист постулату
соборної та незалежної України. Серед головних форм і методів діяльності партії історик
виділяє: скликання віча, заснування молодіжних патріотичних організацій «Січ»,
створення кооперативів «Народна спілка», видання часописів «Народ», «Громадський
голос», «Хлібороб». Щодо відносин з іншими партіями, то П. Шкраб’юк вказує на
головну рису партії – конфліктність. Вона, твердить науковець, конфліктувала зі всіма: з
народовцями – через їх угодовство з польськими політичними силами, з москвофілами –
через їх проросійську позицію, з польськими соціал-демократами – через їх
антиукраїнську національну позицію1.
Ідейно-політична криза в середовищі радикалів і народовців, спричинена «новою
ерою» 1890-1894 рр., на думку В. Расевича, була головною причиною утворення в грудні
1899 р. Української національно-демократичної партії, ініціаторами якої виступили
М. Грушевський та І. Франко. Об’єднання правої частини радикалів і частини народовців
відбулося на організаційній структурі партії, яка остаточно оформилася на початку 1902 р.
Головною формою діяльності була парламентська. Створення власної інституційної бази
на політичному і громадянському рівнях, тісне переплетіння партійної організації з
мережею культурно-просвітніх та економічних товариств перетворило УНДП на провідну
політичну силу українського національного руху. Ідейно-політична платформа партії була
поєднанням радикальної і народовської програм. Її творці, пише історик, вдало
використовували теоретичні надбання українських радикалів та багаторічний досвід
народовців, створили програму центральної партії. Помірковане та лояльне ставлення до
австрійської влади позначалося на формуванні національного політичного ідеалу.
Постулат політичної незалежності України не був чітко визначений у програмі партії, а
ідея незалежності розглядалася як віддалена перспектива. Центральне місце у програмі
партії займала автономістська ідея як найбільш реальна вимога тогочасної політики.
УНДП наголошувала на необхідності проведення глибокої політичної та економічної
організації українського суспільства, одночасно партія продовжувала активно впливати на
культурно-освітнє життя Галичини2.
Сферою наукового дослідження історика О. Жерноклеєва стала Українська соціалдемократична партія, як автономна одиниця у структурі Соціл-демократичної робітничої
партії Австрії3. Її ідейно-політичною платформою були Гейнфендельська і Віденська
програма СДРПА, які сформували реформістський характер партії з використанням
парламентських, легальних форм діяльності. О. Жерноклеєв підкреслює державницьку
позицію українських соціал-демократів, які підтримали гасло самостійності українських
земель, хоча це суперечило програмним документам СДРПА. Захоплення марксизмом
перешкоджало співпраці УСДП з іншими українськими партіями і призвело до
зростаючого впливу польської соціал-демократії в Галичині. Тому в 1911 р. у середовищі
українських соціал-демократів стався розкол на автономістів і централістів, який призвів
до послаблення впливів партії перед Першою світовою війною4.

1

Шкраб’юк П. М. Павлик та його візія політичного майбутнього України // Україна: культурна
спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 1995. – Вип. 2. – С. 130-142; Шкраб’юк П.М.
Михайло Павлик і радикальна партія: Автореф. дис. … канд. іст. наук. – Львів, 1994. – 16 с.
2
Расевич В. Виникнення та організаційні основи Української націонал-демократичної партії // Вісник
Львівського університету. Серія історична. – Львів, 1999. – Вип. 32. – С. 119-130; Расевич В. Засади
політичної незалежності України у програмі Української національно-демократичної партії // Україна:
культурна спадщина, національна свідомість, державність. – Львів, 2000. – Вип. 7. – С. 229-242.
3
Жерноклеєв О. Українська соціал-демокртична партія (1899 – 1918). – Івано-Франківськ, 1997. –
168 с.; Жерноклеєв О. Українська соціал-демократія в Галичині: Нарис історії (1899 – 1918). – К.: Основні
цінності, 2000. – 168 с.
4
Там само.
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Таким чином, для сучасної вітчизняної історіографії державницької ідеї, як
складової українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст., характерним є
розширення джерельної бази досліджень, доступність праці сучасних закордонних
авторів, запровадження нових наукових методик в історичні дослідження. Результатом
таких якісних змін стало зростання кількості нових наукових монографій, захищених
кандидатських і докторських дисертацій, у яких розглядаються різні аспекти історії
національного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст.
Проте ряд тем все ще очікують свого осмислення. Насамперед це сам феномен і
сутність українського руху, його еволюція під впливом внутрішніх та зовнішніх чинників,
співвідношення автономомістських та самостійницьких концепцій на різних етапах його
розвитку. Також досі відсутні спеціальні студії, безпосередньо присвячені новітній
історіографії політизації українського національного руху 90-х рр. ХІХ – початку ХХ ст.,
особливостей цього процесу в різних регіонах, тобто надбанням українських істориків за
період після відновлення державної незалежності України.
Historians reviews of the problem of state ideas in the Ukrainian national movement at the
end of XIX – beginning of XX centuries are considered in the article.
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Булаєв О.П. (Київ)
ДЕБЮТ УКРАЇНСЬКОГО
ПАРЛАМЕНТАРИЗМУ В ПЕРІОД
ПЕРШОЇ РОСІЙСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
(1905-1907 рр.)
У статті йдеться про діяльність українських депутатів у першій Державній думі
Росії. Висвітлюється парламентська боротьба української громади навколо доленосних
прагнень ХХ століття: політичного устрою Росії, українського, аграрного та
національного питань.
Радянська історіографія, виходячи з ідеологічних парадигм, завжди віддавала
пріоритети політичним та соціально-економічним аспектам життя суспільства.
Національні проблеми відступали на другий план. В той же час саме національне питання
стало важливим чинником піднесення українського національно-визвольного руху на
початку ХХ ст. На рубежі ХІХ-ХХ ст. українські землі, які входили до складу Російської
держави, мали статус звичайних губерній імперії, а українці, які взагалі розглядались як
населення Малої Росії, були позбавлені будь-яких політичних прав для національного
розвитку. Така політика здійснювалася й щодо інших народів Російської імперії. Поляки
перебували на особливому статусі. Євреї вважалися «класичними» інородцями,
позбавлені будь-яких прав взагалі. Кавказ, Середня Азія, Сибір знаходилися на
колоніальному чи напівколоніальному статусі.
Початок революції в Росії в січні 1905 р. став важливим кроком до піднесення
національно-визвольного руху, посилив громадську активність суспільства. Царат став на
шлях здійснення вимушених реформ, оскільки негайно треба було нейтралізувати
соціальний вибух. Маніфестом від 17 жовтня 1905 р. було проголошено пакет політичних
та соціально-економічних перетворень, а також створення загальнопредставницького
російського органу – Державної думи.
Започаткування і діяльність думи стала певною віхою в громадському житті
українців, своєрідним парламентським виходом на політичну сцену свідомого українства.
Висловлюючи сподівання мільйонів українців, відомий історик і громадський діяч
професор Харківського університету Д. Багалій заявив: «В спільній сім’ї народів, що
складають російську державу, не повинно бути народів пригнічених та народів
упривілейованих, усі вони мусять мати свої права. Тільки тоді Росія буде міцна і могутня,
коли кожна людина, що тут живе, якої б вона нації не була, буде рівним і вільним
громадянином своєї держави»1.
Проведення першої в історії Росії виборчої кампанії до Державної думи
супроводжувалося трьома наявними факторами: 1) політичними репресіями; 2) арештами;
3) підтримкою місцевою адміністрацією окремих проурядових кандидатів. Влада будьякою ціною намагалася не допустити в думу опозиційних депутатів, навіть при досить
наочній обмеженості діяльності думських обранців. Зокрема, вже під час обрання
виборщиків, які обирали депутатів до першої Державної думи у Херсоні місцева влада
відкрито підтримувала чорносотенців. На Поділлі від виборчого процесу було усунуто
представників інтелігенції, які були популярні серед місцевих селян. Активно відбувалася

1

Громадська думка. – 1906. – 23 квітня.
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«чистка» опозиційних кандидатів у Житомирі, де заарештували та етапували до
Архангельська двох поміщиків, сільського вчителя та двох селян1.
Державна дума розпочала свою діяльність 27 квітня 1906 р. Із 497 депутатів думи –
102 були обрані з 9 українських губерній. З початком роботи думи українці швидко
організували Українську парламентську громаду у складі 42 осіб для обстоювання своїх
національних інтересів. Її головою обрали відомого адвоката і громадського діяча з
Чернігівщини І. Шрага. Щоб допомогти українській фракції в організації роботи і
визначенні національних вимог до Петербурга приїхав М. Грушевський, який став
організатором і духовним натхненником друкованого органу української парламентської
громади – часопису «Украинский вестник». Редактором став М. Славинський,
відповідальним секретарем – Д. Дорошенко.
Тематика публікацій часопису була досить строкатою: від історичних студій до
актуальних наболілих проблем, які стояли перед народами Росії, а українським –
безпосередньо.
З перших днів роботи думи українська парламентська фракція активно взялася до
праці. Зі сторінок «Украинского вестника» населення України постійно інформували про
боротьбу української політичної еліти за задоволення своїх національних і культурних
прав. На думку А. Лотоцького, якби не активна робота української фракції в думі, яка
постійно пробуджувала свідомість українців у Росії, то українці, можливо, в середині
ХХ ст. зникли б як народ, розчинилися в широкому масиві росіян, хоча вони чимало
доклали до економічного і культурного розвитку Росії2.
Українська фракція виступила за федеративний лад як основу майбутнього устрою
політичних і національних відносин у Російській державі. Виходячи з цього, українські
терени мали вийти зі складу тодішніх адміністративних одиниць Російської імперії і
приступити до створення на широких демократичних засадах органів обласного
законодавства й самоврядування, керівництво якими здійснювало б народне
представництво у вигляді Українського сейму, куди б обиралися загальним, рівним і
прямим голосуванням.
На шпальтах «Украинского вестника» було досить конкретно зазначено завдання
українським депутатам: «Ідеал, яким ми керуємось у нашій роботі, полягає в тому, щоб у
вільному, демократичному, державному союзі, на який рано чи пізно перетвориться
колишня самодержавна, централізована Росія, здійснена буде не лише рівність громадян, а
й рівність народів»3.
Українська фракція розробила Декларацію про автономію України, яку
М. Грушевський виклав у статті «Наши требования». Зокрема, українські депутати
вимагали вирішення проблем національних прав українців у контексті переустрою всієї
держави на принципах рівності народностей, областей і національно-територіальної
автономії, вважаючи їх складовою загальноросійських проблем, не поділяючи народності
на «зрілі» й «незрілі»4.
Українці вимагали при вирішенні національних справ виходити із реального стану
речей, із реальних потреб населення, а не з історичних фактів і довідок5.
На сторінках журналу також обговорювалося питання, пов’язане із земельною
реформою. Майже все селянство було переконане в тому, що головне й єдине завдання
думи – наділення селян землею. З приводу земельного питання І. Шраг у статті
1

Милько В. Етносоціальний та політичний склад депутатів від українських губерній та міст у
державних думах Російської імперії: деякі сторінки з історії парламентаризму (1906-1917) // Історія в школі.
– 2010. – № 4. – С. 10.
2
Украинский вестник. – 1906. – № 6. – С. 360-375.
3
Украинский вестник. – 1906. – № 1. – С. 6.
4
Украинский вестник. – 1906. – № 4. – С. 203-208.
5
Украинский вестник. – 1906. – № 4. – С. 271.
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«Українські депутати в Державній думі» повідомляв, що одним із основних думських
питань для більшості депутатів було аграрне, яке потрібно швидко вирішити на
законодавчому рівні й передати землі людям на місцях у власність1.
Питання земельної реформи І Державній думі вирішити не вдалося у зв’язку з її
швидким розпуском. Дума була розпущена через тиск на уряд у питанні швидкої передачі
державних, поміщицьких та монастирських земель народу. Але вже тільки те, що дума
розглядала цей законопроект, як зазначав М. Грушевський в «Украинском вестнике», було
великою перемогою демократії, оскільки його відкладення для вирішення
скомпрометувало б Державну думу та її конституційний лад в очах народу, спричинило б
ще більший розбрат і недовіру людей до інтелігенції2.
Не залишилися в стороні питання розвитку української національної школи.
Публікація С. Русової про проведення літніх педагогічних курсів у Києві 1906 р. стала
важливою інформацією про зростання політичної свідомості й активності українського
вчительства, яке постійно знаходилося під пильним урядовим оком влади і цензури.
Учасники педагогічних літніх курсів у Києві не тільки здобули чималий методичний
багаж знань, а й звернулися до уряду зі спеціальною резолюцією з вимогами всебічного
розвитку української школи, паралельного вивчення російської й української мов, історії,
географії України, народознавчих традицій3.
Спільна позиція українських депутатів і свідомого вчительства все ж таки призвела
до відміни ганебних Валуєвського циркуляру (1863 р.) та Емського указу (1876 р.). В той
же час у політиці щодо школи самодержавна влада не здійснила жодних
реформаторських кроків, ні на йоту не зрушила імперський уряд з його русифікаторських
позицій. Боротьба за українську школу мала великий резонанс серед української
демократичної інтелігенції й української людності. І хоча перша спроба щодо
застосування української мови на державному рівні виявилася безрезультатною,
парламентські дебати з приводу національної освіти сприяли широкому громадському
руху на захист українознавчих предметів. «Царська влада, – писав М. Грушевський в
«Украинском вестнике», – мала створити такі умови, за яких народності імперії отримали
б можливість свого національного розвитку й не були б у ній принижені»4.
Борючись за українську справу, депутати Парламентського клубу стали на захист
єврейського населення, яке страждало від погромів і насильства з боку самодержавної
влади і чорносотенців. Лідер української фракції І. Шраг в спеціальному виступі засудив
практику єврейських погромів і розповів депутатам, як вони відбулися в Чернігові з
участю представників влади, губернатора і чорносотенців5. Проголошуючи ненависть до
євреїв, самодержавство готувалося до боротьби з усіма меншинами імперії. Проурядова
чернігівська газета «Губернские ведомости» вмістила статтю, яка виправдовувала
погромну практику: «Їм (революціонерам – О.Б.) потрібно, щоби могутня Росія перестала
існувати, а утворилися її окремі частини: Кавказ, Польща, нарешті Малоросія і щоб
керував цим не російський православний цар, а якийсь їх виборний, – може, єврей, може,
вірмен, може, поляк. Нам, росіянам, зрозуміло, треба боротися з цим великим злом»6.
Маніфест 17 жовтня 1905 р. давав надію на справедливе вирішення національного
питання. М. Грушевський навіть відгукнувся на цю подію статтею «Конец Гетто»,
присвячену внеску на розгляд думи законопроекту про ліквідацію на українських теренах
смуги єврейської осілості. Хоча в часопису з цього приводу сам Михайло Сергійович

1

Украинский вестник. – 1906. – № 7. – С. 529.
Украинский вестник. – 1906. – № 2. – С. 76.
3
Украинский вестник. – 1906. – № 14. – С. 965-966.
4
Украинский вестник. – 1906. – № 1. – С. 10.
5
Украинский вестник. – 1906. – № 8. – С. 610-612.
6
Украинский вестник. – 1906. – № 8. – С. 610-612.
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писав: «Ми далекі від ілюзій, що це страшне єврейське питання буде вирішене одним
законом про громадянські права»1.
Але цар Микола ІІ повернув П. Столипіну журнал Ради Міністрів з проектом
єврейського рівноправ’я, пояснивши, що Росія ще не готова до таких рішень2.
Діяльність української парламентської громади не була безхмарною. Давалося
взнаки, що до складу фракції вступили депутати різних політичних партій і поглядів.
Наприклад, український депутат, представник партії кадетів Ф. Штейнгель, хоч і з
розумінням ставився до ідеї самоврядування в Україні, але вважав, що українські
прагнення до автономії несвоєчасні. Депутат стверджував, що народні маси ще мало до
цього здатні і не мають політичного досвіду. Тому треба велика перехідна епоха, щоб
розбудити народну свідомість і тільки тоді втілювати ідею автономії України у життя3.
Активна діяльність І Державної думи налякала самодержавство. 8 липня 1906 р.
відбулось її останнє засідання. Царат розігнав цей склад думи, проголосивши вибори до
ІІ Державної думи.
Звичайно, ті напрацювання, які виробили українські депутати, були заблоковані
царською владою. Але посланці України здобули важливий політичний досвід. Думські
слухання навколо питань майбутнього державного устрою Росії, «українського питання» в
Російській державі, аграрної реформи, долі національних меншостей – стали справжнім
дебютом українського парламентаризму.
In this article it is said about the activity of Ukrainian deputy in the first State duma of
Russia. Parliamentary struggle of Ukrainian community around the fateful cravings of XX
century: political order of Russia, Ukrainian, agricultural and national questions is described.
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Котюк В.О. (Київ)
ЕТНОПОЛІТИКА В УКРАЇНІ
НА ПОЧАТКУ НАЦІОНАЛЬНОЇ РЕВОЛЮЦІЇ
1917 РОКУ
У статті йдеться про політику Центральної ради до національних меншин України
на початку національно-визвольних змагань 1917-1920 років. Розкривається одна із
маловідомих сторінок державотворчих процесів в Україні після повалення
самодержавства.
Українська громадська і суспільно-політична думка завжди з великим інтересом
ставилася до історичних подій 1917-1920 рр. В той же час зазначимо, що в центрі уваги
опинялися питання політичні, економічні та соціальні. Національні чинники української
революції почали розглядатися тільки в останній час.
Для України національне питання мало особливо велике значення. Російський царат
проводив шалену шовіністичну політику щодо національних меншин, до яких в імперії
належали й українці. У 1913 р., звертаючись до депутатів ІV Державної думи Росії,
М. Грушевський писав: «Заявляємо свою солідарність з тими поважними депутатами, які
не є українцями за походженням, але вірно оцінюють своє становище представників
демократичних кіл населення, висловили свій голос проти шалених утисків, які зазнають
українське слово і всі прояви українського життя»1.
У березні 1915 р., виступаючи на робочому мітингу у Львові на честь пам’яті
Великого Кобзаря, В. Винниченко заявив: «Найбільшим ворогом всього поступового,
гуманного, людського є російське чорносотенство, найлютіші пси, що стережуть «единую
и неделимую Россию», яку ненавидів Т. Шевченко»2.
«Права» більшість ІV Державної думи Росії отримувала постійну підтримку
російського чорносотенства. Тому досить наочно й відверто висловлювала свою
підтримку політиці царату: «…Чи представники інших національностей зіллються з
руським народом, чи мають бути викорені». Зі сторінок чорносотенної преси було чутно:
«Ми бажаємо обрусіння народів. Ми бажаємо, щоб вони втратили свої національні
особливості і злилися з корінним Російським населенням»3.
В. Винниченко писав: «Українство не могло пожалітись на поміркованість політики
російського монархічного уряду щодо України. Всі форми утиску, експлуатації й нищення
прав політичних, соціальних, національних та взагалі прав людини й громадянина так
притаманні всій системі, всьому характеру упорядкування царизму щодо українства
прикладалися в самих щедрих розмірах і без всякого маскування»4. Ось чому автор
«Відродження нації» вказував на українську революцію як грандіозний вибух
національного почуття і демонстрації «національної радості», яка докотилася до
української глибинки. 2 квітня 1917 р. члени товариства «Просвіта» с. Підлипного, що на
Конотопщині, виступили з відозвою до всіх українців: «…Упав московський царат.
Відчиняється брама національної тюрми народів Російської держави. Ми, українці, одна з

1

Центральний державний історичний архів України у м. Києві (далі – ЦДІА України), ф. 705, оп. 2,
спр. 121, арк. 43.
2
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України, ф. 1823, оп. 1, спр. 1,
арк. 1.
3
ЦДІА України, ф. 1010, оп. 1, спр. 171, арк. 2.
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Цит. за: Рубльов О.С., Реєнт О.П. Українські визвольні змагання 1917-1921 років. – К., 1999. – Т. 10.
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поневолених націй, мусимо рішуче домагатись своїх прав»1. Вирішення національного
питання в Україні оновленій означало: ліквідація рецидивів політики самодержавства до
українців, досягнення національно-територіальної автономії у складі Російської Федерації
(як попередній план чи план «мінімум»), надання національно-персональної автономії
національним меншинам.
Шлях до міжнаціонального порозуміння в свій час визначив український
громадський діяч М. Міхновський, який писав: «Державна самостійність є головною
умовою існування нації, а державна незалежність є національним ідеалом у сфері
міжнаціональних відносин»2. Спектр міжнаціональних відносин в Україні знаходився в
площині комунікацій між найбільшими національними громадами та їх політичними
силами:
російською як великодержавною;
українською як титульною і найбільшою;
польською, що знаходилася на особливому статусі;
єврейською людністю, що класично відображала життя інородців у Російській
самодержавній державі.
На початку ХХ ст. український суспільний рух хоч і був нечисленний, все ж
виступив зі своїм баченням політичної платформи у національному питанні. Більшість
українських партій знаходилася на позиціях демократичного розвитку Росії, перетворення
Російської імперії у федерацію вільних народів. Історично цю концепцію виношували
Кирило-Мефодіївці, М. Драгоманов, а потім М. Грушевський, який стояв на позиціях
децентралізації «єдиної» і неподільної Росії у федерацію вільних народів. Не поспішав
«прискорювати» українську незалежність і майбутній керівник Генерального секретаріату
ЦР В. Винниченко, який звертав увагу на те, що економічний зв язок України з Росією
«поволі й неволі за триста років перебування України в складі Російської держави вріс в
наше життя духовне й матеріальне». А по-друге, з точки зору огляду зовнішніх факторів,
Україна постреволюційна немає таких сил, аби «відірвавшись від Росії, не впасти в обійми
якоїсь сильної імперіалістичної держави».
Позицію українських політичних партій віддзеркалювали їх програми та оцінки
національного питання. Стоячи на позиціях національно-територіальної автономії народів,
вони декларували забезпечення прав національних меншин. Із програми партії соціалістівреволюціонерів: «1. Розвиток краєвого життя на основі широкого самоуправління.
2. Забезпечення прав та інтересів національних менших груп»3. Разом з українськими
есерами, які з часом будуть відігравати важливе місце в політичному житті Центральної
ради, з інтернаціональних позицій виступили й українські соціал-демократи, які в
партійних документах зазначили: «право кожної нації на культурне і політичне
самовизначення. Знищення всяких привілеїв класів, станів, походження, стану, віри і
націй. Рівноправність всіх мов у школах, судах, місцевих громадських і урядових
установах»4.
Практично єдиною (до 1917 року) партією, що стояла на позиціях державної
незалежності України, була Українська Народна Партія, яка характеризувалася своїм
«екстравагантним націоналізмом» і записала в своїй програмі: «Усі люди – твої брати, але
москалі, ляхи та жиди – це вороги нашого народу, поки вони панують над нами та
визискують нас», або «Україна для українців! Отже, вигонь звідусіль з України чужинців-

1

Іванущенко Г.М. Українське відродження 1917-1920 років на Сумщині. Зб. док. і матер. – Суми,
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гнобителів!»1 Ця позиція зазнала нещадної критики з боку М. Грушевського та широких
українських демократичних кіл.
Українська демократія вступила в конфлікт із більшовиками (РСДРП(б)). Каменем
спотикання було національне питання. Російські соціал-демократи, по-перше,
відмовилися від федеративного устрою РСДРП, по-друге, відверто нехтували
національними проблемами, віддаючи переваги політичним та економічним чинникам.
Для керівників більшовицької партії ідеалом була унітарна держава, в якій вирішення
соціальних проблем знищить національний гніт та розбрат. Повалення самодержавства та
революційна стихія, на думку В. Винниченка, застала українське суспільство неготовим
до рішучих, організованих дій.
Етнонаціональні відносини в революційних подіях 1917 р. зайняли не останнє місце.
Російський етнос в Україні завжди вважався великоруським, мав беззаперечні державні,
політичні, економічні, духовні преференції. Царське самодержавство проводило щодо
українців, як і інших народів імперії, політику, яка визначала денаціоналізацію,
асиміляцію зросійщенням. Навіть широкі російські демократичні кола вважали
національні рухи чимось другорядним, залежним від загальноросійського демократичного
руху.
1917 рік українська політична еліта зустріла в абсолютній меншості до більшості
українців, які мешкали на території своєї власної країни. Навіть у самому українському
суспільстві пануючим був образ такого собі малороса, «гречкосія», представника
меншовартісної етнічної групи. Український суспільно-політичний рух на рубежі ХІХХХ ст. ще тільки зароджувався. Українська демократія зустріла другу революцію в Росії
невеликим колом однодумців, чиї по-справжньому передові загальнолюдські ідеї,
звичайно, не могли стати духовним надбанням усієї української людності. Значна частина
населення українських міст ідентифікувала себе росіянами, а серед українських
мешканців села століттями закладався стереотип упередження до російського поміщика,
польського пана та єврея-орендаря.
Незважаючи на численні факти співдружності поляків і українців, перші, які
представляли значний суспільний прошарок поміщицтва та інтелігенції, упереджено
ставилися до українського демократичного руху, егоїстично вважали свій стан
тимчасовим і, незважаючи на внутрішні суперечливі політичні табори, сходилися
однозначно в одному питанні – відродження Речі Посполитої 1772 року.
Велику національну драму переживало українське єврейство. На початок 1917 р.
більшість євреїв перебувала в «смузі осілості», піддаючись різноманітним політичним,
економічним, соціальним утискам з боку російського самодержавства. Політика
самодержавства, погромницькі акти, які влаштовувала влада, вщент розколола єврейський
світ і була представлена широкою участю євреїв: а) у загальноросійському революційному
русі; б) у творенні власних політичних партій; в) розвитком переселенського руху до
Палестини. Але більшість євреїв з містечок України були далекі від будь-якої політики,
вони жили турботами про хліб насущний, сліпо мирилися з політикою влади. Тому
упередження до України й українців серед єврейської маси містечок були досить
значними, що вплинуло на майбутній контекст українсько-єврейських відносин у
майбутньому.
Незважаючи на досить складну спадщину, яку залишило самодержавство в
міжнаціональних відносинах, діячі Центральної ради одразу окреслили шлях
міжнаціонального порозуміння між народами України. Стотисячне народне віче, яке
відбулося в Києві на Софійському майдані 19 березня 1917 р. зажадало від Тимчасового
уряду визнати права українського народу на автономію і здійснити ряд заходів на
гарантування прав національних меншин. Першим кроком на шляху до відродження нації,
1
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на шляху до державності став Всеукраїнський національний конгрес (5-7 квітня 1917
року), який через широке представництво делегатів з’їзду визнав, що тільки автономія
України у федеративній Росії зможе забезпечити потреби українського народу та всіх
інших народів, які живуть на українській землі. На доленосні події в Україні досить
швидко відгукнулася українська демократична преса. Наприклад, «Робітнича газета» 14
квітня 1917 р. вмістила на своїх сторінках вірш Павла Мазюкевича, який досить повно
віддзеркалював історичні процеси в Росії та Україні:
На чорному небі червоні зорі вставали,
А чорні сотні червоную кров проливали.
Той самий чорніший звелів «не жаліти патронів»
І падали люди без стонів…
Погроми жидівські, мов буря та скрізь лютували,
Кавказу долини вірменські трупи вкривали,
«Козак» мордував латиша і в кривавій безодні
Раділи лише чорні сотні.
Та втомлена муками й кров’ю країна повстала,
Розбила кайдани й нового життя зажадала!

Піднесення українського національного руху сприяло небувалій активізації
єврейського й польського національного рухів. Одержавши від Тимчасового уряду широкі
політичні та соціально-економічні права єврейський рух (крім сіоністів, які вели
пропаганду за виїзд до Палестини) сформулював свої основні завдання:
ліквідація залишків самодержавної політики щодо євреїв;
боротьба проти шовінізму й антисемітизму;
переоблаштування життя єврейської громади на демократичних засадах;
національна персональна автономія для єврейської людності.
В. Винниченко писав, що євреї, не маючи держав-патронів (як росіяни й поляки),
прихильно поставилися до відродження українського визвольного руху. Свою політичну
платформу сформулювала і польська людність в Україні, яка, незважаючи на значну
диференціацію в національному таборі, зазначила:
участь поляків в управлінні краєм;
введення місцевого самоврядування з участю всіх верств населення;
юридична рівноправність польської людності;
відновлення польської мови в усіх сферах життя.
Найширший спектр революції презентував російський табір: від Тимчасового уряду
до більшовиків. Незважаючи на діаметрально протилежні позиції, у більшості політичних
та соціально-економічних питань «правий» і «лівий» табір російського політикуму вважав
український рух небезпечним, сепаратистським і навіть зрадницьким, направлений проти
оновленої Російської держави. Керівник Тимчасового уряду князь Львов в інтерв’ю пресі
зазначив: «Що взяти на себе відповідальність по розчленуванню Росії не може…
Автономія України – це справа всього руського народу»1.
Незважаючи на складну міжетнічну ситуацію в Україні, Центральна рада зберігала
своє національне обличчя. М. Грушевський постійно підкреслював, що в нових
історичних умовах, народжених революцією, потрібні такт і розвага, порозуміння й
солідарність народів для досягнення великої мети. Прояви шовінізму та національного
радикалізму мають визнавати як злочин і одержувати рішучу відсіч.
An article is dedicated to the politics of the Central Rada of Ukraine within national minorities
during the first period of Ukrainian National Revolution. A contribute of Ukrainian politicians to the
solution of national question on the territory of former Russian Empire is defined and studied.
1
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Даценко О.М. (Київ)
БУДІВНИЦТВО УКРАЇНСЬКИХ
ЗБРОЙНИХ ФОРМУВАНЬ В УМОВАХ
БОРОТЬБИ ЗА ДЕРЖАВНІСТЬ
(1917 – 1920 рр.):
ЗАРУБІЖНА ІСТОРІОГРАФІЯ
У статті проводиться аналіз історіографії, джерельної бази розробленої і
накопиченої за кордоном та присвяченої питанням військового будівництва в Україні
протягом 1917-1920 рр. Розкриваються погляди та підходи дослідників щодо
становлення та розвитку українських збройних формувань періоду Визвольних змагань.
Джерельна база періоду національно-визвольної боротьби українського народу
(березень 1917 – листопад 1920 рр.) надзвичайно різноманітна і включає в себе значний
масив історичної літератури. Після революційних подій було опубліковано тисячі
наукових і науково-популярних брошур, статей, узагальнюючих і монографічних
досліджень, присвячених історії Української революції і які ще не дістали
історіографічного осмислення1. На сьогодні день вона широко представлена значним
масивом архівних матеріалів, дослідженнями істориків, які проводились у різний час та у
різних країнах світу.
Проте серед загального масиву історичної літератури, яка висвітлює питання
українського військового будівництва 1917-1920 рр., одним із найпотужніших є пласт
матеріалів, виданих за межами СРСР, що представляють собою досить цінну джерельну
базу з ряду причин:
першими авторами ставали безпосередні учасники революційних подій, опираючись
на власну пам’ять, щоденники, документи з власних архівів; у своїх роботах вони давали
не лише опис подій, а й коментарі, ставлення до них простих громадян, що є досить
цінним матеріалом для розуміння загальної характеристики ситуації;
в еміграції військово-історична наука не зазнавала тиску тоталітарної ідеології однієї
партії, яка визначала як напрямки історичних досліджень, так і оцінки подій минулого;
має різнопланові підходи до висвітлення подій відновлення української державності,
що дає можливість дослідникові сформулювати власну думку про рушійні сили, причини,
які призвели до поразки ідеї української державності.
Так, у працях російських воєначальників, політичних діячів при спробі об’єктивного
аналізу ситуації, що склалась у суспільстві та колишній імперській російській армії,
трапляються прояви великоросійського шовінізму та спроби захисту російського
імперіалізму. Повною мірою це стосується праць А. Денікіна2, П. Краснова3,
Б. Савинкова4. Цінним же для нас у них є узагальнений значний фактичний матеріал, який
демонструє причини розпаду та розвиток революційних процесів у російській армії.

1

Капелюшний В.П. Українська національна державність доби визвольних змагань (1917 – 1921 рр.):
Історіографія: Автореф. дис. … д-ра іст. наук: 07.00.06 – історіографія, джерелознавство та спеціальні
історичні дисципліни / Київ. нац. ун-т імені Тараса Шевченка. – К., 2004. – С. 10.
2
Деникин А.И. Очерки Русской Смуты. Крушение власти и армии. Февраль-сентябрь 1917. – М.:
Наука, 1991. – 518 с.; Деникин А.И. Гетьманство и Директория на Украине // Революция на Украине по
мемуарам белых. – М.; Л., 1930. – С. 136-185.
3
Краснов П.Н. На внутреннем фронте // Архив русской революции. – Берлин, 1922. – Т. 1. – 311 с.
4
Савинков Б.В. Генерал Корнилов // Мятеж Корнилова. Из белых мемуаров. – Л., 1928. – 268 с.
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Наступну нішу в зарубіжній історіографії займають праці прихильників і учасників
білогвардійського та анархістського руху в Україні1. Зважаючи на те, що автори цих робіт
однаково засуджували діяльність як УНР, так і більшовиків, зібрана ними інформація
становить той пласт історичного матеріалу, який дає сучасним дослідникам можливість
більш об’єктивно оцінити тогочасну загальну ситуацію в Україні. Як недолік, що дещо
знижує історичну цінність цих робіт, маємо зазначити подачу авторами відомостей про
події переважно загальнополітичного спрямування і майже відсутність даних про
конкретний стан українських військ.
Проблематиці, власне, українського громадсько-політичного життя, розвитку
українського військового руху в умовах національно-визвольної боротьби присвячено ряд
праць безпосередніх учасників революційних подій. Серед них цінними джерелами для
нас є спогади та праці перших осіб українського державотворчого руху того часу. Їх
особиста позиція значною мірою впливала на хід подій та вирішення ряду питань, а
інколи й відігравала визначальну роль. До них насамперед потрібно віднести голову
Генерального секретаріату (в січні 1918 р. – Ради народних міністрів) і Директорії УНР –
В. Винниченка2, члена Центральної Ради та міністра в уряді П. Скоропадського –
Д. Дорошенка3.
Заслуговують на увагу сучасних істориків і публікації інших дослідників
революційних подій в Україні першої чверті ХХ ст., зокрема праці П. Христюка4,
М. Шаповала5. Підкріплюючи свої судження фактичним матеріалом, автори висвітлюють
роль державотворчих сил, інтелігенції у національно-виховній та освітньо-просвітницькій
діяльності. Проте висвітлюючи хід та розвиток загальнополітичних подій, вони
залишають поза своєю увагою питання організації та діяльності військових формувань.
Однак це загалом не зменшує цінності таких документальних свідчень, оскільки, на нашу
думку, питання військового будівництва неможливо об’єктивно висвітлити без
урахування і соціально-політичних процесів, які відбувалися на той час в Україні.
Першою систематизованою працею з історії українського війська періоду визвольної
боротьби 1917-1921 рр. можна вважати працю З. Стефаніва6. Розкриваючи характер
українського військового руху, роль і значення Всеукраїнських військових з’їздів, їх
надзвичайно позитивний вплив на діяльність Центральної ради, автор розглядає як
українізацію військових частин, з’єднань і об’єднань російської армії, так і їх занепад.
Епізодично висвітлюються порядок формування українського війська під час війни з
Росією та вільнокозацький рух в Україні, характеризується Гетьманат П. Скоропадського.
Ряд авторів, зокрема, Б. Монкевич7, В. Прохода8 та Б. Сулківський9 зосереджують
увагу саме на складному процесі створення в російській армії національних українських
1

Гольденвейзер А.А. Из киевских воспоминаний (1917-1920) // Революция на Украине по мемуарам
белых. – М.; Л., 1930. – С. 1-63; Деникин А.И. Гетьманство и Директория на Украине // Революция на
Украине по мемуарам белых. –М.; Л., 1930. – С. 136-185; Ірчан М. Махно і махновці: Враження очевидця. –
Кам’янець: Вид. «Стрільця», органу Гал. Армії, 1919. – 32 с.
2
Винниченко В. Відродження нації. – Відень, 1920. – 497 с.
3
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923: У 2-х т. – Ужгород, 1932. – Т. 1: Доба Центральної Ради. –
437 с.; 1930. – Т. 2: Українська Гетьманська Держава 1918 р. – 424 с.
4
Христюк П. Замітки і матеріали до історії української революції 1917-1920 рр. – Відень, 1921. – Т. 1.
– 151 с.; Т. 2. – 240 с.; Т. 3. – 159 с.; 1922. – Т. 4. – 192 с.
5
Шаповал М. Велика революція і українська визвольна програма. – Прага, 1927. – 333 с.
6
Стефанів З. Українські Збройні Сили в 1917-1923. В 2-х ч. – Коломия, 1935. – Ч. 1. – 123 с.
7
Монкевич Б. Спомини з 1918 р. – Львів, 1928. – 26 с.; Монкевич Б. Піонери українського війська //
Табор. – 1927. – № 4. – С. 9-18; Монкевич Б. Слідами новітніх Запорожців. – Львів, 1928. – 200 с.;
Монкевич Б. Чорні Запорожці. Зимовий похід й остання кампанія чорних запорожців. – Львів, 1929. – 152 с.
8
Прохода В.С. Петлюра – Вождь українського війська // Табор. – 1936. – № 28-29. – С. 3-49.
9
Сулківський Б. З історії формування 2-го Січового Запорізького корпусу на Південно-Західному
фронті в році 1917 // Табор. – 1927. – № 4. – С. 71-86.
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частин, вбачаючи в них своєрідний фундамент для Центральної ради та ядро майбутніх
Збройних сил України.
Акцент на ставленні державної влади УНР до утворення власної армії та участі
збройних загонів УНР у боротьбі проти ворогів робиться в роботах П. Мірчука1.
Критикуючи Центральну раду з її Генеральним Секретаріатом, Директорію з її урядом за
стратегічні прорахунки у створенні регулярної Армії УНР, автор звинувачує
соціалістичний провід Центральної ради у цілеспрямованому саботажі питання створення
власної армії.
Численну групу становлять праці, в яких автори розглядають первинні основи
організації українського війська2 та звертають увагу на ініціативність нижчого
командного складу, роботу на місцях. Цікавою та ґрунтовною є спільна праця
І. Крип’якевича, Б. Гнатовича, З. Стефаніва3, яка вперше побачила світ у Львові в 19351936 рр. і до отримання Україною незалежності не перевидавалась. Однак у цих працях
проблеми створення й розвитку військових організацій подаються узагальнено, поза
увагою лишається значний пласт армійського життя військовослужбовців – їхнє навчання,
побут та виховання.
У праці Л. Шанковського, одного з небагатьох фахівців з військової історії України,
розглядаються лише деякі аспекти військової організації рівня вищих об’єднань та у
загальних рисах висвітлюються питання комплектування, озброєння, військових
одностроїв та відзнак як старшин, так і рядових військовослужбовців.
Цікавими для дослідників можуть стати праці безпосередніх свідків становлення та
розвитку
військових
формувань
України.
Зокрема,
генерал-полковників
М. Капустянського4, О. Удовиченка5, генерала В. Сальського6 та ряду інших офіцерів, які
у своїх спогадах розглядають бойові операції, а також історію організації українських
військових частин7.
1

Мірчук П. Євген Коновалець. Лідер українського визвольного руху. – Репринт. відтвор. видання
1958 р. – Львів, 1990. – 108 с.; Мірчук П. Микола Міхновський – апостол української державності. –
Філадельфія, 1960. – 135 с.; Мірчук П. Від другого до четвертого універсалу. – Торонто: Ліга визволення
України, 1955. – 70 с.; Мірчук П. Відродження великої ідеї. – Торонто. Ліга визволення України, 1954. –
64 с.; Мірчук П. Трагічна перемога. – Торонто: Ліга визволення України, 1954. – 63 с.; Мірчук П. УкраїнськоМосковська війна (1917-1919). – Торонто: Ліга визволення України, 1957. – 80 с.
2
Безручко М. Січові стрільці в боротьбі за державність // За державність. – Каліш, 1930. – Ч. 2. –
С. 47-72; 1932. – Ч. 3. – С. 55-108; Доценко О. Зимовий похід Армії УНР (6. 12. 1919-6. 5. 1920). – Варшава,
1932. – 237 с.; Зелінський В. Синьожупанники. – Берлін: Накладом Українського національного об’єднання,
1938. – 76 с.; Мишуга Л. Похід українських армій на Київ. Серпень, 1919. – Відень: Вид. «Українського
прапору», 1920. – 27 с.; Ріпецький С. Українське січове стрілецтво. – Нью-Йорк, 1956; Трильовський К. Про
січовий рух // Календар «Запорожець» на 1921 р. – Відень, 1920; Омельянович-Павленко М. Зимовий похід. –
Каліш, 1934. – 191 с.; Омельянович-Павленко М. На Україні 1917-1918. – Прага, 1935. – 120 с.; Омельченко Т.
Мої спогади про синіх // За державність. – Каліш, 1937. –№ 7. – С. 57-67; Пилькевич О. Про минуле
Українського Генерального Військового Комітету і початок організації Української Армії // Наша зоря. –
1921. – № 7/8. – 14 с.; Шанковський Л. Українська Армія в боротьбі за державність. – Мюнхен: Дніпрова
хвиля, 1958. – 317 с.; Чижевський Г. Коротка історія 3-ї Залізної дивізії. 1919 – 1. VI. 1922. – Каліш, 1922. –
56 с.
3
Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. Історія українського війська (від княжих часів до 20-х
років ХХ ст.) / Упоряд. Б.З. Якимович. – 4-е вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. – 712 с.
4
Капустянський М. Похід українських армій на Київ-Одесу в 1919 р. – Львів: Діло, 1921. – Ч. 1. –
Ч. 2. – 88 с.
5
Удовиченко О. Третя залізна дивізія. – Нью-Йорк: Червона калина, 1971. – 264 с.; Удовиченко О.
Україна у війні за державність. Історія організації бойових дій українських Збройних Сил 1917-1921. –
Вінніпег, 1954. – 176 с.
6
Сальський В. Головні підстави творення армії УНР в минулому і майбутньому // Табор. – 1927. –
Ч. 4. – С. 3-8.
7
Монкевич Б. Слідами новітніх запорожців. – Львів, 1928. – 200 с.; Галаган М. З моїх споминів. –
Львів, 1930. – Ч. ІV. – 298 с.; Думін О. В визвольному Києві (спогади з грудня 1918 – січня 1919) // ЛНВ. –
1932. – Кн. 2. – С. 138-147; Кн. 3. – С. 218-226; Кн. 4. – С. 334-337; Шандрук П. Армія УНР та її боротьба за
державність // Гуртуймося. – 1932. – № 9. – С. 7-14; Тарнавський А. Історія 4-го Запорізького полку імені
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М. Капустянський, який виконував обов’язки начальника оперативного відділу в
Штабі Дієвої армії УНР, у своїй праці опирається на значний обсяг документальних
джерел. Подаючи огляд підготовки та здійснення літнього наступу військ УНР у 1919 р.,
висвітлюючи безпосередні бойові дії, він знайомить нас із важливою інформацією про
загальний стан як армії УНР, так і ворожих військ.
У роботах О. Удовиченка стисло подано матеріал з оперативно-тактичних дій армії в
ході українсько-російської війни і проблематика питання військового будівництва,
удосконалення їх штатної структури лише частково знайшла там своє відображення.
Займаючи високі посади в армії УНР генерал В. Сальський фактично стояв біля
витоків її творення, завдяки цьому зроблений ним аналіз підготовки особового складу
українських збройних формувань є для нас цінним історичним свідченням. Зокрема, в
питанні військового вишколу, недооцінці діячами УНР ваги командного складу в
підтримці боєздатності українських військових підрозділів.
Проте потрібно відзначити, що, досліджуючи та висвітлюючи хід бойових дій,
автори подають важливу інформацію про загальний стан як Армії УНР, так і ворожих їй
військ, недоліки і здобутки командного складу та умови, в яких велася збройна боротьба1.
Однак у їхніх працях все ж залишаються поза увагою такі важливі напрямки розвитку
військових інституцій, як: статути, штатно-посадові структури, однострої, військова
підготовка та вишкіл, військові навчальні заклади, культурно-освітня справа.
Питанню підготовки командного складу присвятили свою увагу ряд учасників
революційних подій2, серед яких І. Вінник, В. Євтимович, І. Зварич, В. Петрів. Цінність
їхніх праць полягає в тому, що перед нами постають свідчення людей, які безпосередньо
зазнавали впливу нової системи військового будівництва та підготовки майбутніх
командирів.
У працях колишніх офіцерів українських збройних формувань, зокрема
В. Євтимовича3, знайшло своє висвітлення питання запровадження демократичних норм
цивільного права у військовому середовищі. Підтримуючи потребу введення нових засад
взаємовідносин між військовослужбовцями, вони вважали, що потрібно створювати їх на
основі національних військових традицій та державного патріотизму.
Дещо відокремлено в загальній історіографії стоїть біографічна література4, у якій
поряд з життєписом політичних та військових діячів Української держави періоду 19171920 рр. подається цінний для нашого дослідження значний фактологічний матеріал про
утворення, розвиток та бойовий шлях ряду військових формувань. Висвітлення лише тих
епізодів з історії українського війська, безпосередньо пов’язаних з діяльністю окремих
персоналій, можна вважати як певний їхній недолік, оскільки такий підхід не дає нам
пок. Богуна // Літопис Червоної Калини. – Львів, 1931. – С. 14-15; Назарук О. Рік на Великій Україні:
Спомини з Української революції. – Відень, 1920. – 344 с.
1
Крат М. Вапнярська операція // За державність. – Варшава, 1938. – Зб. 8. – С. 66-80; Шандрук П.
Армія УНР та її боротьба за державність // Гуртуймося. – 1932. – № 9. – С. 7-14; Юрченко О. Українськоросійські стосунки після 1917 р. у правовому аспекті. – Мюнхен, 1971. – 402 с.
2
Вінник І. Бої Житомирської пішої юнацької школи // За державність. – Варшава, 1938 – Зб. ІХ. –
С. 164-170; Євтимович В. Початки Українського Військового шкільництва в 1917-1918 рр. // Літопис
Червоної Калини. – Львів, 1937. – № 12. – С. 7-11; Євтимович В. Українське військове шкільництво в 1918
році // Нація в поході. – 1940. – Ч. 3-4. – С. 17-20; Зварич І. Київська інженерна юнацька школа // За
державність. Матеріали до історії Війська Українського. – Торонто, 1964. – № 10. – С. 91-107; Петрів В.
Житомирська юнацька школа // Літопис Червоної Калини. – 1936. – № 5. – С. 18-19.
3
Євтимович В. Військо. – Львів, 1938. – 64 с.; Євтимович В. Демократизм у війську // Наша Зоря. –
1923. – № 31-33. – С.6-8.
4
Вислоцький І. Гетьман П. Скоропадський. – Торонто: Вид. «Українського робітника», 1940. – 39 с.;
Корбут С. Симон Петлюра. – 2-е вид. – Львів: Українське видавництво, 1941. – 52 с.; Ласовський В. Генерал
Тарнавський. – Львів, 1930; Львів: Червона калина, 1935. – 192 с.; Лотоцький О. Симон Петлюра. – Б.м.:
Накладом комітету по вшануванню Х річниці смерті С. Петлюри, 1936. – 118 с.; Іванис С. Симон Петлюра –
Президент України. 1879-1926. – Торонто, 1952. – 256 с.
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можливості отримати конкретну інформацію про створення та розвиток української армії
як єдиної структури.
Підводячи загальний підсумок огляду закордонної історіографії потрібно
відзначити, що, незважаючи на її досить широку представленість в історичній літературі,
питання будівництва збройних формувань в Україні знайшли своє відображення лише
частково. До того ж, лише деякі праці були ґрунтовно опрацьовані та опубліковані у
книжковій формі, більшість матеріалу подається у вигляді журнальних статей у
календарях та часописах і несе відбиток суб’єктивного погляду авторів на означене
питання. Внаслідок чого використання лише закордонної історіографії обмежує
дослідника при намаганні комплексного розгляду процесу будівництва збройних
формувань в умовах боротьби за українську державність 1917 – 1920 рр.
In the article the analysis of historiography, spring base of developed, is conducted and
accumulated abroad and devoted the question of military building in Ukraine during 1917-1920
Looks and approaches of oversea researchers open up in relation to becoming and development
of the Ukrainian armed formings of period of the Liberation competitions.
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Сегеда С.П. (Київ)
ГАЗЕТА «АРМІЯ» (1918 р.)
В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ
УКРАЇНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
У статті розглядається заснування й діяльність центральної щоденної військовоморської газети «Армія» (листопад-грудень 1918 р.) на тлі тогочасного військового
будівництва; здійснено спробу реконструювати склад редакторсько-авторського
колективу, дано загальний огляд проблемно-тематичних напрямів видання, особливостей
цензурного нагляду та охарактеризовано місце газети в інформаційному просторі
Української держави.
Період 29 квітня – 14 грудня 1918 р., відомий як доба Гетьманату, яскраво
демонструє, що недостатня увага до преси як засобу пропаганди й агітації має негативні
наслідки для творення держави та її інститутів. Адже в час розбудови збройних сил
військова преса стає важливим засобом інформаційного, духовного та ідеологічного
впливу на формування армії.
Автор статті, ґрунтуючись на архівних документах, віднайдених ним і введених у
науковий обіг, вперше на прикладі щоденної військово-морської газети «Армія» аналізує
становлення і діяльність військової преси Гетьманату, розглядає умови створення війська
та його преси, функціонування військового видання при обмеженні свободи слова,
введенні жорсткої цензури, нестачі державного фінансування та матеріально-технічного
забезпечення.
Дослідники близькі в характеристиці здобутків і упущень уряду Гетьманату, тільки
по-різному визначають їх причини1. Те, що критики характеризують як прорахунки
самого гетьмана Павла Скоропадського і його оточення, прихильники розглядають як
об’єктивні історичні обставини, у яких інакше діяти було неможливо, та посилаються на
нестачу часу для здійснення запланованого урядом.
Розглянемо
аспект
військового
будівництва
за
правління
гетьмана
П. Скоропадського, зокрема формування інформаційно-пропагандистського забезпечення
армії через пресу. Як кадровий бойовий офіцер, П. Скоропадський відстоював потребу
власної армії і флоту для створення міцної держави. Насамперед він подбав про
підготовку офіцерського корпусу, тобто тих людей, хто мав навчати колишніх селян
перемагати. Було прийнято закон про створення мережі середніх і вищих військових
навчальних закладів, курсів перепідготовки офіцерських кадрів, готувалося відкриття

1

Винниченко В.К. Відродження нації. – К.: Політвидав України, 1990. – Т. 3. – 542 с.; Гетьман Павло
Скоропадський та Українська Держава 1918 року: Наук. зб., присвяч. 125-річчю від дня народження
Гетьмана П. Скоропадського та 80-річчю проголошення Української Держави 1918 року. – К., 1998. – 242 с.;
Горєлов В.І. Павло Скоропадський – Гетьман Української Держави: Навч. посібник. – К.: КВГІ, 1995. – 60 с.;
Дорошенко Д. Історія України 1917-1923 рр. – К.: Темпора, 2002. – Т. 2: Українська Гетьманська Держава
1918 року. – 351 с.; Дорошенко Д. Мої спомини про недавнє минуле, 1914-1920. – Мюнхен, 1969. – 467 с.;
Доценко О. Літ. опис української революції: Матеріали і документи до історії української революції, 1917–
1923 рр. – Львів, 1924. – Т. 2. – Кн. 5. – 398 с.; Кульчицький В. Українська держава часів Гетьманщини //
Український історичний журнал. – 1992. – № 7-8. – С. 60-79; Нагаєвський І. Історія української держави
двадцятого століття. – К.: Український письменник, 1993. – 414 с.; Солдатенко В.Ф. Українська революція.
Історичний нарис. – К.: Либідь, 1999. – 976 с.
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Академії Генштабу1. Військовим міністром гетьман призначив колишнього командувача 4
армією, генерала-українця Рогозу, що отримав звання Генерального бунчужного2,
начальником штабу – полковника, колишнього офіцера царської армії А. Слівінського3. У
червні 1918 р. сформовано Сердюцьку дивізію (5 тис. осіб) під командуванням
полковника Климента, у листопаді почали формувати Галицько-буковинський курінь
Січових стрільців. Було затверджено план створення 8 піхотних корпусів та 4 кінних
дивізій, для чого мали призвати 85000 новобранців. Авіацію та флот було виділено в
окремі роди військ. Також було відновлено стан українського козацтва Гетьманським
Універсалом 16 жовтня 1918 р., відповідно до якого українське державне козацтво
складалося з 8 кошів у межах губернії, кожен по 14 полків у межах повіту з призначеними
гетьманом отаманами. «На них лежить відповідальність за складання козацтва –
державного – на користь всієї України. На них лежить завдання – вдіхнути в
відроджаючуся озброєну силу тих заповітів і тих лицарських звичаїв котрі належали
давнім козакам», – зазначалося в газеті «Армія» за 14 листопада 1918 р.4
Дослідники підкреслюють, що за часів правління П. Скоропадського в Україні не
виникло регулярної армії, хоча практично все було для цього готове. Урядовці вагалися з
загальною мобілізацією, побоюючись, що тоді зможуть проникнути до армії більшовицькі
чи націоналістичні ідеї, однак для розвитку військової преси і пропаганди через неї
власних ідей не доклали потрібних зусиль.
Для військового будівництва Української держави виникла потреба створити нову
військову пресу, бо та, що виникла в «медовий рік» української преси (березень 1917 –
березень 1918 рр.), перестала існувати через розформування її засновників – військових
з’єднань Центральної ради. В інформаційному просторі новоствореної Української
держави з’явилася серйозна прогалина. Гетьман створив офіційний «Вісник Ради
народних міністрів» та часопис «Україна» з ілюстрованим додатком. Це були цивільні
видання, де порушувалися й окремі питання військового будівництва. Однак, якщо
відстежити час виходу в світ військових видань, то період із квітня до жовтня 1918 р. був
досить тривалою паузою в існуванні військової преси, що згубно позначилося на
організаційних процесах у війську. Адже тоді військова преса мала завдання в потрібному
для влади ракурсі роз’яснювати війську політику уряду, інформувати про події в Україні і
за кордоном, публікувати накази та розпорядження командування.
На час творення української військової преси існувало кілька шляхів її виникнення:
спонтанний (перші видання УСС), заснування спеціально створеними відділами преси
(армійськими і урядовими), з’їздами та фронтами, виникнення самостійного видання на
основі україномовного додатку до російськомовної преси (приміром, одеська «Салдацька
думка» на основі «Солдатской мысли»)5. За часів Гетьманату спостерігаємо особливий
спосіб виникнення нових видань: ділення вже існуючого часопису на два нових при
збереженні спільного провладного редакторсько-авторського колективу. В огляді преси,
вміщеному в газеті «Армія» 6 листопада 1918 р., повідомляється: «Виникший з ініціативи
начальника генерального штабу А. Слівінського перший військовий журнал України
«Військово-науковий вістник Генерального Штабу» мав три книжки, в котрих міститься
немало цінного матеріалу з досить добрим зовнішнім виглядом і порівнюючи по
доступній ціні. Вісник зараз перетворився в два журнали, які редагуються однією
редакцією. Перший журнал має назву «Військово-науковий вістник Армії і Фльоти», а
1

Герасименко М.В. Підготовка старшинських кадрів в українських національних державних
утвореннях (березень 1917 – листопад 1920 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 20.02.22 / Нац. акад.
оборони України. – К., 2005. – 24 с.
2
Армія. – 1918. – № 1. – 3 листопада. – С. 1.
3
Винниченко В.К. Відродження нації. – К.: Політвидав України, 1990. – Т. 3. – С. 352.
4
Армія. – 1918. – № 6. – 10 листопада. – С. 1.
5
Сегеда С.П. Історичні засади виникнення преси українських військових формувань // Гілея. Збірник
наукових праць. – К., 2009. – Вип. 20. – C. 56-62.
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другий «Армія і Фльота України»1. Обидва журнали редагував генеральний хорунжий
О. Ковалевський, що обіймав посаду начальника Канцелярії військового міністерства. До
центральних органів належала і досліджувана нами щоденна військово-морська газета
«Армія». Оскільки офіцерському корпусу української армії і флоту надавалося особливого
значення, тож закономірно, що публікації центральної військової преси були адресовані
насамперед офіцерам.
Армійські фронтові газети Гетьманської доби представленні кількома виданнями.
Серед них щоденна газета «Васильківські вісти», яку видавало Інформаційне бюро
Національного Союзу при штабі комендатури Українського республіканського війська у
м. Василькові (13 номерів) та «Бюлетень штаба Армії головнокомандуючого
Лівобережної України» (10 номерів), яку видавав у Кременчуці Інформаційний
політичний відділ штабу армії Лівобережної України. Обидва видання виходили в грудні
1918 року, чим пояснюється незначна кількість номерів. В архівних документах містяться
відомості про ті військові газети, примірників яких не збереглося: щотижневий журнал
«Голос инвалида» (Одеса)2, журнал безробітних офіцерів «Полдень» (Харків)3, орган
союзу взаємодопомоги офіцерів м. Одеси «Наша жизнь»4.
До влади розуміння значення української військової преси як власної інформаційної
зброї прийшло запізно, коли вже доба Гетьманату добігала кінця. Спочатку до преси
ставилися як до можливої зброї противника. Для контролю за лояльністю видань було
введено перереєстрацію, якій підлягали і цивільні, і військові видання, більшість з яких її,
звичайно ж, не пройшли. Цензура у пресі, введена вже наступного дня по приході до
влади П. Скоропадського, була подвійною, тобто українська та окупаційна (німецькоугорська). Новостворене Бюро преси розробляє список питань, обговорення яких у пресі
не допускається: «1). Все, що направлене проти пана Гетьмана: його особистості, влади,
заходів і взагалі всього, що направлено на дискредитацію влади Ясновельможного;
2). Заклик в тій чи іншій формі до повалення існуючого ладу в Україні; 3). Все, що
направлено проти уряду: критика в різкій, грубій формі його діяльності, яке може
підірвати довіру суспільства до нього; неправдиві слухи про діяльність Уряду, які можуть
викликати ворожість до нього у населення, неперевірені слухи про переміну у складі
Уряду; 4). Заклики до демонстрацій, страйків, повстань робітників і оправдання таких дій,
якщо вони були; 5). Статті, які можуть викликати ворожнечу однієї частини населення
України до іншої; 6). Все, що стосується німецької влади і військ, які перебувають на
території України, заходи влади і військ, якщо інформація не отримана з офіційного
джерела і може викликати незадоволення населення, статті направлені проти перебування
німецьких військ в Україні і можуть викликати вороже ставлення населення до них,
повідомлення будь-яких неперевірених чутках тенденційного характеру, що стосуються
німецьких військ і влади; 7). Повідомлення про повстання і безпорядок на території
України; 8). Повідомлення про катастрофи на території України і кількості постраждалих
німецьких солдат; 9). Повідомлення про політичні обшуки і арешти на території
України»5. До порушників застосовувалися каральні санкції – арешти, штрафи, закриття
видань.
Наказ про попередню цензуру військових видань вийшов 4 жовтня 1918 р., однак у
щоденній газеті для війська і флоту «Армія» лише в 19 номері за 27 листопада з’являється
запис: «Дозволено цензурою 26 листопада 1918 року»6. На той час уже вийшло
1

Армія. – 1918. – № 2. – 6 листопада. – С. 3.
Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України),
ф. 1184, оп. 1, спр. 38, арк. 4.
3
Там само, спр. 39, арк. 3.
4
Там само, спр. 19, арк. 1.
5
Там само, спр. 5, арк. 19.
6
Армія. – 1918. – № 19. – 27 листопада. – С. 4.
2
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розпорядження про введення військової цензури: «Наказ Всім збройним Силам, що діють
на території України № 10 від 20 листопада 1918 року м. Київ. На підставі наданої мені
влади наказую негайно ввести в дію на Україні положення про військову цензуру в
повному обсязі на основі тимчасового положення, додаток до ст. 128 Положення про
польове управління військами, видане 1914 року, розширивши його вплив на тимчасові
видання, що находяться в даний час під дією попередньої цензури за цивільними
законами»1.
Заборони, бюрократичні затримки, обмеження для преси взагалі й військової
зокрема, відіграли негативну роль у справі пропаганди й агітації в українському війську та
серед населення. Цим скористалися більшовики, яким зіграла на руку і російська
монополія на виготовлення друкарської фарби та паперу, достатнє фінансування, великі
наклади військових видань.
Однак є чимало позитивних моментів у роботі окремих видань доби Гетьманату.
Особливим явищем того часу стала щоденна військово-морська газета «Армія»,
розрахована на специфічний читацький контингент – офіцерський корпус. Оскільки в
український уряд, військо прийшло багато офіцерів царської армії, то питання
будівництва війська в «Армії» подавали з точки зору офіцерів. Згуртування рядів
офіцерського корпусу українського війська влада вважала за нагальне завдання у справі
творення армії. В статті «Не угашайте духа» журналіст обґрунтовує цю позицію газети:
«Дух армії – її офіцерство... Створивши армію, необхідно зробити все можливе для
відродження офіцерського корпусу. Питання це великої ваги: від нього залежить саме
буття армії, при спільній творчій праці воно має бути вирішене насамперед»2.
Газета «Армія» належала до центральних видань, виходила в Києві у листопадігрудні 1918 р. під керівництвом редактора-видавця П. Дормана. Виходила досить
регулярно, вийшло 33 номери «Армії». Це єдиний військовий часопис, видавцем якого
значиться конкретна особа. Газета стояла на державницькі позиції, виступала за
відродження традицій міцної національної армії.
Газета «Армія» була типовим представником військової преси Гетьманату, певним
зразком, за яким мали в подальшому будувати свою діяльність інші військові видання, що
переживали час кризи. «Армія» відкрито перераховує труднощі діяльності тогочасних
видань: «Військова преса під час формування української армії природно починає
відігравати видатну по значенню ролю. Між тим, завдяки з багатьох чисто технічних
перешкод, вона тільки ледве існує і, виключно дякуючи невтомній енергії своїх
керівників, не спиняється то через брак паперу, то за відсутності типографії. Приватні
видавництва переживають серйозну кризу, а військові тим більш, через те, що
несформовані частини армії не мають власних коштів, не можуть належним чином
підтримувати молоду ініціативу»3.
Передплата на всі газети, в тому числі й на «Армію», приймалася на нетривалий
термін: «Зважаючи на існуючі обставини, передплата приймається не більше, як на
3 місяці»4. Було передбачено передплату за державний рахунок для військовослужбовців:
«Наказами по військовому відомству за № 154 і по Морському міністерству за № 9
дозволено виписувати журнал на господарські суми за розрахунком на штаб 1 і на частину
2 примірники»5.
Про періодичність, місце виходу та особу видавця повідомляє архівний документ:
«Пану отаману м. Києва Полковника Генерального штабу Павла Євстигнійовича Дормана.
Прохання. Прошу дозвіл на видання газети «Армія». Газета буде виходити щоденно, крім
1

ЦДАВО України, ф. 1184, оп. 1, спр. 21, арк. 13.
Армія. – 1918. – № 8. – 13 листопада. – С. 2.
3
Там само. – № 2. – 6 листопада. – С. 4.
4
Там само. – № 30. – 10 грудня. – С. 4.
5
Там само. – № 6. – 10 листопада. – С. 3.
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днів після свят. Редактором-видавцем маю бути я, Павло Дорман. Газета буде друкуватися
в Державній друкарні. Редакція міститься: в. Володимирська 28, пом. 10. На видання
газети одержано дозвіл Начальника Генерального штабу. Ціна газети на місяць 12 крб.,
окремого числа 50 коп. Редактор-видавець П. Дорман 31 жовтня 1918 рік, м. Київ»1.
Як бачимо, П. Дорман сам був кадровим офіцером, служив у Генеральному штабі.
Перший номер газети вийшов 3 листопада 1918 р., однак бюрократична машина ще кілька
днів потому займалася справою дозволу, який був потрібен для подальшого державного
фінансування видання: «Комітет має за честь представити Управлінню у справах друку
другий примірник заяви полковника П.Є. Дормана про видання в м. Києві щоденної газети
українською мовою під назвою «Армія». Голова київського комітету у справах друку, 9
листопада 1918 року»2.
Прізвища постійних співробітників газети, її авторів дають відомості на видачу
зарплати з 1 по 15 грудня 1918 р.: П. Дорман, Буняковський3, В. Мирович, С. Кельнич,
Дідковський, П. Крижановський, Н. Мамонтов4. Місячна зарплата була досить високою і
становила 600-800 крб., виплачувалася досить регулярно.
Решта авторів матеріалів, які значаться на шпальтах газети, зокрема полк. Намрод,
П. Матючик, Колосовський, І. Смолянінов, М. Нікітін, К. Ухотський, К. Леонтьєв,
Д. Промтов, Б.М. Куликов, К. Рощинський, Рябінін, М. Буква є дописувачами, які
отримували оплату за написані рядки5. Автори публікацій використовували псевдоніми:
Пушкар, Доброволець, Строєвой, Штатскій; криптоніми: Р.Б., М., Л.Д., А.Ш., М-енко,
В.М. В.Б. С. К-ч, М.Н., А.П, Х.П-ло, Н.М., К.Л., П.К., якими підписувалися публікації.
Деякі з криптонімів співпадають з ініціалами постійних авторів (С. К-ч – С. Кельнич,
М.Н. – М. Нікітін, М. – П. Матючик, П.К. – П. Крижановський, Н.М. – Н. Мамонтов), інші
залишаються на сьогодні нерозшифрованими.
Редакція також планувала залучити до співпраці дописувачів, бажаючи наблизити
газету до читачів і зміцнити зв’язки з ними: «Редакція звертається до всіх
військовослужащих з проханням надсилати з місць повідомлення про всі події і питання,
що інтересують молоду українську армію, не вважаючи на форму»6. Однак аналіз
публікацій показав, що серед дописувачів, що відгукнулися на заклик, основна частина
були офіцери, військове керівництво, про що свідчать, зокрема, розписки на отримання
гонорарів7.
Газета «Армія» була повноцінною структурною одиницею. Крім авторів, там
працював штат службовців. У відомості на видачу зарплатні службовцям контори редакції
газети «Армія» з 1-го по 15 грудня 1918 р. значиться 9 осіб: «завідуючий конторою,
машиністка, конторщик, правник мови, метронпаж, помічник метронпажа, коректор,
молодший коректор, кур’єр». Всього зарплата цим співробітникам склала 1478 карб.8 Крім
них, були ще експедитор, помічник експедитора, фальцовщик, відправник пошти –
2 посади, рознощик – 3 посади9.
Газета «Армія» проіснувала ще якийсь час після повалення Гетьманату, зокрема
№ 31-33, згідно з реєстровою накладною, були надруковані в друкарні військового

1

ЦДАВО України, ф. 1184, оп. 1, спр. 35, арк. 57.
Там само.
3
Там само, ф. 1113, оп. 4, спр. 1, арк. 16.
4
Там само, арк. 22.
5
Там само, арк. 18-20.
6
Армія. – 1918. – № 1. – 3 листопада. – С. 1.
7
ЦДАВО України, ф. 1113, оп. 4, спр. 1, арк. 20.
8
Там само, арк. 21.
9
Там само, арк. 23.
2
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міністерства 20 грудня 1918 р. накладом 5 000 примірників кожен1. Для порівняння:
сучасні військові видання ЗС України виходять накладом 2–5 тис. примірників2.
Заслугою керівництва газети було те, що документація велася грамотно, всі рахунки
скрупульозно підшиті, навіть дрібні витрати на купівлю шпагату для експедиції газети,
дров для опалення приміщення редакції, оплату візникові тощо.
Про типові для газет того часу тематичні напрями, які були властиві і для
досліджуваної газети, можна зробити висновки з огляду преси, вміщеного в 30 і 31 номері
«Армії»: «В найближчому часі у Києві почне виходити «Козацька думка». Культурноосвітній тижневик для козаків і селянства з відділами: 1). Наказовим (військові та урядові
акти), 2). На біжучі теми (передовиці), 3). Красне письменство (оповідання та вірші); 4). За
тиждень (на Україні та за кордоном); 5). знання – то сила (історія, добробут,
природознавство, право і т. ін.); 6). дописи (з місць); 7). огляд книжок; 8). поштова
скринька (відповіді та поради); 9). сторінки оповісток»3. Про все це, звісно, в ключі,
потрібному владі, писала й «Армія», лише з точки зору офіцерів. В матеріалах газети
лунає заклик до підняття престижу офіцера, захисту законом його честі й самоповаги, а
також пропонується «зняти турботи про хліб насущний. Якщо не можуть забезпечити
грошима – натурою, решта добавити грошима, створити офіцерські кооперативи,
майстерні й ательє, відродження зборів, створення гуртожитків для молодших офіцерів…
Відроджене на цих основах офіцерство вселить в армії той дух, без котрого вона буде
мертвонародженою»4. Ці ж проблеми порушуються і в наказах Військової офіції
Української держави «Бережіть офіцерство»5. Газету турбують такі питання: становлення
українського флоту; відродження душпастирства (військового духовенства), причому
повідомлення стосуються як православного священства (матеріали про консультації з
митрополитом Київським і Галицьким Антонієм про кандидатуру керівника військового
духовенства), так і мусульман (кончина військового мулли Київського військового округу,
де відзначаються його заслуги), протестантських напрямів християнства (про нестройову
службу для менонітів); новини культурного життя; аналіз допризовної підготовки в школі6
тощо.
Особливої уваги варте питання вживання української мови в українській армії. Не
заперечуючи вживання української мови в українському війську як факт, що вже склався,
автор статті обґрунтовує «з військової точки зору», чому мова, якою в більшості не
володіють офіцери, мало розроблена технічно, має стати мовою армії: щоб ефективніше
навчати солдатів, більшість з яких україномовні селяни; щоб зміцнити зв’язок між
офіцерами і солдатами, першою умовою якого є спільність мови. «Але це не має привести
до висновку, що офіцерів, які не володіють українською мовою, не приймати. Тоді армія
залишилася б без толкових офіцерів. Єдиним виходом є якнайінтенсивніше вивчення
офіцерами української мови»7. Однак автор застерігає від захоплення мовою галицьких
українців, рекомендує поповнювати термінологію за рахунок російської мови, «яка
ближча і більш зрозуміла нашому солдатові». Газета «Армія», що реєструвалася як
україномовна, згодом обґрунтовувала двомовність, а вже через місяць україномовні
публікації становили заледве 10%. Це не було винятком, за часів Гетьманату понад 70
відсотків видань в Україні виходили російською мовою, або вміщували на шпальтах
матеріали переважно російською.

1

Там само.
Сегеда С.П. Сучасна військова преса як джерело дослідження реформування Збройних Сил України
// Вісник Київського міжнародного університету. – К., 2008. – Вип. 7. – С. 252-253.
3
Армія. – 1918. – № 30. – 10 грудня. – С. 4.
4
Там само. – № 8. – 13 листопада. – С. 2.
5
Там само. – № 17. – листопад. – С. 2.
6
Там само. – № 2. – 6 листопада.– С. 2.
7
Там само. – С. 2.
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Та створити повноцінну систему преси гетьманському режимові не вдалося:
революція у Німеччині в листопаді 1918 р. позбавила Гетьманат підтримки, і в грудні
П. Скоропадський емігрував до Німеччини.
Отже, умови, в які була поставлена військова преса Гетьманату, не сприяли
покращенню інформаційно-пропагандистського забезпечення українського війська, а
спричиняли зменшення ефективності впливу на військовослужбовців, населення,
зниження рівня самих видань. Недостатня увага до преси як складової інформаційнопропагандистського забезпечення війська було однією з причин невдач Гетьманату у
будівництві української армії. Щоденна військово-морська газета «Армія», редакторвидавець, співробітники, автори і читачі якої були офіцери, незважаючи на обмеження
свободи слова, введення жорсткої цензури, недостатнє фінансування та матеріальнотехнічне забезпечення показала здатність виживати та виконувати свої завдання завдяки
чіткій організації праці.
Сучасним військовим газетам, розрахованим на широкий загал військовослужбовців,
варто скористатися досвідом «Армії» в плані конкретної спрямованості на читача (для
старших офіцерів, молодших офіцерів, солдатів), яка має безперечні плюси: газета
говорить з читачем його мовою на теми, які його цікавлять, і так підвищується її дієвість,
тобто досягається сама мета виходу того чи іншого видання. Це можна вирішити за
рахунок тематичних випусків центральних газет чи відкриття відповідних нових видань.
Creating the central navy newspaper «Army» and it’s activity (November-December 1918)
is described in the article considering the process of military development during this period of
time. Here is an attempt to reconstruct the list of editors and authors who worked in the
newspaper. Overview of the main subjects of the newspaper, peculiarities of its censorship and
role in the informational space of the Ukrainian state is characterized in the article.
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Галицька Т.В. (Київ)
ДОКУМЕНТАЛЬНІ СВІДЧЕННЯ
ПОЛІТИКИ РАДЯНСЬКОЇ ВЛАДИ
У СФЕРІ УКРАЇНОЗНАВСТВА
(1919-1932 рр.)
У статті на основі документальних фондів Центрального державного архіву вищих
органів влади та управління України проаналізовано вплив політики українізації на
розвиток українознавства в період 1919-1932 років. Основна увага звернута на заходи
радянської влади щодо ідеологізації освіти, насамперед українознавчих дисциплін. Під цим
кутом простежено посилення партійного впливу на сферу культури, літератури та
мистецтва.
Дослідження історії українознавства, особливо в добу радянського тоталітаризму,
належить до актуальних і ще недостатньо висвітлених проблем. За останні роки з’явився
ряд праць П. Кононенка1, О. Гомотюк2, Т. Горбань3 тощо, присвячених розвитку
українознавства в контексті політики українізації, проте в них недостатньо проаналізовані
документальні свідчення з державних архівів України.
Мета статті полягає в тому, щоб на основі документів Центрального державного
архіву вищих органів влади та управління України (ЦДАВО) простежити суперечливий і
кон’юнктурний характер політики українізації, з’ясувати її вплив на розвиток
українознавства. Основна увага звернута на ідеологізацію освіти насамперед
українознавчих дисциплін.
Аналіз документів ЦДАВО України, зокрема тих, що знаходяться у фондах
Верховної Ради Української РСР (ф. 1, матеріали ВУЦВК), Ради Міністрів Української
РСР (ф. 2, матеріали Раднаркому УСРР), Міністерства освіти України (ф. 166, матеріали
Комісаріату у справах освіти), Бюро українського друку при ВУЦВК (ф. 1738) та ін.,
зокрема законодавчих актів, текстів законопроектів з освітніх питань, документи органів
освіти і культури, матеріали деяких інших фондів засвідчує, що вони містять винятково
цінну інформацію про сутність політики українізації та її вплив на розгортання
українознавчих досліджень, упровадження українознавчих дисциплін у систему освіти. З
цих документів стає очевидно, що сама політика українізації носила кон’юнктурний
характер і мала за мету послабити український рух опору радянському режиму. Однак ця
політика мала й позитивний вплив на розвиток української освіти, культури, розширення
сфери застосування української мови, піднесення національної свідомості. Українську
мову влада розглядала як знаряддя насадження комуністичної ідеології, де ключове місце
відводили класовому вихованню, формуванню ненависті до багатіїв. Під цим кутом зору
проводилася політика більшовиків у сфері літератури та мистецтва. Насправді радянська
влада мало переймалася розвитком національної культури, української мови і взагалі
задоволенням національних прав і потреб українського народу. Проте масовий
повстанський рух українського селянства, протести представників національної
1

870 с.

Кононенко П.П. Українознавство: Підручник для вищих навчальних закладів. – К.: Міленіум, 2006. –

2

Гомотюк О.Є. Злет і трагедія українознавства на зламі епох (90-ті pp. XIX – перша третина XX ст.).
– Тернопіль: Економічна думка, 2007. – 552 с.
3
Горбань Т.Ю. Українознавство в контексті національно-культурного відродження в Україні (19181928 рр.): Автореф. дис. … канд. іст. наук: 07.00.05 / Ін-т національних відносин і політології НАН України.
– К., 1996. – 24 с.
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інтелігенції змусили комуністичний режим піти на деякі поступки українському народові
в національному питанні з тим, щоб утихомирити його і закріпити свою владу на території
республіки.
Для глибшого розуміння ситуації, яка змусила більшовиків шукати порозуміння з
українським соціумом і вдаватися до демагогічних гасел про задоволення національних
потреб, необхідно згадати добу визвольних змагань українського народу і відновлення
української державності. Хоч царська імперія розпалась, але боротьба за національне і
соціальне визволення на теренах України в 1917-1921 рр. набувала дедалі гострішого
характеру і спрямовувалася на національно-культурне і духовне відродження українського
народу, розвиток національної освіти, науки і культури. Центральна рада, Гетьманат,
Директорія УНР започаткували українізацію шкільництва та запровадження
українознавчих дисциплін у систему освіти. Відкривалися нові українські гімназії,
вводилися навчальні програми, які передбачали обов’язкове вивчення української мови,
історії та географії України. Однак після згасання Української революції і насадження
більшовицького режиму змінювалися підходи влади до національної освіти і культурноосвітньої роботи. Нова влада вимагала реформування освіти, посилення ідеологічного
контролю за всіма її ланками, переробки навчальних планів, посилення виховання дітей у
дусі відданості ідеям соціалізму та інтернаціоналізму. Особлива роль у цій роботі
відводилась учителям, «очищенню» їх складу від т.зв. буржуазних і ворожих елементів.
Саме з урахуванням цієї стратегії, визначеної ХІІ з’їздом РКП(б) (1923 р.),
вибудовувалася радянська політика коренізаціі, яка в умовах України отримала назву
українізації. Ця політика спрямовувалася на підготовку кадрів з представників корінної
національності, впровадження в роботу партійного, господарського і радянського апаратів
рідної для населення мови, розширення мережі шкіл та інших освітніх закладів з
навчанням рідною мовою, розвиток національної культури.
Документальні свідчення, зокрема постанови ЦК РКП(б) – ВКП(б) – КП(б)У, органів
державної влади дають підстави стверджувати, що політика українізації розглядалася як
тактика. Ця політика в Україні підпорядковувалася «надзавданню» – утвердженню влади
більшовицької партії, перебудові освіти і культури на ідеологічних засадах марксизму і
класового підходу. Доказом цього є звернення народного комісара освіти УСРР (червень
1920 р.): «Ведіть рішучу боротьбу в усіх апаратах і органах просвіти: з вільною й
невільною русифікацією; навпаки зосереджуйте всі зусилля на розвитку просвітницьких
починань у рідних українським працюючим масам формах. <…>. Працюючі маси повинні
практично на справі відчути, що тільки Радянська влада здатна задовольнити всі потреби
працюючих, в тому числі і національні»1 і наступне його звернення «Виривайте бідноту з
ідеологічного полону кулака, вливаючи комуністичний зміст в україно-національні
форми»2.
Поборовши Україну, як і інші республіки, більшовики намагалися завуалювати гасло
про самовизначення націй аж до відокремлення, поширивши думку, що жовтневий
переворот поклав кінець старому буржуазно-визвольному національному рухові і тепер
ведеться боротьба тільки проти буржуазії, хоч якими б національними ідеями це не
прикривалося.
Оголосивши національно-визвольні рухи буржуазними, більшовики насильно
насаджували тоталітарний режим як спосіб організації державної влади, на який
покладався контроль у всіх сферах життя суспільства загалом і над особистістю, зокрема.
Як відомо, тоталітаризм характеризується укоріненням партійно-державної монополії,
ліквідацією демократичних прав і свобод з метою створення т.зв. соціальної або
1

Центральний державний архів вищих органів влади та управління України (далі – ЦДАВО України),
ф. 166, оп. 1, спр. 931, арк. 64-65.
2
Там само.

343

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

національної спільноти, запровадженням офіційної ідеології, усуненням будь-якої
опозиції, масовим безособовим терором населення, терористичною ротацією кадрів
усередині керівної верхівки, агресивною зовнішньою політикою, насадженням культу
вождя тощо1. Зрозуміло, що тоталітаризм був загрозою і для українознавства, для
функціонування української мови. Розглядаючи Постанову Народного комісаріату освіти
про визнання рівноправ’я мов (9 березня 1919 року), згідно з якою в школах вводилося
вивчення однієї з місцевих мов2, неважко помітити, що російська мова залишалася
пріоритетною й обов’язковою для вивчення дітьми всіх національностей.
Влада не поспішала допускати українців до найвищих урядових ланок. Навіть
наприкінці 1920-х рр. їхня частка серед членів Центрального комітету КП(б)У не
перевищувала 25%. Окрім короткотривалого (з грудня 1921 по квітень 1923 р.)
перебування на посаді першого секретаря КП(б)У Дмитра Мануїльського, українці не
призначалися на найвищу посаду у республіканській владній ієрархії3.
Для насадження комуністичної ідеології, маніпуляції свідомістю народу був
створений відділ пропаганди та агітації не тільки в ЦК КП(б)У, а й у ВУЦВК УСРР. Як
зазначено у Положенні про цей відділ, він «централізував усю видавничу справу, відав
розподілом паперу і поліграфічних засобів по видавництву всякого роду друкованих
видань в загальноукраїнському масштабі, регулюючи і контролюючи видання друку як
існуючих Комісаріатів, так і окремих видавництв»4.
Важливим науково-культурним впливом на молодь розглядалося виховання в
трудовій соціальній школі, де підбір майбутніх вихователів проводився серед осіб за
принципом соціального походження, з певною класовою підготовкою або з досить
визначеним соціалістичним кругозором5. Про це свідчить звернення комісара освіти
«Сколихніть і підштовхніть до діяльності академічну і вчительську середу (громадськість
– Т.Г.). Розколюйте усі існуючі учбові організації і з дійсно революційних елементів
створюйте єдиний Всеукраїнський Союз Робітників Просвіти і Соціалістичної культури,
який здатний виготовляти нашу радянську політику. Від чужого нам учительства як
найшвидше позбавляйте школу, для цього влаштовуйте перевибори вчителів<…>»6. У
такий спосіб радянська влада намагалася позбутися людей, які мали дещо інакші погляди.
На думку О. Гомотюк, інтелігенція «нової формації», не вивчаючи ґрунтовно
культурно-історичної, національної спадщини, будучи носієм масової «народної науки» і
«класової пролетарської культури», активно допомагала політичному авангарду в
насильницькому викоріненні національного укладу, впроваджуючи за допомогою сили
цінності більшовицького життя7.
Торкаючись включення українознавчих дисциплін у навчальний процес, варто
нагадати, що з 1919 р. в Україні запроваджувалася нова система навчання, згідно з якою
основою освіти ставала «єдина трудова школа» з загальним терміном навчання 10 років,
що мала два ступені. Перший ступінь – семирічна школа – був обов’язковим для всього
населення, безплатним і орієнтованим на поєднання загальної та професійно-трудової
освіти. Після семирічки можна було продовжувати навчання в загальній школі або йти в
технікуми, які вважалися закладами вищої спеціалізованої освіти8. Для кожного з цих
1

Гомотюк О.Є. Зліт і трагедія українознавства (90-ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). –
Тернопіль, 2007. – С. 384.
2
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 10, арк. 25.
3
Грицак Я. Нарис історії України (формування модерної української нації ХІХ-ХХ століття). – К.,
1998. – С. 172.
4
ЦДАВО України, ф. 1, оп. 1, спр. 15, арк. 162-164.
5
Там само, ф. 166, оп. 1, спр. 7, арк. 79-80.
6
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 931, арк. 64-65.
7
Гомотюк О.Є. Зліт і трагедія українознавства (90-ті роки ХІХ ст. – перша третина ХХ ст.). –
Тернопіль, 2007. – С. 385.
8
Попович М. Нарис історії культури України. – К., 1998. – С. 587.
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ступенів був передбачений перелік дисциплін українознавчого характеру, пронизаних
марксистською ідеологією.
Сказане більшою мірою стосувалося реформи освіти вищої школи, яка розпочалася у
1920 р. під керівництвом наркома Г. Гринька в Україні. Університети та педагогічні
інститути були ліквідовані, замість них створювали т.зв. Інститути народної освіти1. В
червні 1920 р. Народний комісаріат освіти в Тимчасовій інструкції зазначав наступне:
«1. У галузі вищої школи.
У першу чергу необхідно налагодити роботу медичних і технічних учбових закладів.
Історичний, філологічний та філософський факультети закрити. Роботу фізикоматематичного факультету з погляду на тяжке економічне становище скоротить.
Терміново приступити до практичної розробки питання про Політичну Академію
Суспільних Наук, а також до питання про створення Радянських Інститутів Народної
Освіти для термінової підготовки робітників освіти у відповідності з основними вимогами
Української Радянської Школи.
2. У галузі Середньої Школи.
Терміново приступити до об’єднання молодших класів з початковою школою й до
ліквідації старших класів. Центр тяжіння по створенню школи 2-ї сходинки перенесіть на
професійно-технічну освіту і клуби робітничих і селянських підлітків»2.
З цього циркуляру стає очевидним, що більшовицька влада не була зацікавлена в
національно-духовному розвиткові українців, у їх інтелектуальному зростанні, їй потрібна
була лише робоча сила, робітники заводів та фабрик, колгоспів та артілей. З цього погляду
цікавою є резолюція Всеукраїнської наради завідувачів губнаросвіт про основні завдання
Головосвіти Наркомосу УСРР в галузі професійної і спеціально-наукової освіти, в якій,
власне, так і зазначено: «Разрешить задачу подготовки армии трудящихся…»3
З метою забезпечення класового поповнення студентської молоді створювалася
широка мережа робітничих факультетів. У повідомленні Головпрофосвіти УСРР
Південбюро ВЦРПС про відкриття перших робітфаків в Україні від 16 травня 1921 р.
міститься інформація про відкриття 6 індустріально-технічних та 3 сільськогосподарських
робітничих факультетів: у Харкові, Києві, Катеринославі (Дніпропетровськ), Миколаєві,
Одесі, Шостці4.
Цікаві відомості про мережу навчальних закладів і кількість учнів у них за 1917-1919
та 1920-1923 рр. можна почерпнути з наступної порівняльної таблиці, складеної за
матеріалами 166 фонду ЦДАВО України5.
Населення

До революції і в роки громадянської війни (1917-1919)
27 681 000
Кількість учнів

І. Університети і інститути
ІІ. Середні навчальні заклади (старший клас)
І +ІІ
ІІІ. Середній навчальний заклад (молодший клас)
ІV. Початкові школи
Усього:
Населення

32 500
55 000
87 500
13 000
1 860 000

1 960 500
У роки встановлення радянської влади (1920-1923)
25 644 000
Кількість учнів

І. Університети й інститути
ІІ. Технікуми і педкурси

37 710
30 623

1

Там само. – С. 587.
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 1, спр. 931, арк. 64-65.
3
Там само, ф. 166, оп. 3, спр. 13, арк. 11-12.
4
Там само, ф. 166, оп. 1, спр. 150, арк. 55.
5
Там само, ф 166, оп. 3, спр. 1311, арк. 22.
2
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100%
На
населення
1,18
2,00
3,18
4,69
67,23
67,23
75,1
92,7%
На
населення
1,47
1,20

1000

1000
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І+ІІ
ІІІ. Профшколи
Школи фабрично-заводського навчання
Курси
Робітничі факультети

68 333
37 510
13 191
26 305
4350
81 356
1 417 771
8268
3945
1586
2690
114 030
1 548 2901
1 697 979

ІV. Школи трудові
Дитячі садки
Денні дитячі будинки
Установи дефективних дітей
Установи охорони дитинства
Дитячі будинки
Усього:

2,67
1,46
0,51
1,02
0,17
3,16
55,29
0,32
0,15
0,06
0,11
4,14
60,3
66,2

З наведених у цій таблиці даних видно, що Наркомос УСРР вирішив перенести
центр ваги шкільної реформи на професійну освіту, яка базувалася на певних галузях
виробництва, намагаючись створити навколо неї єдину монолітну систему освіти2.
Радянська влада звертала особливу увагу на створення спеціальних закладів, що
мали займатися соціальним вихованням дітей. Із звіту Наркомосу УСРР про освітню
роботу за 1920-1923 рр. дізнаємося, що «Система соціального виховання означала рух
вперед єдиної трудової школи на шляху охоплення колективним життям всього дитинства
у цілому, як необхідної передумови розвитку суспільства на шляху до соціалізму...
Особливо важливого значення набуває розвиток дитячого комуністичного руху, що виріс
в дитячих будинках, захопивши школи і втягуючи широкі верстви неорганізованого
дитинства. Цей рух без сумніву є тим видом соціального виховання, яке повинне укріпити
колективістські інстинкти і звички і дати необхідний поштовх організації комуністичної
свідомості серед широких дитячих мас»3.
Радянська влада робила все для того, щоб, прикриваючись політикою українізації,
поширювати свою ідеологію на місцях. Так, в округах, районах та селах було сформовано
центри політосвітроботи і т.зв. сільбуди, створення яких розпочалося ще з травня 1920 р.
Безпосередня діяльність центрів політосвітроботи розгорнулася з кінця 1921 р. В
подальшому ріст сільбудів збільшувався і набув з 1924 р. досить масштабного характеру4.
на 1 січня
1 січня
1 травня
1 січня
1 червня
1 вересня

1921 р.
1922 р.
1923 р.
1924 р.
1924 р.
1924 р.

сільбуди
42
224
665
1465
2278
2454

хати-читальні
2490
4000
4386

І хоча радянська влада намагалася завуалювати свої справжні наміри, все ж з
наявних документальних свідчень проглядаються стратегічні плани тоталітарного
режиму. Антиукраїнським спрямуванням характеризується, зокрема, звернення народного
комісара освіти УСРР до працівників освіти про єднання з робітниками і селянами для
захисту завоювань революції і виконання її завдань у галузі освіти і культури, в якому
висловлювалися образливі фрази про «наймитів міжнародного капіталу і їх ганебних
прихвоснів з жовто-блакитними ганчірками»5.

1

За підрахунками автора
ЦДАВО України, ф. 166, оп. 4, спр. 851, арк. 486.
3
Там само, ф. 166, оп. 4, спр. 851, арк. 488-489.
4
Там само, ф. 166, оп. 5, спр. 18, арк. 43.
5
Там само, ф. 166, оп. 1, спр. 931, арк. 103.
2
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Не випадково викладання українознавчих дисциплін, наприклад, історії, географії,
української мови більшовики використовували для виховання нового покоління людей
комуністичного суспільства з психологією колективізму, твердою волею, необхідною
кваліфікацією і матеріалістичним світоглядом, який базується на відповідному розумінні
законів розвитку природи і суспільства. У змісті шкільної гуманітарної освіти поступово
утверджувався партійно-класовий підхід, витіснялися духовні цінності – свобода, правда,
істина. Школа мала виховувати нове покоління людей комуністичного суспільства,
формувати у молоді «психологію колективізму».
У практиці шкільної роботи велика роль відводилась організації свят, їх тематиці,
ідейній спрямованості, узгодженості з революційними традиціями робітничого класу.
Відповідно до настанов «Порадника по соціальному вихованню», у процесі навчання
передбачалося проведення свят у дусі нових більшовицьких традицій. Серед них –
Жовтнева революція, як свято робітників; інтерпретація Шевченківського свята з
прив’язкою до лютневої революції, тобто Т. Шевченко – борець проти царя і поміщиків, а
Лютнева революція – початок здійснення заповітів Т. Шевченка. До речі, Раднарком
України день пам’яті Т. Шевченка визнавав святом робітників і селянської бідноти
України1. По селах влаштовували урочисте вшанування його пам’яті. Однак тут же лунали
заклики до працівників освіти не допустити, щоб пам’ять великого співця батрацької долі
була використана для боротьби з робітничо-селянською владою2. Про це свідчить заклик
Народного комісара освіти Г. Гринька до всіх працівників освіти «в цей день знайти
дорогу до робітників і сільської бідноти України і не допустити, щоб пам’ять великого
співця батрацької долі була використана для боротьби з робітничо-селянською владою»3.
Більшовикам вдалося взяти під контроль усі засоби масового впливу на свідомість
людей, такі, як: видавництва, бібліотеки, театри, музеї, кінематограф4. З Москви
надсилали кінематографічні стрічки агітаційно-революційного змісту. Серед них особлива
увага приділялася стрічкам: «В лапах двоглавого орла», «Смерть т. Елены», «Ленский
расстрел» тощо5.
І все ж пріоритетне місце в умовах українізації відводилось ідеологічній роботі в
системі науки й освіти. Зростання мережі україномовних навчальних закладів
супроводжувалося розгортанням наукових досліджень у різних галузях українознавства.
Центром наукової діяльності стала створена ще за часів П. Скоропадського Українська
академія наук (згодом ВУАН). І хоча М. Грушевський після повернення з еміграції не став
президентом Академії наук, він очолив Секцію історії України історично-філологічного
відділу ВУАН та низку інших наукових осередків. Його самовіддана діяльність сприяла
появі цілого потоку наукових українознавчих публікацій.
Політика українізації 20-х років викликала своєрідний ренесанс, розмаїття
літературних організацій і об’єднань. Незважаючи на те, що частина талановитих
письменників і поетів після згасання Української революції залишили країну
(В. Винниченко, М. Вороний, О. Олесь), молоде покоління літераторів стало заявляти про
себе творчістю.
В умовах українізації зросла роль творчої інтелігенції, літературних угруповань,
театрально-мистецьких колективів у розвитку та поширенні українознавства.
Найвідомішими об’єднаннями цього часу були: «Плуг» – Спілка селянських письменників
(П. Панч, А. Головко), «Гарт» – Спілка пролетарських письменників (В. Еллан-Блакитний,
М. Хвильовий, В. Сосюра), ВАПЛІТЕ – Вільна Академія Пролетарської Літератури
(П. Тичина, М. Бажан, Ю. Смолич, Ю. Яновський). Виділялися групи неокласиків
1

Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 337, арк. 18.
Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 837, арк. 18.
3
Там само, ф. 2, оп. 1, спр. 337, арк. 18.
4
Там само, ф. 166, оп. 1, спр. 10.
5
Там само, ф. 1738, оп. 1, спр. 5, арк. 7.
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(М. Зеров, М. Рильський, Ю. Клен), символістів (П. Тичина, Ю. Меженко), футуристів та
ін. Великою популярністю користувалися твори драматургів І. Кочерги та М. Куліша.
У середині 20-х років в Україні нараховувалося 45 професійних театрів.
Популярними були виступи театру «Березіль», який у 1922-1923 рр. очолював
талановитий актор і режисер, реформатор і експериментатор театрального мистецтва Лесь
Курбас. Він сміливо відроджував національні традиції, запроваджував нові ідеї та форми
західноєвропейської культури. На сцені театру «Березіль» виступали видатні майстри –
А. Бучма, М. Крушельницький, О. Мартиненко, П. Саксаганський, Ю. Шумський тощо.
Варто нагадати, що в 1920-ті роки почала працювати Одеська кінофабрика,
будувалася Київська кіностудія. Свій творчий шлях розпочав геній українського і
світового кіномистецтва О. Довженко (фільми «Арсенал» і «Звенигора»).
Українську музичну культуру збагатила творчість композиторів М. Леонтовича,
К. Стеценка, Г. Верьовки, П. Козицького, Л. Ревуцького. Популярними були хорова
капела «Думка», Київський симфонічний ансамбль, національні театри опери та балету у
Харкові, Києві1 й Одесі.
У Києві – художньому центрі України – виникло об’єднання АРМУ (Асоціація
революційних митців України) – широке об’єднання художників, з визначеним
марксистським підходом до роботи2. Перед нею ставили завдання забезпечити ідеологічну
сутність усіх існуючих в Україні художніх угруповань та організацій, сприяти чіткому їх
самовизначенню та вести рішучу боротьбу з організаціями, відсталими і ворожими
основам радянського культурного й мистецького будівництва3. Крім місцевих, існували
також дві всеукраїнські художні організації4.
Отже, у 1920-х рр. під впливом політики українізації закладався фундамент для
піднесення української освіти, науки, культури, літератури та мистецтва, посилення їх
впливу на поширення знань про Україну та українців, на утвердження національної
духовності. Українська мова утверджувалась не тільки в селі, а й у місті. Її стали
використовувати у діяльності державного апарату, у галузі освіти, у художній і науковотехнічній літературі, у періодиці, у театральному мистецтві тощо. Поряд з українською
розвивалися також мови національних меншин. До вагомих здобутків часів радянської
влади справедливо відносять ліквідацію неписьменності та запровадження обов’язкової
початкової освіти. У містах здійснювався перехід до загального семирічного навчання.
Що стосується вищої освіти, то вона була доступною лише для осіб, які перебували поза
підозрою щодо відданості існуючому в країні режиму. Перевага при вступі надавалася
членам більшовицької партії і профспілок, червоноармійцям, вихідцям з робітників.
Недовіра до старих спеціалістів, підбір кадрів за класовою ознакою, масові репресії
призводили до руйнування інтелектуальної і моральної спадкоємності української
інтелігенції.
Однак політика українізація з самого початку була політично й ідеологічно
обмеженою, супроводжувалася заходами комунізації та радянізації українського
суспільства. В цій діяльності ключове місце відводилось ідеологізації історії України,
історії української літератури, мистецтва, археології, права – всього того, що об’єднує
українознавство як система знань, що «...зосереджує свою увагу на розробленні
теоретико-методологічних проблем винятково в сфері самопізнання і самотворення
українського народу як цілого й розвитку синтетичної науки про нього»5.

1

Там само, ф. 166, оп. 5, спр. 429, арк. 10.
Там само, ф. 166, оп. 5, спр. 426, арк. 11.
3
Там само, ф. 166, оп. 6, спр. 594, арк. 32.
4
Там само, ф. 166, оп. 5, спр. 426, арк. 11.
5
Токар Л. Українознавство в системі наук і навчальних дисциплін // Українознавство. – 2003. – № 2-3
(7-8). – С. 47-52.
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Уже в 1930-х роках з’явився сигнал до згортання українізації, а разом за нею і
загального наступу на українську мову, культуру і духовність. Кількість шкіл з
українською мовою навчання стала скорочуватись. У 1929 р. Центральний Виконавчий
Комітет СРСР прийняв постанову, за якою підприємства й установи центрального
підпорядкування мали спілкуватися з Москвою і між собою лише російською мовою. Це
призупинило опанування чиновниками української мови, а тих, хто нею спілкувався,
називали націоналістами. М. Скрипник, який відповідав в уряді за освіту і підтримував
українізацію, був звинувачений у створенні націоналістичної контрреволюційної
організації і покінчив життя самогубством. Жертвами репресій стали й інші члени комісії
з українізації.
Більшовицька партія змінила акценти політики в галузі культури, надаючи перевагу
не національно-духовному відродженню, а проведенню т.зв. «культурної революції». За
задумом лідерів партії, така революція мала дати освіту і виховання, які б допомогли
зробити ривок і в сфері виробництва, і в утвердженні радянської системи цінностей.
Фактично культурна революція була покликана виправдати згортання політики
коренізації та українізації.
Після прийняття в квітні 1932 р. постанови ЦК ВКП(б) «Про перебудову
літературно-художніх організацій» посилився контроль партії за літературно-художньою
творчістю за посередництвом Спілки радянських письменників та інших спілок.
Основним творчим методом проголошувався соціалістичний реалізм. Уславлення ролі
партії та її вождів стало головним завданням діячів культури.
Чимало талановитих майстрів слова змушені були час від часу оспівувати
більшовицький режим, залишаючи поза увагою насильницьку колективізацію, голодомор
та страхіття репресій. Саме в цей час стають відомими імена поетів П. Тичини,
М. Рильського, В. Сосюри, А. Малишка, М. Бажана; прозаїків А. Головка, Н. Рибака,
П. Панча, Ю. Яновського та багатьох інших.
Репресії 30-х років торкнулися близько 500 письменників і поетів. Не витримав
переслідувань М. Хвильовий, загинув у таборах М. Зеров, був розстріляний Г. Косинка.
Нищення молодого покоління представників української культури, літератури і мистецтва
увійшло в історію як «розстріляне відродження».
Підсумовуючи сказане, варто наголосити, що в період 1920-х – початку 1930 рр.
українознавство пережило як відродження, піднесення, так і занепад. Ті паростки, що
швидко зійшли на українській землі на початку революційної доби, були так само швидко
обірвані і знищені. Вже на початку 1929 р. прокотилися арешти діячів української освіти,
науки, культури й автокефальної церкви. Через рік у Харкові над ними пройшов судовий
процес. До різних термінів ув’язнення було засуджено 45 осіб, у тому числі два академіки,
11 професорів, два письменники, науковці, викладачі ВНЗ, студенти. Їм приписували
створення контрреволюційної організації під назвою «Спілка визволення України», яка,
мовляв, збиралася за допомогою збройного повстання повалити радянську владу в
Україні. Наступ на українознавство супроводжувався розгромом наукових шкіл.
«Буржуазних націоналістів» виганяли з Всеукраїнської академії наук, закривали її секції і
вводили цензуру. Причетним до антирадянської організації був зарахований і
М. Грушевський. Представники української історичної науки, мовознавства, філософії
зазнавали гонінь, переслідувань і фізично знищувалися.
The article is based on the documentary funds of the Central State Archives of Supreme
Bodies of Power and Government of Ukraine and analyzed the influence of policy of
Ukrainization on the development of Ukrainian during the years 1919-1932. The main attention
paid to the Soviet authorities on the ideologization of education, primarily of Ukrainian studies.
In article traced the influence of Party to the area of culture, literature and art.
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Мединська С.Л. (Київ)
ОСОБЛИВОСТІ НАЦІОНАЛЬНОЇ
РЕФОРМИ У ФОРМІ УКРАЇНІЗАЦІЇ
У 20 – 30 рр. ХХ ст.
У статті проаналізовано особливості національної реформи у формі українізації у
контексті реформістських заходів нової економічної політики радянського уряду 1920–
1930 рр.
З набуттям Україною незалежності в 1991 р., звільнення від ідеологічного диктату,
використання нових методологічних підходів дало змогу вийти на новий теоретичний
рівень осмислення історії національних процесів в Україні. Розширилася тематика та
поглибились дослідження у цьому напрямі. Так, одним із принципових питань є
з’ясування історичних витоків та причин запровадження політики українізації. Ряд
українських дослідників (Я. Дашкевич, Г. Васильчук, В. Даниленко та Я. Верменич)1
пов’язують її насамперед з активізацією національного руху в Україні на початку ХХ ст.
Національне питання для України початку ХХ ст. було тим чинником, який
викликав соціальний вибух у суспільстві.
З проголошенням радянської влади національна політика більшовиків в Україні мала
свої особливості і специфіку. Пріоритет як у теорії, так і на практиці вони віддавали
класово-політичним, а не національним моментам. Сьогодні про «українізацію» пишуть
неоднозначно: одні з піднесенням, інші трактують її як широкомасштабну провокацію, що
була політично підпорядкована її творцям.
Ще в роки громадянської війни в листопаді 1919 р. керівництво Комуністичної
партії прийняло документ про радянську владу в Україні, у якому зазначалося: «Члени
РКП на території України повинні на ділі проводити право трудящих мас учитися й
розмовляти в усіх радянських установах рідною мовою»2.
За даними 1923 р., тільки 797 з 11826 відповідальних працівників партійнодержавного апарату республіки заявили, що знають українську мову. Національний склад
державного апарату республіки також був переважно неукраїнським. У 1923 р. кількість
українців у ньому не перевищувала 35%, особливо незначною вона була у керівних
структурах державного апарату (у колегіях наркомату росіяни становили 47%, євреї –
26%, українці – 2%).
У боротьбі за владу, що відбувалася в Кремлі в 1923-1928 рр., Й. Сталін поставив за
мету домогтися підтримки місцевого партапарату, особливо в найбільшій національній
республіці3.
На початку 1930-х рр. «українізація» партійно-державного апарату дійшла до свого
успішного завершення. Проте в культурному будівництві цього ще не було, відчувалися
суперечності між культурними потребами країни й умовами їх вдоволення. На думку
наркома освіти М. Скрипника, головні освітні завдання, що грунтуються на класових
принципах, мають підвищити культурний рівень пролетаріату, що, в свою чергу, дасть
1

Дашкевич Я.Р. Українізація: причини і наслідки // Слово і час. – 1990. – № 8. – С. 55-64;
Васильчук Г.М. Українізація: погляд крізь роки // Рідна школа. – 1992. – № 1. – С. 49-51; Даниленко В.,
Верменич Я. Троянський кінь «українізації» // Віче. – 1997. – № 5. – С. 145-151; Верменич Я. Роль
М.С. Грушевського у становлення системи регіонально-історичних досліджень в Україні // Український
історичний журнал. – 1998. – № 2. – С. 92-101.
2
Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ «Казка», 2005. – С. 539.
3
Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. –
С. 368-369.
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можливість водночас розвивати українську мову і культуру. Це був початок нової доби
«українізації», яку започаткував М. Скрипник. Намагаючись поєднати відродження
української нації з ідеями комунізму, він створював для цього найсприятливіші умови.
Не дивно, що в українському суспільстві національна політика поступово починає
викликати підвищену зацікавленість. Відбувається процес всебічного вивчення партійного
досвіду в культурному будівництві, який активізує намагання зробити політичні висновки,
узагальнити попередню роботу.
Сучасні історики відзначають помітний вплив українізації на розвиток науки,
зокрема, в галузі українознавства1.
Бажаючи завоювати популярність не тільки в апараті, а й серед населення України,
Й. Сталін і Л. Каганович надали підтримку нечисленним націонал-комуністам у
керівництві КП(б)У – О. Шумському та М. Скрипнику.
Як наслідок, з 1923 до 1927 р. кількість українців серед службовців державного
апарату зросла від 35 до 45%. Представництво українців у ЦК КП(б)У, однак, не
перевищувало чверті. Першими (з березня 1925 р. – генеральними) секретарями ЦК
КП(б)У призначалися більшовицьким центром тільки неукраїнці.
З ініціативи М. Скрипника національна мова впроваджувалася в школах командного
складу й у деяких військових частинах2. За активного сприяння М. Скрипника в 1929 р.
80% загальноосвітніх шкіл і 30% ВНЗ вели навчання виключно українською мовою,
тираж українських видань виріс у 5 разів, з 426 газет України 373 виходили рідною
мовою3.
Згідно з офіційними документами, Поділля посідало одне із перших місць в УСРР
щодо темпів проведення українізації. Були здійснені важливі кроки щодо українізації
державних, радянських, профспілкових закладів та установ. За короткий проміжок часу
на українську мову було переведено діловодство, службове листування у більшості
радянських та профспілкових установ. Процес українізації контролювався місцевими
органами влади і відповідав офіційному курсу КП(б)У. Намагання окремих членів
комісій з українізації проявляти самостійність засуджувалися.
Опозицію українізації на Поділлі становили російські та єврейські чиновники, члени
виконкомів, адміністративних установ, частина партапарату, співробітники ДПУ, міліції.
Багато місцевих службовців вважало коренізацію маневром, тимчасовою політикою.
Гальмували проведення українізації й об’єктивні чинники: відсутність досвідчених
педагогів, необхідного приладдя, підручників, посібників. Не давала можливості комісіям
з українізації проводити цілеспрямовану роботу і велика плинність кадрів. Чимало
службовців митниці, прикордонників працювали за вказівками загальносоюзних закладів,
тому проводили службове листування виключно російською мовою.
У цей час на Поділлі активно діяли українські науково-освітні заклади, гуртки та
краєзнавчі товариства. Науковці Кам’янця та Вінниці плідно досліджували проблеми
географії, геології, історії, біології, зоології, мовознавства регіону, їхні роботи
публікувались у різних наукових збірниках. ВНЗ та середні навчальні заклади Поділля
були повністю українізовані. Викладачів вищих навчальних закладів регіону
контролювали органи ДПУ, оскільки вони часто висловлювали невдоволення офіційною
національною політикою4.
Проведення українізації співіснувало з пошуками націоналістичних ухилів,
обвинуваченнями провідників українізації в націоналізмі й сепаратизмі. Ще в середині
1

Онопрієнко В.І. Доля науки в Україні (кінець ХІХ – 30-ті роки ХХ ст.) // Український історичний
журнал. – 1993. – № 4-6. – С. 3-13; Онопрієнко В.І. Історія науки ХІХ-ХХ ст. – К., 1998.
2
Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. –
С. 369.
3
Новий довідник: Історія України. – К.: ТОВ «Казка», 2005. – С. 540.
4
Державний архів Вінницької області, ф. Р-872, оп. 5, арк. 113.
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1920-х років Й. Сталін подбав про те, щоб зрівноважити негативні для центральної влади
наслідки українізації ярликом «націонал-ухильництва». Л. Каганович почав кампанію з
викриття «шумськізму». О. Шумський, що відстоював свою точку зору на темпи
проведення українізації і порушував питання про заміну Л. Кагановича на посаді
генерального секретаря ЦК КП(б)У, був звинувачений у «націоналістичному ухилі».
Після лютнево-березневого пленуму ЦК 1927 р. став помітним і процес згортання
українізації. У 1930-ті роки почалося цькування національної інтелігенції, особливо через
створення фіктивних «контрреволюційних» організацій.
У грудні 1932 р. вийшла постанова РНК СРСР і ЦК ВКП(б) за підписами
В. Молотова і Й. Сталіна, у якому українізація «у ряді районів України» клеймувалася як
«петлюрівська». З призначенням у січні 1933 р. на посаду генерального секретаря
ЦК КП(б)У П. Постишева політику українізації взагалі було припинено. У пресі
розгорнулася широка кампанія звинувачень на адресу М. Скрипника. Протягом 19331938 рр. унаслідок політичного терору проти української інтелігенції більшість провідних
діячів українізації було репресовано1.
Внаслідок політики українізації на початку 30-х рр. українська культура перебувала
на хвилі піднесення. Великих успіхів досягла українська мова. Вона використовувалася в
державному апараті, освіті, художній і технічній літературі, у періодиці та театральному
мистецтві. Високими темпами розвивалася освіта й наука.
В умовах стихійного національно-культурного відродження панівна більшовицька
партія намагалась опанувати цим процесом, а сформовані загальні принципи культурної
політики в Україні обумовили його розвиток на наступні десятиріччя. Партія не тільки
формувала організаційні структури «українізації», вона визначала її кадровий склад,
оцінювала зміст вирішуваних завдань.
Після утвердження тоталітарного суспільства історична наука поступово змушена
була обгрунтовувати догматичні гасла процесу національно-культурного відродження. В
середині 1930-х – 1950-х рр. тема політики «українізації» стає фактично забороненою для
науковців. Згодом від сформованих теоретичних позицій не міг відійти жоден історик,
який займався розвідками культурного будівництва.
На сьогодні вивчення досвіду політики українізації 20-х − на початку 30-х рр. ХХ ст.
набуває не лише наукової, а й практичної актуальності. Адже в ході українізації було
внесено істотні корективи у кадрову, освітню, культурну, інформаційну сфери. По суті, це
була національна реформа, яка вписувалася у контекст реформістських заходів нової
економічної політики.
National reform peculiarities in the form of Ukrainization in the context of reform actions
of new economic policy of soviet government in 1920-1930th are analyzed in the article.

1

Історія України: Універсальний ілюстрований довідник. – Донецьк: ТОВ ВКФ «БАО», 2008. –

С. 369.
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Слободян Л.О. (Київ)
ДЕФОРМАЦІЯ МОРАЛІ
НА ТЛІ ГОЛОДОМОРУ 1932–1933 РОКІВ:
УКРАЇНОЗНАВЧЕ БАЧЕННЯ
У статті автор досліджує зміни моральної свідомості українців унаслідок впливу
Голодомору 1932–1933 років. Доведено, що саме через голодомор українці зазнали
непоправних втрат не тільки у демографічній, а й у духовній та моральній сферах.
Показано, що ці негативні наслідки простежуються й нині, і що саме українознавство як
комплексна система знань про Україну та українство покликане і спроможне це змінити.
Однією із найбільш драматичних сторінок української і всесвітньої історії поряд з
двома світовими війнами є Голодомор 1932–1933 років, визнаний геноцидом українського
народу. Майже 80 років ця трагедія перебуває в полі зору українських і зарубіжних
науковців, політиків і громадських діячів. Побачили світ численні документальні
свідчення1, наукові та публіцистичні праці2, у тому числі й українознавчі3, автори яких
намагалися з’ясувати не тільки причини й масштаби голодомору, а й осмислити його
трагічні наслідки, моральний вимір. Голодомор засвідчив як вияви високих моральних
якостей людей, що опинилися в його епіцентрі або стали свідками, зокрема терпимість,
мужність, силу волі, готовність до самопожертви, співчуття і взаємодопомоги, так і
негативних: безчесність, жорстокість, зверхність, черствість, бездушність тощо. Деякі
науковці намагалися осмислити вплив голодомору на моральність, духовність українців,
зокрема Є. Шаталіна, О. Стасюк, Н. Бем, С. Дровозюк, Б. Кравченко, Г. Капустян тощо.
І все ж цей аспект голодомору залишається недостатньо з’ясованим, особливо з
погляду українознавства, що й надає цій статті актуальності та новизни. Мета
дослідження полягає в тому, щоб на основі документальних свідчень, наукових
напрацювань попередників висвітлити вплив геноциду на моральний стан і духовність
українського суспільства, простежити його наслідки для нащадків.
Українська нація за свою багатовікову історію зазнала немало жорстоких
випробувань: поневолення, приниження, війни, революції, повстання, депортації, репресії,
1

Великий голод в Україні 1932–33. Збірник свідчень, спогадів, доповідей та статей, виголошених та
надрукованих у пресі в 1983 році на відзначення 50-ліття голоду в Україні в 1932–33 роках. – Торонто, 1988;
Международная Комиссия по расследованию голода на Украине 1932–1933 годов. Итоговый отчет 1990 год.
– К., 1992; Кульчицький С., Шаталіна Є. Джерела про колективізацію і голод на Україні / За матеріалами
ЦДАЖР УРСР 1929–1933 рр. // Архіви України. – 1990. – № 6; Сергійчук В. Як нас морили голодом. – К.:
Укр. видавн. спілка, 2003. – 251 с.; Документы свидетельствуют. Из истории деревни накануне и в ходе
коллективизации 1927–1932 гг. – М.: Политиздат, 1989; Упокорення голодом: Зб. документів / Упорядн.
М. Мухіна. – К., 1993. – 311 с.; Голодомор 1932–1933 років в Україні. Документи і матеріали. – К.: ВД
«КМА», 2007. – 1128 с.
2
Веселова О., Марочко В., Мовчан О. Голодомори в Україні. 1921–1923, 1932–1933, 1946–1947:
Злочини проти народу. – К., Нью-Йорк, 2000. – 274 с.; Марочко В. Голодомор 1932–1933 рр. – К., 2007. –
64 с.; Марочко В. Голодомор в Україні 1932–1933: причини і наслідки. – К., 1994; Кульчицький С. Голод
1932–1933 рр. в Україні як геноцид. – К., 2005. – 230 с.; Цвілюк С. Трагедія нескореної нації. – Одеса:
Астропринт, 2008. – 264 с.
3
Борисенко В. Доля українського етносу в роки Голодомору (1932–1933) // Українознавство. – 2008. –
№ 4. – С. 262-265; Борисенко В. Свіча пам’яті: Усна історія про геноцид українців у 1932–1933 роках. – К.:
Вид. дім «Стилос», 2007. – 288 с.; Калакура Я. Українознавчий погляд на Голодомор 1932–1933 років як
геноцид українського народу // Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 96-102; Кононенко П., Кононенко Т. Це
потрібно не мертвим – це потрібно живим! // Українознавство. – 2008. – № 3. – С. 6-13; Стасюк О. Геноцид
українців: формація народної культури. – К.: Вид. дім «Стилос», 2008. – 224 с.
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але найбільшою трагедією став спланований і зреалізований тоталітарним режимом
штучний голод 1932–1933 років, драма якого, з одного боку, відклалася в пам’яті кількох
поколінь українства, а з другого – позначилася на духовності нації, її моральному
становленні, деформувала уявлення про цивілізаційні цінності, включаючи найголовнішу
– життя людини. Українці – з діда-прадіда нація трударів-хліборобів, яка завжди прагнула
дотримуватися християнських заповідей, законів розуму та серця, споконвіку шанує і
любить батьків, родину, поважає старших, небайдужа до долі ближнього. Від покоління
до покоління, від батька до сина, від матері до доньки передавалися сімейні традиції,
звичаї та свята. Звичними для українців є такі моральні цінності, як любов до Вітчизни,
мови свого народу, товариськість, взаємодопомога, святість материнства та батьківства,
довіра, милосердя. Український народ зберігся як окрема і самобутня нація завдяки тому,
що «…жив і пам’яттю історії, і жагою славного грядущого. Філософією безсмертя свого,
хай і трагічної долі, але харизматичного, гордого етносу»1.
На жаль, українці впродовж своєї історії зазнали великих втрат, включаючи й їхній
духовний світ, моральні цінності, зміну етичних пріоритетів. Нині питання моральності,
людяності, духовності для багатьох наших одноплемінників відійшли на другий план. На
першому ж місці – уже зовсім інші цінності та орієнтири. Чимало людей на тлі
глобалізації світу, інформаційного вибуху, інтеграційних процесів, науково-технічного
прогресу, під впливом кризи економіки, культури і суспільної моралі, матеріальних
труднощів, безробіття, байдужості влади, безбожництва стали забувати про людську
гідність, порядність, чесність, правдивість, справедливість, совісність, милосердя, любов
до ближнього, повагу один до одного, що неминуче впливає на атмосферу в суспільстві,
міжособистісні стосунки, психологічний стан родини, сім’ї, особистості. Нерідко
відбувається знецінення життя людини як найвищого дару, зростає злочинність,
насильство, розпадаються шлюби, збільшується кількість розлучень тощо2. Сім’я перестає
бути осередком миру, тепла, любові.
Виникає природне запитання: чому, за яких обставин і на якому історичному етапі
відбулося знецінення моральних засад суспільства, переривання передачі національних
традицій та звичаїв українців, чому втрачаються морально-духовні надбання українського
народу, які він дбайливо формував та плекав протягом тисячоліть? Поділяємо думку тих
дослідників, які вважають, що серед причин негативних явищ стало тривале і підневільне
життя українців, відсутність власної держави, недостатній рівень національної свідомості
та ідентичності. Особливо глибокі рани на тілі українського суспільства залишив
тоталітарний режим, насаджуваний ним культ насильства та безвір’я, здійснювані ним
масові репресії, у тому числі й Голодомор 1932–1933 років, який мав на меті фізичне
знищення українського народу з його споконвічними моральними законами та
релігійністю. Не випадково більшовицькі вожді і партійно-державний апарат, відчуваючи
свою провину за голодну смерть мільйонів людей, упродовж десятиріч намагалися
вилучити цю трагедію з пам’яті народу. Навіть за три роки до розпаду СРСР перший
секретар ЦК КПУ В. Щербицький у доповіді з нагоди 70-річчя радянської влади в Україні,
згадавши про голод, назвав його причиною посуху, а наслідком – нестачу продуктів.
Тільки в лютому 1988 р. О. Мусієнко у «Літературній Україні» вжив слово «голодомор»,
звинувативши у ньому Й. Сталіна і його політику жорстоких хлібозаготівель3. А про голод

1

Кононенко П., Кононенко Т. Це потрібно не мертвим – це потрібно живим! // Українознавство. –
2008. – № 3. – С. 13.
2
Маєвська Л. Мораль як категорія філософського постмодернізму // http://studentam.net.ua/content/
view/7484/97.
3
http://uk.wikipedia.org/wiki/Голодомор_в_Україні_1932–1933.
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1932–1933 років в Україні як геноцид українського народу доповідав Борис Олійник на
ХІХ конференції КПРС (1988 р.)1.
У ХХ ст. на українських землях було більше шести голодних років: 1921–1922,
1932–1933, 1946–1947. Та А. Куліш зазначає: «Фактично за всю історію Руси-України
було не три голодомори (1921–23 рр. 1932–32 рр., 1946–47 рр.), а чотири, бо в період
1932–33 рр. було два голоди, розділених між собою часом у три місяці»2. Щодо голоду
1932–1933 років Я. Калакура пише: «…нове голодне лихоліття реально почалося не в
1932 р., а в 1929 і в деяких місцевостях тривало до осені 1934 р.»3 «Голодомор початку
30-х років був найжахливішим за своїми наслідками – економічними, політичними,
демографічними, морально-етичними, соціально-психологічними»4. Так, саме цей голод
став однією із найстрашніших сторінок виживання українського народу, випробуванням
його на міцність та витривалість.
Питання Голодомору 1932–1933 років винесено на державний та світовий рівні в
часи президентства В. Ющенка. Згідно з Конвенцією про геноцид ООН 28 листопада
2006 р. Верховна Рада України ухвалила Закон «Про Голодомор 1932–1933 років в
Україні», який трактує події цих років як геноцид українського народу. США, Канада,
Бельгія, Аргентина, Угорщина та інші країни долучилися до цього визнання. В Україні
щороку кожна четверта субота листопада є офіційним Днем пам’яті жертв голодомору та
політичних репресій. Також у згадку про ті роки відкрито пам’ятники жертвам
Голодомору у містах: Київ (Україна), Едмонтон, Калгарі, Вінніпег (Канада); меморіальні
хрести в українських містах: Харкові, Миколаєві, Коломиї, Дніпропетровську; також
відкрито меморіальний курган у м. Лубни5.
Аналізуючи вплив голодомору на деформацію суспільної моралі, маємо насамперед
згадати масштаби голодної смерті. Хоч точної кількості не встановлено, але її цифра
коливається від 5 млн (за С. Кульчицьким, С. Пирожковим) до 10–15 млн (за С. Граденіго,
Р. Конквестом, Б. Богословим). Від економічних, соціальних, демографічних, політичних
наслідків голодомору невіддільні духовні, ментальні, моральні, психологічні втрати,
розміри яких важко окреслити, хоча вони дають про себе знати й досі. Звичайно, жодній
науці не під силу встановити в повному обсязі масштаби та глибину негативного впливу
голодомору на традиційний уклад життя українського народу, відповісти на запитання:
чому організатори і виконавці голодної смерті виявилися аморальними вбивцями
мільйонів невинних людей, а ті жертви та їхні нащадки, що уціліли й пережили
голодомор, зазнали моральних деформацій та ущемлення своєї гідності? Як пояснити
укорінення у свідомості багатьох українців почуття страху, невпевненості, комплексу
меншовартості, покори перед владою, підлабузництво, порушення родинних звичаїв та
традицій, недотримання релігійних обрядів і свят? Звідки така кількість аморальних
вчинків: крадіжок, самогубств, убивств?..
Тільки українознавство як система знань, спираючись на надбання істориків,
демографів, юристів, психологів, соціологів, представників інших наук, інтегруючи їх,
спроможне шукати і знаходити відповіді на ці та інші болючі питання. Тут важливо
комплексно осягнути, як відбувалося переосмислення споконвічних Господніх заповідей,
1

Куліш А. Геноцид. Голодомор 1932–1933. Причини, жертви, злочинці. Нарис до історії Руси-України
20 ст. – Харківське обласне об’єднання Всеукраїнського товариства «Просвіта» ім. Т.Г. Шевченка. – С. 8.
2
Там само.
3
Калакура Я. Українознавчий погляд на Голодомор 1932–1933 років як геноцид українського народу
// Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 100.
4
Голод-геноцид 1933 року в Україні: історико-політологічний аналіз соціально-демографічних та
морально-психологічних наслідків: Матеріали Міжнар. наук.-теорет. конф. (м. Київ, 28 листопада. 1998 р.) /
Редкол.: С. Кульчицький (відп. ред.), О. Веселова, Л. Лук’яненко, В. Марочко. – К.; Нью-Йорк: Вид-во
М.П. Коць, 2000. – С. 21.
5
http://uk.wikipedia.org/wiki/Голодомор_в_Україні_1932–1933.
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моральних принципів добра й зла, справедливості й кривди, милосердя й жорстокості,
чому люди зрікалися своєї віри, рідної мови, традицій, звичаїв, діти – батьків, а батьки –
дітей. Хто накинув на українського селянина, який понад усе цінував землю та дбав про
добробут своєї сім’ї, тавро «підкуркульника», «мішечника», «ворога нового життя», яке
ставало вироком не лише для нього, а й для його дітей, онуків, правнуків, близьких і
далеких родичів. Очевидно, не випадково, що тогочасна і нинішня молодь так активно
намагається виїхати із сіл у міста, порвати зі своїм селянським корінням. А приїхавши до
міста, втрачає свою самобутність, асимілюється, підлаштовується під те, що їй генетично
не властиве: «Обриваються родинні зв’язки, вмирає хліборобська традиція, і вже діти й
батьки розмовляють різними мовами й не завжди чують і розуміють одне одного; і вже
рідна мова потребує рятувальних законів, як потребують їх і національна культура,
народне мистецтво, носієм і хранителем яких завжди було селянство»1. Під тиском
репресивного режиму село поступово втрачало роль носія й охоронця давніх звичаїв,
натомість підпорядковувалося волі та ідеям нової більшовицької влади, а симптоми цих
негативних синдромів проявляються й нині.
Ось чому й актуалізується потреба більш глибокого розгляду та аналізу цих проблем
насамперед з позицій українознавства як комплексної системи знань про Україну та
українство. Тим більше, внаслідок тривалого замовчування будь-яких відомостей про
масштаби і страшні наслідки голоду 1932–1933 років відбулося спотворення історичної
правди про цю трагедію. У радянські часи «навіть розмови про голод могли
кваліфікуватися як антирадянська агітація і пропаганда, як замах на державний лад»2.
Керівники комуністичного режиму робили все для того, аби ніхто не дізнався про
скоєний ними злочин як у самій країні, так і поза її межами. Світову громадськість
переконували в тому, що «совєтський народ» живе в достатку, впевнено крокує до
соціалізму і своїми врожаями може нагодувати всю Європу.
Західні журналісти поділилися на дві групи. Були такі, що, приїхавши до СРСР,
бачили страшні наслідки голоду в країні і писали про це (Сержіо Граденіго, Малколм
Мегрідж, Геріт Джонсон, Андрео Граціозі), а були й такі, що вперто замовчували цей факт
або писали про те, що ніякого голоду немає (Вальтер Дюранті, Бернард Шоу, Едуард
Еріо).
Я. Калакура виділяє та аналізує чотири періоди у нагромадженні знань про
голодомор, підкреслюючи, що за період з 1933 до 2010 р. в Україні та за рубежем вийшло
понад 13,5 тис. наукових праць з тематики голодомору 1932–1933 років, з них – більше
5 тис. наукових, науково-популярних публікацій історичного та українознавчого
характеру, і її дослідження не припиняються й нині3.
Більшість сучасних науковців звертаються до праці відомого історика Р. Конквеста
«Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор»4, яка дала поштовх для
досліджень трагедії як в Україні, так і за кордоном. Він одним із перших назвав голодомор
геноцидом, спрямованим на винищення селянства як основи української нації, яке у
середині 20-х років ХХ ст. становило 84%, і саме воно «…було і виявило себе колискою
української нації, держави, культури, мови та церкви»5. Р. Конквест навів свідчення
очевидців, вагомі документальні дані, наголосив на тому, що голодомору передували
1

33-й голод: Народна Книга-Меморіал / Упоряд.: Л.Б. Коваленко, В.А. Маняк. – К.: Рад. письменник,
1991. – С. 17.
2
Калакура Я. Джерельний потенціал новітнього українознавства // Українознавство. – 2010. – № 4
(37). – С. 96.
3
Калакура Я. Українознавчий погляд на Голодомор 1932–1933 років як геноцид українського народу
// Українознавство. – 2008. – № 1. – С. 96.
4
Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор / Перекл. з англ. – К.: Либідь,
1993. – 283 с.
5
Кононенко П., Кононенко Т. Це потрібно не мертвим – це потрібно живим! // Українознавство. –
2008. – №3. – С. 8.
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насильницька колективізація, масові репресії, розкуркулення, виселення. А під час самого
голодомору відбувалася деморалізація суспільства, руйнування церков – релігійнодуховного осередку нації. Насадження нової ідеології змінювало свідомість і психологію
українців.
Розглядаючи голодомор крізь призму його впливу на суспільну мораль, духовний
світ особистості, простежуємо, як відбувалася деформація та спотворення людиною
світосприйняття. Нагадаємо, що більшовицький режим, починаючи з 1920-х років,
настирливо й активно намагався змінювати традиційні засади людського буття загалом та
українського зокрема. Українська людина – вільна, розумна, працьовита, з сердечним
розумом – ставала гвинтиком, слухняним інструментом ідеологічних маніпуляцій. Її
намагалися «переформатувати», підкорити або й знищити. І вдавалися до цього
найбезжаліснішими способами – насиллям, таборами, тюрмами, голодом 1921–1922 років.
За таких нелюдських умов змінювалася психіка, деформувалися поняття моралі,
духовності, суспільство деморалізовувалось: «Одним з головних злочинів деспотичного
режиму було створення отого «нового типу» людини, вихованого в атмосфері
жорстокості,
брехні,
зрадництва,
холопської
відданості
«вождю»1.
Люди
знеособлювалися, втрачали свою індивідуальність, ставали «совєтським народом». Життя
людини цінувалося тільки в масі таких же безликих. Це були лише незначні елементи у
великій суспільній машині, ім’я якій – комуністичний режим. Зміни торкнулися всіх сфер
життя, та найболючішими були зміни релігійного, духовного плану. Адже українці – нація
християнська. Завжди дотримувалися церковних свят та звичаїв. У важку хвилину люди
зверталися до Бога з проханням допомогти. Віра – це те, що духовно і морально
зміцнювало людей, об’єднувало їх, давало внутрішню силу. Тому більшовицький режим
відразу взявся до боротьби з тим, що згуртовувало людей, «адже морально розчавлене
суспільство скоріше упокориться і беззастережно виконуватиме будь-які забаганки
влади»2. Боротьба з релігією велася категорично та беззаперечно. В. Ленін вважав віру
небезпечною, такою, що заважатиме одноосібному правлінню людиноненависницького
режиму. Люди мали усвідомити, що їхні життя залежать не від вищої сили на небі, а від
вищої влади на землі – комуністичного режиму, якому потрібні були «німі» раби, які не
чинитимуть свідомого опору будь-яким діям влади. Більшовики на перше місце ставили
матеріальні цінності, людина з її багатим внутрішнім світом для них була не потрібна. Так
до влади прийшли керівники, які за своїми моральними та світоглядними переконаннями
були генетично невластиві світосприйняттю та менталітету української людини.
У свою чергу, Й. Сталін не тільки продовжив обраний напрям політики щодо релігії,
а й посилив його репресивними методами. Він так само жорстоко розправлявся з релігією,
як і В. Ленін. Віру визнавали пережитком минулого, з яким потрібно було боротися, щоб
упевнено йти до світлого соціалістичного майбутнього. Заборона релігії
супроводжувалася депортацією священиків, cелян, які дотримувалися церковних свят.
Тотальний наступ на церкви, що розпочався наприкінці 1929 р., досяг свого апогею у
перші три місяці 1930 р. За цей період в Україні було закрито або зруйновано понад 530
храмів, заарештовано 2400 священиків, багато з яких загинуло в тюрмах або було
розстріляно. До кінця 1932 р. в Україні було закрито ще понад тисячу церков.
Обмежувалася будь-яка релігійна діяльність, заборонялося навіть читати Біблію вдома. 8
квітня 1929 р. вийшов закон, згідно з яким обмежувалася будь-яка діяльність релігійних
організацій. Їм забороняли створювати фонди взаємної допомоги, організовувати
спеціальні молитовні чи інші збори для дітей, молоді та жіноцтва, групи вивчення Біблії,
літературні, ремісницькі, робітничі, релігійні та інші подібні гуртки чи філії,

1
2
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організовувати екскурсії, дитячі майданчики, відкривати бібліотеки, читальні, санаторії чи
групи медичної допомоги тощо1.
Закриття церков та храмів супроводжувалося зняттям дзвонів із дзвіниць, що
мотивувалося потребами індустріалізації, розкраданням церковного майна, зокрема
золота, ікон тощо.
Внаслідок цього у свідомості українських громадян відбувалися зміни у сприйнятті
божественності та релігійності, змінювалося ставлення до священнослужителів,
дотримання релігійних обрядів та звичаїв (що триває подекуди й нині).
Одним із завдань колективізації була нещадна боротьба як із приватновласницькою
психологією, так і з релігійністю селян. Їх силою змушували виходити на роботу в
церковні свята, що для них було особливо неприпустимо та жорстоко. Влада замість
традиційних релігійних свят нав’язувала свої, відзначалися міжнародні свята, такі, як 8
Березня, 1 Травня, 7 листопада тощо.
Отже, моральними наслідками руйнування релігійності українців під час голодомору
1932–1933 років стало ігнорування та недотримання церковних свят, звичаїв, обрядів,
девальвація родинних цінностей. Село втрачало роль охоронця духовних та моральних
цінностей українського народу, і відновити його – одна з місій українознавства.
Побоюючись українського автономізму, комуністичний режим мав за мету
зруйнувати самобутність українського народу, його національні та духовні цінності. Не
тільки віра та релігія приводили людей до храмів та церков, це був свого роду осередок
культури. Щоб повністю контролювати життя українського селянина, влада намагалася
підкорити його, і розпочала це з дитячої несформованої психіки. Молодь намагалися
виховати в дусі «атеїзму та антирелігійного цинізму»2. Робили все, аби діти відцуралися
власних батьків, щоб вони розмовляли різними мовами. Це значною мірою, на нашу
думку, вдалося. Нині багато молодих людей мало переймається питаннями духовності та
моралі, не дотримується елементарних правил поведінки у суспільстві та спілкуванні зі
старшими, зростає злочинність серед неповнолітніх, не зменшується кількість
безпритульних дітей.
Можна солідаризуватися з тими дослідниками, які вважають, що одним із
найжахливіших наслідків голодомору було моральне, духовне, фізичне каліцтво
підростаючого покоління. Дітей, які не по роках ставали дорослими, привчали до німої
покори, відчуження від рідної мови, віри, культури, батьків. Їм було важко зрозуміти,
чому влада експортувала тисячі тонн зерна за кордон, вихвалялася гарним життям у
державі тоді, коли її ж громадяни вмирали тисячами щодня. У дитячій психіці
утверджувалися зневіра, збайдужіння до всього, подвійна мораль. Як наголошував
Р. Конквест, у 1932 р. «…становище дітей українських селян було вкрай жахливим. Голод
не лише постійно посилювався, він здійснював також величезний психічний тиск на
людей»3. Жахлива повсякденність, величезна кількість смертей, насильство стало
звичним. І з цим вони пішли у подальше життя. Назавжди залишившись у свідомості тих,
хто вижив, це на генетичному рівні вони передавали своїм нащадкам. З того часу багатьом
молодим людям бракує сили духу в боротьбі за свої права і досягнення благородної мети.
Нині саме пора для того, щоб скинути з себе успадковану полуду меншовартості.
За умов голодної смерті відбувався не тільки моральний, психологічний занепад, а й
фізичний: «…їхні голови були схожі на важкі м’ячі на тонких, як у лелек, шиях, і видно
було кожну кістку їхніх рук і ніг, що виступали зі шкіри, і весь кістяк проступав зі шкіри,
що виглядала як жовта марля. Дитячі обличчя були старі, зморені, ніби цим дітям було
сімдесят років. А з початком весни вони вже зовсім не мали облич. Замість них були
птахоподібні голови з клювами чи жаб’ячі голови з тонкими і довгими губами, а деякі з
1
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них нагадували риб з відкритими ротами. То не були людські обличчя»1. Так втрачалася
міць духу і сила українського хлібороба. Усі, хто намагався протистояти – зникали
назавжди, і забирали з собою в могилу «…найкоштовніше, що є в нації, – гени розуму,
здоров’я, досконалості фізичної й духовної, гени милосердя й справедливості, людяності й
відваги, всіх мислимих людських чеснот і талантів»2.
Діти залишалися напризволяще. Деякі батьки намагалися відвести їх у місто, де ще
була надія, що вони потраплять до дитячих будинків, але більшість з них померла, а з
решти комуністи виховали «відданих партії Леніна–Сталіна большевиків»3. Відомо, якого
розголосу набула історія 14-річного Павлика Морозова, який «викрив» свого батька,
перед тим голову сільради в селі Герасимівка. Після засудження батька Павлика вбила
група селян, разом з його дядьком, після чого влада надала хлопцеві образ мученика.
Такий аморальний вчинок вважався подвигом. Таку мораль виховувала держава у своїх
громадян. Ось які «патріоти» були їй потрібні.
Відома також історія 13-річного Проні Колибіна, який доніс на свою матір за
крадіжку зерна, і його вчинок було розхвалено. Піонер Сорокін на Північному Кавказі
зловив свого батька, коли той наповнював кишені зерном, і добився його арешту. Подібне
вчинили Коля Мяготін, Коля Яковлєв, Кичан Джакилов та інші, імена яких мусило
шанувати не одне покоління. Тривалий час вони були зразком для наслідування. Таким
чином, «…змістились, набули зворотного смислу вічні цінності народу – біле стало
називатись чорним, честь і благородство пороком, донос на ближнього – громадянською
доблестю, деморалізація входила в сталінську програму дій щодо України»4.
Р. Конквест підкреслював, що «справжній моральний парадокс … полягав у тому,
що дітей, чиїх батьків знищив режим, виховували за допомогою методів, які розбудили в
них найзвірячіші інстинкти, внаслідок чого вони стали найогиднішими прислужниками
цього ж режиму … Прищеплюючи молоді перекручення сприймання дійсності, влада
калічила її духовно, а це було, мабуть, жахливіше, ніж фізичне знищення»5. Бо той, хто з
таких дітей залишився, росли і йшли в життя зі зміненим світосприйняттям, з
пошкодженою психікою. Та ці діти не винні у тому, що з ними зробила більшовицька
влада, на якій лежить уся відповідальність за скоєне.
Отже, висока смертність дітей в умовах голодомору, моральні деформації молодого
покоління, звичайно, негативно позначилися на долі українського етносу. А та частина
дітей, якій вдалося вижити «через систему виховання у притулках, зазнали потужної
денаціоналізації. Їх не виховувала родина у пошані до рідної мови, старших родичів,
традицій»6. Так зустрічаємо й сьогодні немало нащадків манкуртів, маргіналів, які не
мають пошани до материнської мови, поваги до традицій українського народу, а
намагаються будь-що нав’язати свій стиль та спосіб життя в суспільстві, бути
господарями у державі.
Насильницька колективізація, розкуркулення, переслідування, репресії, депортації,
переселення – все це спричинило створення атмосфери страху перед новою владою,
невпевненості у житті. Люди боялися ночі, аби тільки за ними не приїхав «чорний ворон»
і не вивіз у невідомому напрямку. Найчастіше селян депортували на Північ або й просто
залишали взимку у степу. Внаслідок такого життя у людей з’явилися страх, боязкість,
рабське ставлення до влади. Страх, у свою чергу, «…породжував моральну піддатливість,
1
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згідливість, перетворювався на повсякденну форму людського існування»1. Люди у своїй
країні почували себе німими рабами. Вони змушені були підкорятися, бо все те, що
намагалося протистояти, – каралося на смерть.
Перебуваючи у постійній напрузі, вони почали вороже ставитися один до одного,
постійно підозрюючи у чомусь (насамперед у приховуванні харчів). Підозри призвели до
таких негативних наслідків, як доноси, що вважалися «актом громадянської зрілості» не
тільки серед дітей, а й серед дорослих. У полі зору опинялися навіть рідні люди, внаслідок
чого порушувалося найсвятіше – родинні зв’язки: доносили на своїх батьків, чоловіка,
дружину.
У людини, на яку донесли, робили обшук, забирали останнє. Доноси не вважалися
чимось аморальним, радянська влада їх заохочувала, винагороджуючи таких людей. Якщо
ти не донесеш, то донесуть на тебе. Це ставало нормою тогочасного суспільного життя,
що, безсумнівно, впливало на психічний стан селянства, породжувало пригніченість,
дратівливість, розлюченість, відчай, приреченість.
Внаслідок тривалого голодування люди постійно перебували в пошуках їжі,
намагаючись будь-де знайти її. Це призвело до мародерства та масових крадіжок.
Доведені до відчаю, селяни розкопували могили та діставали звідти прикраси, золото, щоб
потім купити їжу в «торсингах». Так відбувалося порушення традиційної моралі,
деформація емоційної сфери, нехтування шанобливого ставлення до померлих.
Як зазначає О. Стасюк, «Українське село до колективізації не знало крадіжок, адже у
свідомості селян завжди домінувала повага до чужої праці2. А масові крадіжки почалися
саме в часи голоду.
Селяни ризикували життям, щоб здобути те, що по праву належало їм – хліб!
Розстріл – такий чекав вирок того, хто поклав своє життя, щоб виростити і зібрати, як
виявилося, навіть не для себе, а для держави, золото українських ланів. Тому крадіжки
сприймалися як засіб для виживання, і тому не осуджувалися громадою, це перестало
вважатися ганьбою в селі. Крадіжки були нормою не тільки серед дорослого населення, а
й серед дітей. Щоб вижити, вони збиралися в «злочинні зграї», пробиралися у пошуках
харчів до льохів, повіток, городів, полів. Так формувалося і виростало покоління, для
якого не існувало ні моральних, ні правових законів.
Поширеним явищем серед української громади в часи голодомору стали самосуди та
самогубства, вбивства заради їжі. «Радянська влада свідомо створила такі умови, за яких
соціально-правові норми втрачали будь-який сенс. Про деформацію цих норм свідчить
масове поширення в роки Голодомору самосудів голодних людей, котрі різними шляхами
намагалися добути собі та своїм рідним хоч якісь харчі. У селянському середовищі
запанували байдужість, отупіння, черствість, зненависть, що спричинило виплески
нечуваної жорстокості»3. Люди перестали боятися осуду, законів, єдиним законом для них
був закон виживання.
Однією із причин самогубства були діти. Батьки просто не в змозі були допомогти
їм: «Немає нічого гіршого для чоловіка – голови родини – аніж почуття власної
безпорадності, що виникає, коли чуєш жінчині молитви, коли вона не може знайти їжі для
своїх голодних дітей. Немає нічого гіршого для матері, аніж бачити своїх виснажених,
знесилених дітей, які через голод забули, як посміхатися»4. Але траплялися випадки, коли,
навпаки, щоб не чути голодного плачу своїх дітей, батьки вбивали їх, щоб вони не
мучилися, або щоб їжа діставалася лише їм5, або пропонували з’їсти їх після своєї смерті.
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Внаслідок безперервного насилля, масового і тривалого голодування в багатьох
людей відбувалися психічні розлади, що призводили до канібалізму та трупоїдства.
«Люди по селах їли собак і котів, їли полову, листя й кору ... Нарешті, подекуди почалося
з’їдання трупів померлих, а там – і людоїдство. І що найжахливіше, так це те, що це явище
нікого вже не вражало і не дивувало. Так бо страхіття голоду і свідомість безвихідності
притупили тоді людські почуття»1.
У львівській газеті «Діло» від 23 серпня 1933 р. вміщено статтю «Статистика
голодової смерти» з моторошною інформацією: «...Мерців влада не дозволяла хоронити
так довго, поки трупи зовсім не почнуть розкладатися, а це тому, що поки хоронять свіжі
тіла, негайно ніччю населення відкопує могили і вживає трупи»2.
Факти канібалізму змінювали психіку людини, морально-етичні цінності, люди
починали миритися з такими вчинками, які ще донедавна здавалися неприпустимими,
аморальними. «Випадки людоїдства у лімінальних станах стали піковою точкою у
трансформації свідомості. Страшною наругою над людським єством. Переламним
моментом людського буття. Поза межами людського»3. «Офіційно за фактами канібалізму
1933 р. в Україні було зареєстровано дві тисячі кримінальних справ»4, але насправді таких
випадків було значно більше.
Таким чином, внаслідок насильницької колективізації, знищення одноосібного
господарства, репресивних дій, Голодомору 1932–1933 років у свідомості українців
відбулися непоправні зміни, які вплинули на мораль, психіку, духовне життя. Ці зміни і
негативні наслідки, на жаль, відчутні й досі.
Українці – нація, яка споконвіку шанувала та дотримувалася звичаїв і традицій. Та зі
зміною умов життя, внаслідок приходу до влади більшовиків, з 30-х років вони
занепадають. Обряди народження та хрещення дитини, весілля, похорон деформувалися,
спростилися. Частину було замінено або й взагалі знищено.
«Початком родинного циклу є обряди, пов’язані з народженням дитини та
прилученням її до свого роду. Вони складалися із певних ритуалів та дій, а саме: відвідини
породіллі, вибір імені дитини, вибір кумів, церковне хрещення, родини, хрестини (обіди,
влаштовані на честь новонародженого), обряди очищення породіллі та баби-сповитухи
(зливки), постриження дитини через рік (прилучення до роду)»5. Внаслідок колективізації,
розкуркулення та голоду кількість населення українців різко зменшилася. Не було ні сил,
ні їжі на відбування і дотримання цього дійства. Переважно новонароджені взагалі до
хрестин не доживали. Через заборону релігії, руйнування храмів та церков, депортації та
розстріли священиків обряд хрещення також деформувався.
Особливим періодом у житті людини є одруження. Для українців – це одне із
найпишніших та найвеселіших свят, яке супроводжується дотриманням численних
забобонів, традицій, передачі досвіду від старших поколінь молодшим. До 30-х років
весілля гуляли майже тиждень, а після – від 1 до 3 днів. Згодом, через брак їжі та коштів,
весільних звичаїв майже не дотримуються. У селі з’являється новий вид одруження –
«сходитися» (обряд, що відбувався без таїнства вінчання).
Важливим для українського народу був також ритуал поховання. «За традицією,
небіжчика обмивали, наряджали, «встеляли» дорогу до могили, відспівували, оплакували,
поминали за обідом»6. Та з політикою комуністичного терору навіть така свята й
обов’язкова справа, як поховання, змінилася або й взагалі належним чином не
1

Там само. – С. 94-95; 29 іл.
Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури. – К., 2008. – С. 120.
3
Голодомор 1932–1933 років в Україні: каральні органи більшовицького режиму: Матеріали V
Міжнародної науково-практичної конференції (м. Київ, 24 листопада 2006 р.). – К.: МАУП, 2007. – С. 117.
4
Стасюк О. Геноцид українців: деформація народної культури. – К., 2008. – С. 82.
5
Там само. – С. 109.
6
Там само. – С. 115.
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виконувалася. Люди, фізично виснажені, не мали сил ховати близьких, тому, коли вже не
було змоги зробити труну, ховали у скринях, ящиках або й просто засипали землею. Ями
робили неглибокі. Ховали навіть на подвір’ї, щоб на цвинтарях не розкопували могил і не
«підселяли» покійників. Коли людина помирала на вулиці, її просто зачіплювали залізним
гаком і тягнули до могили або закидали на віз. Траплялися випадки, коли до виритих ям
везли ще живих людей, і вони вмирали вже в дорозі. Є свідчення, коли людей напівживих
ховали у могилі разом із мертвими. Їх закопували живцем, і земля ще деякий час
ворушилася від даремних намагань вибратися з ями людей, приречених сталінською
системою на загибель.
Одним із найбільш негативних наслідків вчиненого голодомору стала зміна
генофонду української нації. Опустілі села і хати влада заселяла чужинцями. Терени
етнічних українців заселяли росіяни. Тогочасний італійський консул у Харкові Сержіо
Граденіго писав: «…наслідком теперішнього лиха в Україні буде російська колонізація
цієї країни, яка призведе до зміни її етнографічного характеру. В майбутньому, і либонь,
дуже близькому майбутньому, ніхто більше не говоритиме про Україну чи про
український народ, а отже і про українську проблему, бо Україна стане dе fасtо територією
з переважно російським населенням»1. Українських людей виморювали голодом, їхнє
місце займали інші. Влада, щоб упокорити український дух, чинила так, щоб згодом про
українців ніхто не згадав. Тому й не дивно, що сьогодні маємо таку етнографічну і
демографічну картини, а деякі політики ще й досі жонглюють ідеєю двомовності.
Взагалі часи страшного голоду стали нечуваним випробуванням для українців.
Боротьба велася не на життя, а сили були нерівні. Малколм Меґрідж в аглійському
місячнику «Фортнайтлі Рев’ю» за травень 1933 р. писав: «Під час недавніх відвідин
України я трохи бачив той бік, що його проводить совєтський уряд проти селян. Поле бою
спустошено, як на справжній війні, і нищення провадиться далі. По один бік – мільйони
селян, з тілами, опухлими від голоду. По другий бік – вояки, поліцаї, агенти ГПУ, що
виконують накази диктатури пролетаріяту. Вони накинулися на Україну, неначе хмара
сарани, і пограбували все їстівне; вони вистріляли і повиселяли тисячі селян, іноді цілі
села; вони створили з найплодючішого краю в світі меланхолійну пустелю…»2
Селяни по-різному сприймали ці події і ставилися до них. Р. Конквест констатував:
«Селянські родини, повільно вмираючи в своїх порожніх хатах, по-різному зустрічали
свою долю: «В одній хаті було щось подібне до війни. Всі пильно стежили одне за одним.
Люди перехоплювали крихти одне від одного. Жінка підіймалася на чоловіка, а чоловік на
жінку. Мати ненавиділа дітей. А в іншій хаті любов не згасала до самого кінця»3.
Отже, моральна свідомість українців під впливом голодомору та інших каральнорепресивних акцій, безперечно, зазнала суттєвих змін та деформацій. Влада намагалася
загальмувати їхній духовний та інтелектуальний розвиток. І тільки переоцінивши
моральні цінності, усвідомивши, хто ми і яка наша історична місія, українці зможуть
зайняти гідне місце серед європейських народів зі своїм особливим, тільки їм
притаманним менталітетом, зі своїми моральністю, типом мислення, духовністю та
світосприйняттям. Адже є вічні принципи і норми моралі, які можуть змінюватися
залежно від конкретних історичних умов і суспільного буття. Принципи моралі не
оминули негативних процесів, пов’язаних з радянською добою української історії, з
масовими репресіями, голодоморами і порушеннями прав та свобод українців. Для того,
щоб нинішнє і наступні покоління були кращими, потрібно виносити повчальні уроки з
минулого, наполегливо викорінювати будь-які залишки аморальності та бездуховності.
1

Ярещенко О. Голодомор 1932–1933 рр. в Україні (На матеріалах Півдня Укрїни). – Одеса:
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Соловей Д. Сказати правду. Три праці про Голодомор 1932–1933 років. – К.; Полтава, 2005. – С. 122123.
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Конквест Р. Жнива скорботи: Радянська колективізація і голодомор. – К., 1993. – 283 с.
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Необхідно утверджувати ціннісні ідеали людського життя, передавати наступним
поколінням високі моральні орієнтири. У цьому колосальна роль належить
українознавству. Дослідження цієї драматичної проблеми, особливо її морально-етичного
виміру, на нашу думку, не мають згортатися, адже чим краще ми знатимемо наше минуле,
тим озброєнішими будемо на майбутнє і не дозволимо повторити в історії розвитку
української нації подібних трагедій.
In this article the author examines changes in the moral consciousness due to the influence
Ukrainian Famine of 1932–1933. It is proved that through the Ukrainian famine suffered
tremendous loss not only demographic but also in spiritual and moral spheres. We show that
these adverse changes can be traced even now, and that science «Ukrainian» is designed and
able to change that.
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Скакальська І.Б. (Кременець)
УКРАЇНОЗНАВЧА СПРЯМОВАНІСТЬ
ДІЯЛЬНОСТІ ПРОСВІТЯНСЬКОЇ
ЕЛІТИ ВОЛИНІ МІЖВОЄННОГО
ПЕРІОДУ ХХ ст.
У статті на прикладі діяльності провідних просвітян охарактеризовано
функціонування товариства «Просвіта» в м. Кременець. Автор підкреслює українознавчу
роль «Просвіти» в розвитку освіти, культури на Волині.
Здобуття Україною незалежності і розвиток національної історичної науки створили
можливість звернутися до вивчення життя та діяльності людей, які були організаторами й
безпосередніми учасниками боротьби за національну державу. Упродовж багатьох років
українці намагалися зберегти власну національну ідентичність. З цією метою вони
створювали культурні товариства, наукові установи, громадські та церковні організації.
У міжвоєнний період ХХ ст. на Волині особлива роль належить «Просвіті», без
діяльності якої був би неможливим національний та культурний поступ українців, і яка
виступала рушійною силою в боротьбі вітчизняної інтелігенції за українську мову, освіту,
культуру. На наш погляд, саме «Просвіта» стала тим першим досвідом подальшої
політичної, громадської, економічної боротьби українців Волині.
Актуальність поставленої проблеми посилюється необхідністю провести
дослідження діяльності просвітян, довести значення їхньої праці в суспільно-політичному
житті західноукраїнських земель у міжвоєнний період ХХ ст., показати доцільність
використання прикладу їхньої громадсько-політичної праці на сучасному етапі
національної розбудови в Україні.
Попри існування досить значної за обсягом історіографії, присвяченої «Просвіті»,
комплексного дослідження саме діяльності окремих просвітян Волині, Кременеччини не
здійснювалось. Зокрема, з історії діяльності «Просвіти» є узагальнюючі праці, але їх
автори детально не зупиняються на характеристиці окремих особистостей, які були
активістами товариства1. Окремі напрями діяльності просвітян висвітлені у наукових
працях вчених та краєзнавців, зокрема, діяльність «Просвіти» на Волині знайшла свій
вияв у праці Б. Савчука «Волинська «Просвіта». У книзі досліджується історія товариства
«Просвіта» на Волині від часу створення до сучасності2.
Важливе значення для дослідження мають публікації, у яких ідеться про роботу
просвітян3. Зокрема, у статті І. Зуляка «Переслідування польською владою просвітнього
руху в міжвоєнний період», з’ясовано механізми переслідування польською владою
просвітнього руху, оскільки його діяльність суперечила польській політиці на «кресах»4.
Детальнішу інформацію про просвітянську роботу можна відшукати в монографії, яка
розкриває тенденції розвитку товариства у Західній Україні в міжвоєнний період ХХ ст.5
1

Іваничук Р. Нарис історії «Просвіти». – Львів: Просвіта, 1993. – 176 с.
Савчук Б. Волинська «Просвіта». – Рівне: Ліста, 1996. – 154 с.
3
Скакальська І. Роль «Просвіти» у поширенні культури та освіти на Кременеччині у міжвоєнний
період (1919 – 1939) // Наукові записки Тернопільського державного педагогічного університету
ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль, 2002. – Вип. 5. – С. 35-38.
4
Зуляк І. Переслідування польською владою просвітнього руху в міжвоєнний період // Наукові
записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль,
2003. – Вип. 1. – С. 133-141.
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Зуляк І. Діяльність «Просвіти» у Західній Україні в міжвоєнний період (1919-1939). − Тернопіль:
Воля, 2005. – 946 с.
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Свою оцінку багатогранної діяльності Кременецької «Просвіти» та її активних діячів
приводить Г. Чернихівський, відомий історик та краєзнавець Волині1.
Метою наукової публікації є комплексне висвітлення різних видів діяльності, які
мали українознавчу спрямованість, просвітянських інтелігентів міжвоєнного періоду
ХХ ст. на Кременеччині. Основні завдання дослідження полягають у тому, щоб, поперше, охарактеризувати основні напрямки роботи кременецьких просвітян, висвітлити їх
громадсько-політичну та державницьку діяльність; по-друге, дати об’єктивну оцінку ролі
«Просвіти» у формуванні національної свідомості волинян як освітньо-виховного
чинника; по-третє, виявити значення діяльності просвітян у майбутніх державотворчих
процесах.
Українська освіта, культура в міжвоєнний період ХХ ст. на Волині розвивалася за
складних умов панування іноземної держави. Західна Волинь входила до складу
новоствореної Речі Посполитої. Завершений на початок 20-х рр. ХХ ст. новий поділ
українських земель гальмував визрівання державницьких ідей і національної культури.
Більше того, знівельований руйнівними наслідками громадянських протистоянь у
суспільстві, культурно-освітній потенціал народу доводилося відновлювати, а іноді
створювати заново, розв’язуючи найважливіші першочергові проблеми: ліквідація
неписьменності, захист рідної мови, розвиток мережі культурних і освітніх закладів,
підготовка кадрів української інтелігенції. Таким чином, нелегкою була просвітницька
праця. Слід підкреслити, що товариство «Просвіта» стало основою культурнопросвітнього руху на Волині міжвоєнного періоду ХХ ст. Його національний характер
зумовлювався відсутністю української державності й колоніальною політикою Другої Речі
Посполитої. Без діяльності активних просвітян був би неможливим національний та
культурний поступ українців, які виступали рушійною силою у боротьбі вітчизняної
інтелігенції за українську мову, освіту, культуру, а згодом і державу.
Волинська інтелігенція, згуртована навколо «Просвіти», намагалася не лише
захищати соціальні, освітні, економічні та політичні інтереси українського населення, а й
послабити негативні наслідки полонізаційної та колонізаційної політики польського
уряду. Українська просвітянська еліта сприяла зміцненню патріотизму, збереженню та
примноженню рядів національно свідомих громадян.
Невід’ємною складовою частиною українського просвітянського руху стала
діяльність його організацій на теренах Волині. По всіх повітових містах були створені
філіали товариства «Просвіти», які організовували читальні та різні культурно-освітні
установи у своїх повітах2. Фундаторами Кременецької «Просвіти» стали В. Дорошенко,
В. Кавун, подружжя Вітенків, Б. Козубський, С. Дяків, С. Жук, а згодом у її складі
працювали відомі громадські діячі, зокрема, М. Черкавський, А. Животко, Р. Бжеський та
інші.
Діяльність «Просвіти» регламентував статут. В цьому документі зазначалося, що
метою Товариства є просвіта і піднесення культури та добробуту українського народу у
всіх його верствах і напрямах життя3.
Не менш важливою є діяльність організаційних структур товариства. Головну роль у
просвітянському русі та його поширенні на Волині, становленні повітових товариств
відігравала Рада. До її складу входили переважно чесні, віддані народу і просвітянській
праці люди. Кар’єристи серед діячів «Просвіти» траплялися дуже рідко, тому що від цієї
копіткої роботи матеріальної віддачі не було, зате вистачало переслідувань та утисків з
боку польської адміністрації.

1

Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності. – Кременець: Папірус, 1999. – 320 с.
Верига В. Нариси з історії України (кін. ХVIII – поч. ХХ ст.). – Львів: Світ, 1996. – 580 с.
3
Державний архів Тернопільської області (далі – ДАТО), ф. 348, оп. 1, спр. 2, арк. 4.
2

365

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

Бурхливі події початку 20-х років ХХ ст. знову активізують політичну діяльність
Б. Козубського, який силою обставин повертається на Волинь. Він бере участь у
заснуванні українських кооперативів, читалень, банку, входить до батьківського комітету
української гімназії, де вчаться його діти. Кілька кімнат нижнього поверху свого будинку
віддає безкоштовно для потреб «Просвіти»1. Українська громада краю обирає його
головою повітової управи товариства. Б. Козубський, а також його соратники
В. Дорошенко, С. Бачинський, В. Гнажевський, С. Жук тощо, сприяли розвитку
товариства. Організація лекцій, концертів, вистав, влаштування вечорів пам’яті Тараса
Шевченка, Лесі Українки, інших видатних українських письменників та багато інших
просвітянських заходів не обходилося без найактивнішої участі Б. Козубського2.
Ще одним відомим волинським громадським діячем, сенатором, просвітянином був
М. Черкавський, який народився у с. Якимівцях Кременецького повіту. Закінчив історикофілософський
факультет
Київського
університету
Св. Володимира
(1907 р.).
Повернувшись у рідні краї, з головою поринув у політичну боротьбу. У 1917 р. був
висунутий депутатом до Українських Установчих зборів УНР, став членом Центральної
ради. У 1917-1918 рр. був директором Дерманської учительської семінарії, згодом
головою «Просвіти». Від Кременеччини обраний сенатором, очолював українську
сенаторську фракцію. Захищаючи права українців у парламенті, він проводив активну
громадсько-політичну роботу3. Саме він був одним із ініціаторів створення товариства
«Просвіта» на теренах Дубенщини та Кременеччини. Його підпис стоїть першим під
першим статутом Дубенської «Просвіти» 1920 р.
У своїх статтях М. Черкавський відстоював українську мову, культуру, національну
школу. У статті «Наше духовенство» автор піднімає важливе питання освітнього рівня
православного духовенства Волині. Наголошуючи, що православні священики мали бути
«справжнім світочем не тільки віри й моралі, але культури і знання». Цим вони
спонукатимуть прагнення народу до плекання своєї культури й освіти.
На Волинь часто приїжджали представники «Просвіти» зі Львова. У 1923 р.
Кременецьке товариство отримало лист п. Підгаєцького на ім’я Голови Ради про приїзд до
Кременця 24 серпня 1923 р. Голови Львівської «Просвіти» проф. М. Галущинського та
доктора І. Крип’якевича. Саме С. Жукові, як активному просвітянину доручили розробити
програму зустрічі таких почесних гостей4. Справедливість вимагає сказати, що ніхто
інший не вклав стільки праці, енергії та ініціативи у розвиток товариства на Кременеччині
як С. Жук.
У 20-х рр. ХХ ст. перед «Просвітою» поставали особливо важливі завдання. Була
прийнята нова програма товариства, яка передбачала, зокрема, відновлення передвоєнних
та створення нових філій і читалень, організацію народних театрів, хорів, просвітніх
гуртків, фахових шкіл, пропагування діяльності товариства серед різних верств населення.
Колосальне значення у розвитку товариства відігравали читальні. Вони проводили роботу
по піднесенню культурного рівня населення Волині. Завжди урочисто відкривалися філії
«Просвіти», це підвищувало їх значущість і авторитет серед громадськості. У створенні та
діяльності читалень систематично допомагали інструктори повітового товариства5. Саме
для систематичної допомоги та контролю над читальнями створювалася спеціальна посада
інструктора, покликаного стати безпосереднім організатором просвітянського життя в

1

Бутин В. Є у Кременці вулиця Козубського // Свобода. – 2010. – № 83 (2501).
Чернихівський Г. Кременеччина від давнини до сучасності. – Кременець: Папірус, 1999. – С. 127.
3
Півницький М. Борці за незалежність і волю // Минуле і сучасне Волині. Історичні постаті краю. –
Луцьк, 1991. – С. 100-108.
4
Скакальська І.Б. Громадсько-політична діяльність Семена Жука. – Кременець: ВЦ КОГПІ ім. Тараса
Шевченка, 2006. – С. 62.
5
Спогади Я. Лавриченка вихідця із с. Попівці Кременецького району, жителя Парагваю. Записані
Г. Черняхівським в 1990 році.
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повіті1. Інструктори були посередниками між повітовим товариством і читальнями. Вони
мали інформувати керівництво повітової «Просвіти» про українське життя на терені, про
настрої серед населення, їхні культурні прагнення, також мали втілювати в життя всі
настанови і вказівки проводу. Свої спостереження і думки інструктори викладали у звітах,
на сторінках друкованих органів2. Основним завданням інструктора була пропаганда ідей
«Просвіти» серед українців, спонукання земляків до активної культурницької діяльності,
боротьби за рідну мову. Показовою в цьому відношенні є діяльність С. Жука як
інструктора. Не випадково Семен Антонович 4 червня 1925 р. отримав нагороду за
сумлінне виконання обов’язків інструктора товариства3. Праця інструктора була
нелегкою. Щорічно вони виїжджали на села до 40 разів4, у більшості випадків витрачаючи
власні кошти на подорож повітом для проведення культурно-освітніх заходів5. Проводили
інструктори і ревізію діяльності читалень. Наприклад, у 1924 р. С. Жук ознайомився з
діяльністю товариства «Просвіта» в м. Радивилові, вивчав питання щодо кількості членів,
аналізував проведені заходи6.
Сільські читальні зверталися з певними проханнями до повітової ради товариства.
Хоча ці прохання були мінімальними, проте читальні їх самотужки вирішити не могли.
Найчастіше просили дістати книги, портрет Т. Шевченка чи вивіску над читальнею7.
Вищезазначений факт свідчить про відсутність будь-якого фінансування з боку влади.
Для покращення власного фінансового становища та піднесення культурного рівня
українського народу «Просвіта» організовувала різноманітні вечори та театральні вистави.
Хоча дохід був незначним, проте подібні заходи відігравали чималу роль у формуванні
патріотизму українців, сприяли звільненню національної свідомості від комплексу
меншовартості8.
Сама назва «Просвіта» вказує на те, що головним завданням було і залишається
«просвічувати», тобто поширювати знання, літературу серед народних мас і так
розширювати їх кругозір9. Попит на українську книгу був значний. Це свідчило про
результативність роботи просвітян, які зацікавлювали і спонукали українців до навчання.
Книги швидко розходились по книгарнях та бібліотеках10.
«Просвіти» Волині прагнули використовувати і живе слово для агітаційнопропагандистської роботи, яка сприяла пробудженню та піднесенню національної
свідомості волинян. Саме С. Жукові Рада «Просвіти» доручила організувати щотижневі
лекції на літературні, історичні, сільськогосподарські теми для громадськості,
усвідомлюючи потребу пропаганди знань серед населення11.
Українські інтелігенти, діячі «Просвіти» розуміли, що саме молодь треба ростити в
національному дусі. Тому велику увагу приділяли вихованню молоді. «Просвіта» всіма
силами перешкоджала полонізації молодих людей. Піклуючись про юне покоління, його
духовність, національне виховання, С. Жук подає ініціативу про тіснішу співпрацю з
молоддю. У 1923 р. при товаристві було утворено літературно-спортивний гурток для
юнаків і дівчат12. Його програма передбачала виховання молодих людей на таких вічних

1

Савчук Б. Волинська «Просвіта». – Рівне, 1996. – С. 41.
Жук С. Чи й волинське село шумить? // Проти хвиль. – 1928. – липень-серпень.
3
ДАТО, ф. 348: Товариство «Просвіта», спр. 24, арк. 64.
4
Савчук Б. Волинська «Просвіта». – Рівне, 1996. – С. 41.
5
ДАТО, ф. 348, оп. 1, спр. 41, арк. 76.
6
Там само, оп. 2, спр. 37, арк. 43.
7
Там само, оп. 1, спр. 461, арк. 16.
8
Там само, спр. 41, арк. 25.
9
Самчук У. На білому коні // Дзвін. – 1993. – № 2-3. – С. 30.
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Скакальська І.Б. Громадсько-політична діяльність Семена Жука. – Кременець, 2006. – С. 71.
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ДАТО, ф. 348, оп. 1, спр. 41, арк. 53.
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цінностях, як патріотизм, віра, християнська мораль, пробудження потреби в самоосвіті
та самовихованні.
Просвітяни активно співпрацювали з українською гімназією. Наприклад, під час
виборів до Сейму та Сенату гімназисти разом з просвітянами активно підтримували
кандидатів українців. Представники гімназії входили до Ради товариства1.
У 1921 р. приїжджає на Волинь та зупиняється у повітовому місті Кременець
А. Животко, громадсько-політичний діяч, публіцист. Він відразу звернувся до «Просвіти»
з проханням знайти йому педагогічну роботу. В біографічних даних вказує, що за
спеціальністю він педагог в галузі дошкільної освіти. Крім того, ще цікаві факти, що в
1918 р. у Харкові він заснував педагогічне товариство, яке створило дитячий заклад під
назвою «Хата дитини». На Поділлі він організував педагогічне товариство ім. Песталоцці,
відкрив п’ять дитячих закладів2. У волинський період життя А. Животко активно
співпрацює з Кременецькою «Просвітою». Зокрема, він отримав посвідчення члена
Товариства у травні 1921 р. А. Животко стає головою секції дошкільного й позашкільного
виховання дітей при «Просвіті», пропонує цікаві методики роботи з дітьми дошкільного
віку3. Він старався надати просвітній роботі наукове підґрунтя, поставити її на такий
рівень, на якому знаходилася справа дошкільної та позашкільної освіти у Західній Європі.
Просвітянин намагався позбутися у цій роботі непрофесійності, випадковості та
безплановості, надати їй систематичного характеру. Педагогічний хист вказував йому на
шляхи, які необхідно обрати для цієї роботи. А. Животко використовував усі можливі
варіанти освітньої праці, щоб її оживити, наповнити новим змістом. За його задумом
«Просвіта» мала виховати самостійного українського громадянина ще змалечку4. Він брав
участь в урочистих заходах Товариства, різних святкуваннях, днях пам’яті відомих
українців тощо. У 1922 р. під час засідання товариства «Просвіта» йому висловили
особисту подяку за проведену плідну роботу щодо дошкільного виховання дітей та
створення дитячих закладів, дитячих клубів на території Кременецького повіту5.
У своїй діяльності просвітяни звертали увагу і на охорону пам’яток мистецтва та
старовини. Вони розуміли, що оновлення суспільства неможливе без опори на багатющу
національну духовну спадщину, яку являють історичні пам’ятки – предмети матеріальної
та духовної культури минулого (речові, писемні, фольклорні, народно-звичаєві,
лінгвістичні та інші реліквії). Вони є безцінним джерелом інформації, яке дає змогу
відтворити ті чи інші грані життя українського народу протягом попередніх історичних
періодів6.
Поза увагою «Просвіти» не залишився й український церковний рух. В багатьох
селах філії товариства боролися за проведення богослужіння українською мовою.
Найактивнішу участь просвітяни зайняли в організації та проведенні 5-6 червня 1927 р. у
Луцьку українського православного з’їзду7.
Діяльність «Просвіти», яка мала великий вплив на українців, суперечила польській
колонізації, зокрема на Волині. Польща проводила постійну політику утисків українських
товариств, шкільництва з метою поступового ополячення українців. Тому таке важливе
місце відводилося контролю й обмеженням діяльності «Просвіти». Влада прагнула
створити такі умови, у яких функціонування товариства було б неможливим або зведеним
1

Там само. – С.74.
ДАТО, ф. 348, оп.1, спр. 353, арк. 3.
3
Там само, спр. 25, арк. 8.
4
Скакальська І.Б. Аркадій Животко: волинський період життя // Замок. – 2010. – № 13-16. –
30 серпня.
5
ДАТО, ф. 348, оп. 1, спр. 353, арк. 2.
6
Гаврилюк С.В. Історичне пам’яткознавство Волині, Холмщини і Підляшшя (ХІХ – початок ХХ ст.). –
Луцьк: РВВ Вежа Волин. держ. ун-ту ім. Лесі Українки 2002. – С. 5.
7
Гаврилюк О. Діяльність «Просвіти» на Волині (1918-1932 рр.) // Волинь і Волинське зарубіжжя. –
Луцьк, 1994. – С. 155.
2
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до мінімуму. Репресивні методи були надзвичайно різноманітними, починаючи від
заборони передплати українських видань і закінчуючи носінням вишиваної сорочки; все
це трактувалося владою як вияв нелояльності до держави. Для цього використовувалися
як офіційні, так і неофіційні владні структури на місцях1. Напруженими були стосунки
Кременецької «Просвіти» із повітовим староством. Так, серед архівних документів
останнього зберігався статут «Просвіти», правда з деякими виправленнями та
уточненнями2. Це свідчить про те, що влада постійно контролювала усі сфери діяльності
товариства, прагнучи знайти будь-які прорахунки, щоб переслідувати просвітян. Здобутки
«Просвіти» могли бути набагато вагомішими, якби не перешкоди, репресії з боку
польської адміністрації.
Для більшості українців «Просвіта» була єдиною можливістю зберегти свою рідну
мову, традиції. Частина волинян вихована в лавах товариства стала форпостом української
мови, культури, освіти. Українські інтелігенти розуміли, що, будучи осередком
видавничо-культурного та освітнього розвитку, «Просвіта» виконувала державницьку
роль в утвердженні відродження українського народу, була порятунком від духовного,
політичного, економічного занепаду. І певні здобутки національного руху на Волині стали
можливими значною мірою завдяки активній праці просвітян. Один із активних діячів
товариства С. Жук підкреслював, що «Просвіта» ставила на перший план політичне,
національне виховання простого люду, тому що через навчання й освіту в майбутньому
можна прийти до створення власної незалежної держави. Саме діячі «Просвіти»
підтримували процес формування національної свідомості українців. Зрозуміло, що в часи
іноземного панування це було нелегко робити. Тому українська просвітянська еліта
зробила значний внесок у формування національної свідомості українців, пропагуючи й
втілюючи у життя українознавчі ідеї.
The article by the example of leading educationalists characterized functioning society in
Kremenets. The author emphasizes the role Ukrainoznavstvo «Enlightenment» in the
development of education and culture in Volhynia.

1

Зуляк І. Переслідування польською владою просвітнього руху в міжвоєнний період // Наукові
записки Тернопільського державного педагогічного університету ім. В. Гнатюка. Серія: Історія. – Тернопіль,
2003. – Вип. 1. – С. 135.
2
ДАТО, ф. 2, оп. 2, спр. 462, арк. 105.
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Зарецький О.В. (Київ)
УКРАЇНСЬКІСТЬ ПІД ТИСКОМ
РАДЯНСЬКОЇ ІДЕОЛОГІЇ ТА КВАЗІКУЛЬТУРИ.
ШІСТДЕСЯТНИКИ
Протягом свого існування у Радянському Союзі витворювалася власна ідеологічна
та квазікультурна система. Відбувалось активне творення власної міфології, якому
надавалося виняткового значення. Така міфологія не властива українській ментальності.
Творення своєї ідеології, квазікультури йшло паралельно шуканню містків до
традиціоналізму та лібералізму. Ця система послідовно чавила питому українськість.
Шістдесятники у цих складних умовах були культурним, ідеологічним фактором, який
чинив спротив послідовному витисканню українськості.
2004 р. Роман Корогодський, відбиваючи настрої 1990-х, писав, що «сучасна
українська молода ґенерація залишається у смузі часткового чи повного нерозуміння
стихійного руху шістдесятників. Що ж перешкоджає дуже симпатичній і освіченій молоді
глибше осягнути творчість і діяльність ґенерації їхніх «батьків»? Перший за значенням і
впливом фактор – доба, докорінно інша доба. Другий – часові нашарування у вигляді
крайнього суб’єктивізму як у прагненні просто-таки банальної міфологізації, з одного
боку, а з другого – тими ж таки методами заплямувати шістдесятників, висміяти,
принизити»1.
Перша теза Р. Корогодського є цілком зрозумілою. Адже період відлиги,
хрущовщина були продовженням ленінсько-сталінського періоду – парадоксально
суперечливого й абсурдного, що виходило за межі здорового глузду, жорстокого і
репресивного. Одна з тенденцій громадської думки полягає в тому, що відлигу і
хрущовщину бачать новою, іншою добою – не сталінською. Але ця проблема
неоднозначна, адже попри важливі зміни принципові риси сталінізму збереглися.
Друга теза значно складніша для обґрунтування і ми зробимо лише спробу
інтерпретації. Уявімо собі Київ кінця 1950-х – початку 60-х років очима людей старшого
та середнього поколінь. Після смерті Й. Сталіна 1953 і ХХ з’їзду 1956 р. моноліт страху
дав тріщини. Життя пожвавилося, хоча, головним чином, у великих містах. У Києві
розширювалася сфера виробництва та науки. Створювалися робочі місця, робилися
кар’єри. За аналогією московських Черьомушек будувалися житлові масиви, що дало
можливість багатьом родинам отримати окремі квартири. З’явилися вигідні дачні масиви.
Так, працівники Академії наук отримували дачні ділянки на знаних у Києві Русанівських
садах. Багато хто розумів, що значна частина київських виробництв і наукових установ,
наприклад, знамениті київські інститути електрозварювання, кібернетики та й деякі інші
виконують стратегічне замовлення Кремля на розвиток військово-оборонної науки та
промисловості. Втім, хто балакав про це, ризикував потрапити на картотеку в КДБ. Але
діє соціокультурний механізм, який вибірково зберігає у суспільній пам’яті хороше. Отже,
і запам’яталося 6 листопада 1960 р. – відкриття перших п’яти станцій метро, київська
футбольна команда «Динамо» стала чемпіоном СРСР 17 жовтня 1961 р. тощо. Залишилися
спогади варшав’ян, які були вражені київським метро, оскільки метро у Варшаві з’явилося
на 30 років пізніше; Бессарабським ринком, вщерть переповненим продуктами, у т.ч.
східною екзотикою; красою дніпровських схилів. Символ розвитку тодішніх науки і
1

Корогодський Р. Українські шістдесятники. До проблеми розуміння / нерозуміння ґенерацій різних
діб // Україна і світ: етнічні, науково-інтелектуальні та освітні виміри. – К.: Українська Видавнича Спілка,
2004. – С. 16-20.
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техніки – побутовий телевізор, який був і показником достатку найуспішніших родин, був
і найпотужнішим засобом зросійщення. Адже московських програм було більше і вони
були якісніші.
Героїзація цієї доби має не тільки побутовий, а й певний ширший вимір. Російський
культуролог Борис Дубін дійшов висновку, що ностальгія за 1960–1970-ми стала в Росії
державною квазіідеологією. У цьому можна переконатися подивившись московські
телеканали «Культура» та «Ностальгія».
У радянському оптимізмі кінця 1950-х – початку 60-х була відсутність рефлексії,
критичного мислення, фанатизм, може навіть тупість. Варто почитати газети того часу,
написані суконною дерев’яною мовою, і зануритись у густу, липку атмосферу радянщини.
Критично налаштована публіцистика 1990-х поміщає шістдесятників у площину
цього позитивного шару спогадів, ототожнюючи їх з цією добою. І це принципова
помилка, адже шістдесятники були налаштовані критично до тієї системи і по-різному
висловлювали це. Але оскільки шістдесятники були яскравими постатями, вони
починають у суспільній свідомості 1990-х ідентифікуватися з питомо радянськими
культурними та ідеологічними явищами зовсім іншої природи. Інший аспект такий – на
тлі моторошного суспільного переживання голодоморів, масових страт, депортацій, воєн
з’являються якісь веселі і у суспільному сприйнятті успішні люди – аспіранти, поети, яких
друкують, вони знімають фільми, родини Івана, Леоніди Світличних та Алли Горської –
Віктора Зарецького мають свої квартири у Києві, Леся Танюка запрошують до Москви у
найвідоміші театри тощо.
Розуміння того, що шістдесятники жили, працювали і діяли в дуже складних
суспільно-політичних, життєвих і побутових умовах, немає. Та й ті ж Світличні, Горська,
Танюк йшли по лезу ножа. Що з усією очевидністю підтвердилося пізніше.
Соціокультурний механізм, який зберігає спогади про хороше, вибірково витискає
на периферію пам’ять про погане. Навіть про те, що тоді було зрозуміло на поверховому
рівні й обговорювалося всіма: доноси, робота в колгоспах з метою перевиховання, низька
якість товарів і послуг усіх типів – харчів, одягу, взуття, побутової електроніки. Розквітла
економіка дефіциту, т.зв. діставання й черги стали сформованим суспільним явищем. Це
був час надзвичайного поширення пияцтва.
Застережемо, що це лише спроба інтерпретувати негативне сприйняття
шістдесятників у публіцистиці 1990-х.
Для Росії була характерна специфічна селянська модель світу: цар – сакральна
постать, уособлення вищої справедливості; чиновники випромінювали царську правду.
Цю модель взяли на озброєння революціонери. Головною ідеологічною метою
більшовизму стало створення принципово нової масової суспільної свідомості на ґрунті
ідеї абсолютної справедливості.
Слід відзначити унікальність політико-ідеологічної системи СРСР, а надто доби
сталінізму, яка досі має ореол загадковості. Одним із парадоксів того часу було те, що
радянська влада ідеологічно та організаційно виявилася ворожою російському селянству,
яке було етнічною основою держави1.
Виходячи з постулатів марксизму, більшовики проголосили, що можуть взяти владу
і побудувати справедливе суспільство. Відбувалось активне творення власної міфології,
якому надавали виняткового значення. На думку деяких дослідників, така модель
невластива українській ментальності. Н. Хамітов зазначає, що в українській ментальності
була відсутня персоніфікація зла та обожнення світла, ортодоксія винятковості не мала
популярності2. Відбувалося «нищення несправедливості», носієм якої був «класовий
1

Мяло К. Оборванная нить. Крестьянская культура и культурная революция // Новый мир. – 1988. –
№ 8. – С. 245-257.
2
Хамітов Н. Україна: національна міфологія та національна ідея // Розбудова держави. – 1994. – № 1.
– С. 29-31.
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ворог» – буржуазія. Після знищення буржуазії класовим ворогом стали, як відомо, куркулі
(а також соціально та економічно невизначена група підкуркульників), т.зв. буржуазні
спеціалісти, члени інших партій та фракцій ВКП(б), буржуазні націоналісти тощо. Цілі
прошарки суспільства зникали у таборах ГУЛАГу сталінської доби.
Як це не парадоксально, але було також прагнення зробити ідеологію універсальною
– такою, щоб вона відповідала потребам різних соціальних та етнокультурних груп. Ця
тенденція з часом посилилася, особливо після смерті Й. Сталіна. Можливо, феномен
українізації 1925 – 1932 років, попри свою складність, пов’язаний також і з цим аспектом
ідеології більшовизму. Таким чином, система могла робити коливання з надзвичайно
великою амплітудою – від політики «українізації» (універсальність) до голодомору.
Обидві лінії проводилися керівною групою Й. Сталіна, і лінія голодомору прийшла на
зміну «українізації» без перехідного періоду.
Реальна суперечність між цінностями різних груп призвела до того, що більшовизм
постійно імітував ці цінності і змінював раніше прийняті стратегії та програми, в тому
числі й на протилежне, прагнув запровадити ієрархію, щоб ототожнити нетотожне,
поставити знак рівності між міфологічною правдою та науковою істиною. Тому й
виникали специфічні квазінаукові побудови, такі як теорія академіка Т. Лисенка,
«марксистсько-ленінські» побудови в гуманітарній царині тощо. Причому вони походять
не з ортодоксального марксизму, а саме з більшовицької ідеології.
Більшовизм міг відмовлятися від внутрішньої логіки своєї доктрини заради
принципу кон’юнктурного маніпулювання всіма прошарками суспільства, цей принцип
був сильніший за інші. З етнокультурної доктрини більшовизму витіснялися ті засади, які
суперечили головній меті – збереженню, посиленню і розширенню держави. Дуже
характерними для системи були зміни ідеологічного курсу після смерті якогось з вождів
партії (генсеків). Хоча в період «молодості» системи, зокрема, Й. Сталін змінював «курс
партії» так, що комуністи, які стояли на старих позиціях (тобто виявляли певну
принциповість), ставали «ухильниками» та опозиціонерами й підлягали репресіям.
Російські революціонери більшовицького ґатунку намагалися зняти деформацію між
владою та народом, доводячи її в ідеологічній, квазірелігійній сфері до безмежного
загострення – «святої боротьби темряви і світла». Пролетарська революція – космічний за
масштабністю акт знищення «зла» («темряви»). У «світлій» («добро») частині мікрокосму
розподіл був такий: вождь – партія – вищий прошарок робітників. Селянство В. Ленін
наділив здатністю бути як носієм «добра», так і носієм «зла». Так було закладено
можливість будь-якого довільного соціокультурного поділу. Ця світоглядна модель
динамічна, напружена, оскільки люди мали прагнути до світлого полюса, підтягуватися до
монологічної правди і наукового комунізму. Активність партії була найважливішим
елементом моделі. Ідеологія більшовизму мала об’єднати енергію збудженого народу з
ідеєю побудови суспільства, керованого Комуністичною партією. Людям весь час
втовкмачували, що до царства Божого лише п’ять хвилин, один поворот. Пригадаємо, як
М. Хрущов обіцяв комунізм через 20 років, ще за життя одного покоління.
Упевненість партії у моральній правоті ґрунтувалася на вірі в об’єктивну історичну
закономірність. Партія формулювала те, що нібито мав усвідомлювати народ, і водночас
зверталась із закликом «Пролетарі всіх країн, єднайтеся». До того ж витоки більшовицької
ідеологічного творення «нової людини» можна, наприклад, знайти у руссоїзмі,
лисенківській біології – у ламаркізмі, а не в марксистській діалектиці1.
Творення більшовицької міфологізованої ідеології з використанням марксистської
термінології – окрема велика царина. М. Бердяєв писав, що революційна воля домінувала
над інтелектуальними теоріями. Традиції старої російської революційності підмінювали
марксизм, з нього робили зовсім оригінальні для Росії висновки, з якими навряд чи
1

Ципко О. О зонах, закрытых для мысли // Суровая драма народа. – М.: Политиздат, 1989. – С. 175-
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погодилися б К. Маркс та Ф. Енгельс. Російський марксизм сприйняв не детерміністський,
еволюційний бік марксизму, а його месіанський, міфотворчий, квазірелігійний аспект, що
припускав екзальтацію революційної волі і вимагав сповідування релігії пролетаріату1.
М. Восленський, наприклад, показує, як В. Ленін скористався логічною підміною,
інтерпретуючи Маркса. За В. Леніним, революція потрібна тільки для захоплення влади.
Пролетаріат при цьому використовували лише в побудові доказів того, що організація
професійних революціонерів мала взяти владу. Після революції він стає непотрібним2.
Невідповідність «класичного» марксизму тодішній політико-ідеологічній практиці
виявляє одну з найпринциповіших і водночас облудних рис більшовизму – формування
двох правд (принцип подвійних стандартів): для своїх (посвячених в номенклатуру, вищих
посадовців ЦК та КДБ), і для інших (простих радянських людей). Шістдесятники
відчували глибокий інтерес до ідеологічних підвалин СРСР, передусім, до марксизму, і,
поза сумнівом, усвідомлювали принаймні суперечливість державної ідеології.
Принципово важливою ознакою більшовицької міфології була опозиція «добро –
зло» («світло – темрява»), еквівалентом чого в архаїчних міфологічних системах
виступала опозиція «священного – профанного».
До базової опозиції «добро – зло» вписувалися такі пари: священне – профанне, наші
– чужі, життя – смерть, партійні – безпартійні, марксистське – немарксистське,
соціалістичний табір – капіталістичний табір, справжня радянська людина – відщепенець,
релігійне – атеїстичне, місто – село, робітники – селяни, російський – національний.
Безумовним корелятом цієї опозиції є й зазначений принцип подвійних стандартів.
У специфічній неакцентованій, підцензурній «шістдесятницькій» формі цю
опозицію розкрито в романі М. Стельмаха «Правда і кривда» і в статті «Боги і наволоч»,
одного з найбільш глибоких шістдесятників – І. Світличного, присвяченій цьому роману.
Можна виділити низку мотивів більшовицьких міфів, які було дано як у канонічних
текстах («Короткому курсі...», промовах Й. Сталіна), так і в численних пам’ятках
агітаторів-пропагандистів, творах мистецтва, традиційних темах партзборів та
політзанять:
1) Боротьба добра зі злом. Перелік міфологічних ворогів досить великий і діапазон
його широкий. Доповнимо його деякими новими об’єктами боротьби: боротьба з
фашизмом, імперіалізмом, націоналізмом, ворогами народу; боротьба проти бога,
релігійних пережитків, войовничого меншовизму, буржуазної педагогіки та лженауки
педології; боротьба проти інтервенції, абстракціонізму та формалізму в мистецтві тощо.
2) Більшовицькій світ існував в обмеженому історичному часі, який почався 1917 р.
– від Жовтневої соціалістичної революції. У майбутньому плин часу мав завершитися
комунізмом (світле майбутнє) – станом гомеостазу, коли розвиток зупиниться.
3) Формування нової людини – радянської людини. Соціальна система описувалася
формулою: Вождь – партія – пролетаріат – проста радянська людина.
Виділимо також інші групи міфів – міфи про вождів-учителів: Маркс – Енгельс –
Ленін – Сталін; міфи, пов’язані з просторовою будовою держави (Москва – центр;
священні кордони Росії – СРСР); міфи про план (про народногосподарський план,
п’ятирічки, перевиконання плану, а також різні програми, передусім, Програму КПРС).
Ця міфологічна система є досить очевидним відповідником міфологічного
суспільства в розумінні К. Леві-Строса.
Більшовизм весь час «шукав» межу між «добром» («світлом») та «злом»
(«темрявою»). «Світло» мало бути ще світліше, а «темрява» ще темнішою.
Міфологізована свідомість шукала як метафору, так і конкретні уніфіковані образи. І вони
творилися більшовицьким мистецтвом – пафос боротьби темряви і світла в поезії, музиці;
1
2

Бердяев Н. Истоки и смысл русского коммунизма. – М., 1990. – 223 c.
Восленский М. Номенклатура. Фрагменты книги // Новый мир. – 1990. – № 6. – С. 208-209.
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образи світлих і темних героїв. Як всесвіт складався з темної і світлої частин, так і всю
країну було поділено на темну (тюрми, табори) і світлу (все інше) частину. Щодо тих
людей, які були в тюрмах і таборах, скасовувались усі принципи моралі, натомість
утверджувалася настанова на їх моральну та фізичну ліквідацію.
Як відомо, домінантою хрущовської відлиги була «секретна» доповідь на ХХ з’їзді
та звільнення майже всіх політв’язнів з таборів. Тема репресій стала ідеологічною
домінантою і для шістдесятництва. Тому спробуємо вказати на можливий зв’язок
більшовицької репресивної системи і міфологічної свідомості1.
Про більшовицькі репресії залишилися страхітливі спогади в суспільній пам’яті всіх
народів СРСР, їхні методи описано в загальновідомих творах І. Багряного,
О. Солженіцина,
Р. Конквеста,
Б. Антоненка-Давидовича
тощо.
Підкреслимо
ірраціональний (синкретичний) аспект репресій. Переведення людини зі світла в темряву
відбувалося відповідно до існуючого тоді туманного і розгалуженого політикокримінального законодавства – за Й. Сталіна сумнозвісна стаття 58 та інші
псевдоюридичні репресивні сурогати. Відповідно до цих сурогатів слідчі й розробляли
«справи». Вони могли починатися з певної «точки» – якоїсь конкретної справи, яка не
суперечила здоровому глузду, але потім починали обростати найдивовижнішими
розгалуженнями, засмоктуючи все нових і нових людей. Частина справ готувалася на
конкретних людей, на яких вказувало високе керівництво, – спеціально «під цих людей».
Від заарештованих вимагали свідчень відповідно до схем звинувачення: вони мали
визнати вчинення тих чи інших дій, ті чи інші свої висловлювання, контакти з іншими
людьми тощо. Відправною точкою був ордер на арешт. Цим людина ніби мітилася
назавжди. Родичі заарештованого ставали соціально неповноцінними – вони могли бути
заарештовані як «члени родин зрадників батьківщини» чи потрапляли під ковпак
«органів», на них поширювалися заборони на професії тощо. Викликана на допит як
свідок, вислана чи заарештована «органами» людина часто вже ніколи не могла позбутися
тавра.
Так само в багатьох регіонах, де мешкають архаїчні племена, проклятого чаклуном
(аналог міченого увагою «органів») уникають та ставляться до нього як до джерела небезпеки,
що поділяється його друзями та родичами. Спочатку «причинного» позбавляють родинних і
соціальних зв’язків, потім обов’язків і соціальної діяльності, що давало індивідові змогу
усвідомлювати себе як особу. Фізична смерть настає за смертю соціальною2.
У СРСР свідчення у заарештованих вибивали методами фізичного і психологічного
тиску, часто страхітливого за своєю жорстокістю. Суд часто мав суто формальний
характер. «Органи» широко послуговувались методикою позасудових репресій. Катування
в’язнів часто не було зумовлене потребою отримати зізнання, а мало ритуалізований
характер. Показово, що під час т.зв. кампанії розкуркулення, куркулів часто визначали за
зовнішнім виглядом, що також свідчить не про правовий, а про емоційно-міфологічний
спосіб визначення «ворогів». К. Леві-Строс пише про архаїчне судочинство, що
громадський судовий розгляд провадиться не так, як у традиційному європейському
суспільстві, тобто не за принципом звинувачення та його спростування, а у формі
посилань та деталізації. Судді не чекають від звинуваченого, щоб він відхиляв те чи інше
твердження чи тим більше відкидав факти. Вони вимагають від нього лише підтвердження
системи, відомої їм за одним фрагментом; вони хочуть, щоб він відтворив усе інше
відповідним чином. Судді намагаються не покарати злочин, а переконатись у реальності
системи, що зробила його можливим, причому для них важливі не об’єктивні обставини, а
емоційне тло3.
1

Зарецький О.В. Офіційний та альтернативний дискурси. 1950–80-ті роки в УРСР. – К.: Ін-т
української мови НАН України, 2008. – С. 66-70.
2
Леві-Строс К. Структурна антропологія. – К., 2000. – 387 с.
3
Там само.
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У сталінському судочинстві можна вбачати й інші аспекти. Р. Конквест, говорячи
про показові «московські» процеси другої половини 30-х років, відзначає їх алогічність.
Свідчення заарештованих він пояснює бажанням людей, що зіткнулися з невідомим, дати
хоч якесь пояснення1. Сталінські показові процеси мали логіку, якої ніде більше не
зустрінеш – щоб уникнути смерті, підсудний мав дати своїм діям найгірше оцінне
трактування. Проглядає бажання ліквідувати правду і нав’язати всім офіційну брехню.
Втім Р. Конквест вказує на раціональні вигоди, які мала влада від цієї «методи»:
збереження фасаду, накопичення матеріалу для інших справ, типізація справ2.
Більшовизм, активно насаджуючи свою міфологію, розглядав несприйняття її
громадянами СРСР як особливий ідеологічний злочин. В. Сосюра у Третій роті писав: «А
тепер виявилось, що совість його перед революцією чиста, як сльоза, як і у багатьох, що
після нього пішли у небуття з жахом у серці. Вони ж думали, що гинуть од руки своїх, а
це був ідейний жах, найстрашніший. Бо коли умираєш од руки ворога, то ти знаєш:
духовно ти не умреш, тебе ніколи не забудуть червоні брати, а коли умираєш од руки
своїх, як ворог народу, це страшно, бо це не тільки фізична, але й духовна смерть»3.
В. Сосюра оперує не юридичними категоріями, а категоріями совісті, фізичної та духовної
смерті, а також поділом людей на «червоних братів» і «ворогів народу» – виразно
емоційно забарвленою опозицією «священне – профанне».
Слід підкреслити також ірраціональність більшовизму: біле ставало чорним,
учорашні вожді – ворогами. Це не знаходило пояснення з позицій раціонального
мислення, та й, зрештою, не потребувало таких пояснень.
Політичним злочином було не порушення закону, а несприйняття міфу. Для того
щоб знати, чи сприймає людина міф, необхідним було тотальне стеження. Проводилися
перевірки на щирість сприйняття міфів – на різних зборах, політінформаціях, співбесідах
тощо. І всім цим зібранням, покликаним здійснювати таку перевірку, – від колгоспних
зборів до розгляду ідеологічних питань у ЦК та кадебістського слідства – було властиве
особливе емоційне тло, специфічна атмосфера нещадності. Нещадність не приховувалася,
більше того – героїзувалась.
Виступи підозрюваних на зібраннях чи в пресі мали своєю емоційною тональністю
засвідчити «лояльність» щодо міфу. «Я вірив тому, як офіційно трактувалися смерті
Хвильового і Скрипника, і щиро сказав, що я любив цих людей і що мені дуже тяжко
розчаровуватись в них. Що я засуджую їх самогубство, як страх відповідальності перед
Трибуналом Комуни, як ганебне дезертирство. Секретар райкому сказала, що виступи
Куліша, Досвітнього і Касьяненка незадовільні, а мій виступ вона визнала щирим, і він
задовольняє її. З цим погодились інші» – писав В. Сосюра4. Тобто «суддя» оцінював
емоційний стан тих, що виступали.
У системі більшовицьких цінностей було місце і для нової людини – «простої
радянської людини». Сукупність нових людей утворювала нову історичну єдність –
радянський народ. Дуже потужним був міф про однорідність суспільства і про те, що воно
в масі складається з простих радянських людей. У 1950–1980-ті роки система
продовжувала шукати ворогів, ними могли стати релігійні, національно свідомі люди, а
також дисиденти, шпигуни, злочинці та інші «відщепенці». Засекречувалась (а отже,
могла кваліфікуватись як антирадянська) інформація про неоднорідність суспільства
(існування поряд з «простими» радянськими людьми якихось інших): кількість та
структуру груп людей, що не володіють російською мовою; кількість в’язнів та хворих;
дані про злочинність, проституцію та наркоманію; про виродження села; про мільйони
жінок на важких фізичних роботах; мистецтво та літературу андерграунду тощо.
1

Конквест Р. Великий терор. – Луцьк: Терен, 2009.
Там само.
3
Цит. за: Жулинський М. Із забуття в безсмертя. – К., 1990. – С. 342.
4
Там само.
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∗∗∗
Як і в будь-якому міфі, в основі радянських були здебільшого певні спогади про
минуле, але минуле недавнє, ще жило багато свідків. Відповідно до міфологічної схеми
історію переписували, свідків фізично знищували, в тому числі науковців, державних
діячів, засекречувалися державні архіви, нищилися архіви заарештованих, спецслужби
полювали за щоденниками. Так, в ідеологічну основу міфу про громадянську війну
поклали тріаду Чапаєв – Щорс – Лазо. І ця версія закріплювалася засобами літератури,
кіно, мистецтва, інших засобів пропаганди. У міфологічному просторі історію Росії
створювали на базі тріади: Олександр Невський – Іван Грозний – Петро Перший (по
кожній персоналії за часів Й. Сталіна було створено популярні фільми). А міфологія
військової історії мала дві бінарні опозиції – сухопутну (Суворов – Кутузов) і морську
(Ушаков – Нахімов). Історію науки описували двома міфологічними парами –
дореволюційною (Пирогов – Попов), радянською (Павлов – Мічурін). Місце
універсального генія, що мав пріоритети світових досягнень у багатьох галузях, посідав
М. Ломоносов. Окремо можна виділити міф про Ворошилова – «першого червоного
офіцера», «першого маршала», який мав «відтінювати» суперміф про Й. Сталіна. На
українському матеріалі було створено бінарну опозицію Щорс – Боженко і два окремих
міфи – Котовський та Січневе повстання. Реальність першої опозиції відносна, тоді як
реальність існування і діяльності Котовського, так само як і Січневого повстання, є
достатньо очевидною. Перемога С. Будьонного і Першої кінної армії у компанії 1920 р. –
очевидний історичний факт. Але польська армія не мала у міфологізованому вимірі назви
поляки, це були білополяки, а Польща мала назву панська Польща. Симона Петлюри у
цьому міфі не було взагалі.
Відзначимо, що ці міфи виникали не спонтанно. Про те, що Й. Сталін безпосередньо
втручався у творчий процес, докладно писав К. Симонов. Він зазначав, що вождь читав та
власноручно правив рукопис його п’єси, стежив за тим, як вона сприймається, і
розподіляв Сталінські премії1.
Отож, шістдесятники зіткнулись із штучною до певної міри та швидко створеною
системою міфів, ініційованою людиною, яка була рафінованим носієм східної деспотичної
ментальності. А. Латишев вважає, що Й. Сталін особисто і цілеспрямовано насаджував
доноси та шпигуноманію2. Вождь давав конкретні зауваження щодо фільмів, націлюючи
кінематографістів на те, щоб у кожному було створено образ викритого шпигуна, радив їм
вивчати досвід московських процесів, схеми сценаріїв яких він також розробляв сам.
Тоталітарна верхівка, формуючи політичні міфи, спостерігаючи за реакцією на них,
створювала і власний образ, власну міфологізовану модель.
Мистецькі засоби актуалізації міфу формувалися майже одночасно з самим
процесом політичного міфотворення. Так руйнувалися структури громадянського
суспільства і створювалися структури тоталітарного – суспільства страху, підозр,
контролю за приватним життям, доносів, де мали б існувати лише ієрархічні одержавлені
стосунки між людьми.
Стилістику сталінського мистецтва М. Герман визначає як «салон», який прийшов
на зміну кільком течіям радянського мистецтва 20-х рр.3, ці процеси були характерні й для
літератури. Салон хоче подобатися не лише масі глядачів і потенційному покупцеві, він
прагне офіційного визнання. Тому він «підступний і обережний». Боячись бути
незрозумілим «знизу і зверху», надто заземленим чи абстрагованим, він стає «пісним і
запопадливим». Певною мірою це може компенсуватися професійною ретельністю й тим,
що по-російському називають занимательностю. Ці якості роблять салонне мистецтво
1

Симонов К. Глазами человека моего поколения // Знамя. – 1988. – № 4. – С. 49-54.
Латышев А. Сталин и кино // Суровая драма народа. – М.: Политиздат, 1989. – С. 494-500.
3
Герман М. Политический салон тридцатых. Корни и побеги // Суровая драма народа. – М.:
Политиздат, 1989. – С. 468-469.
2
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досить тонким і чутливим індикатором точок дотику масової свідомості та офіційно
пропонованої нормативної естетики. Мистецтво салону має такі компоненти: відносна
професійність, привабливість, відсутність справжньої драми, неоригінальність як засіб
входження в нетреновану масову свідомість, конформність, без якої не можна
сподобатися сильним світу цього, цікавість без серйозної проблематики, але із
проблематикою поверховою1.
Один із аспектів опозиції шістдесятників більшовицькій системі полягав у
повільному, болісному і часто суперечливому осмисленні більшовицьких міфів та стилю
літератури, мистецтва, несприйнятті їх і, можливо, критиці. Мистецтво «салону» стало
мистецтвом тоталітарним. У Радянській тоталітарній державі саме лише створення
«іншого», недержавного мистецтва могло за певних умов стати злочином.
***
Активне творення своєї ідеології, міфології, історії, культури йшло паралельно
шуканню містків до традиціоналізму та лібералізму. Так, за часів зміцнення влади
Й. Сталіна в 30-ті роки різко посилюється орієнтація на певні дореволюційні зразки:
псевдокласицизм в архітектурі, еталонною стає творчість О. Фадєєва, що ґрунтувалася на
певній традиції російської літератури ХІХ ст.; те саме відбувається в образотворчому
мистецтві (пор. передвижників). Під час Другої світової війни повертаються атрибути
царської армії – нагороди, міфологія. Навіть у побуті – одязі, меблях, кулінарії –
відбувається відхід від стилю пролеткульту, почався пошук російських коренів у всьому.
У хрущовську добу дещо посилилися певні елементи національного традиціоналізму у
республіках, краях, областях2.
Як певна антитеза традиціоналізму тих часів виступає лібералізм. І один і другий як
ідеології були характерні для певних груп у СРСР і за його межами. Традиціоналізм був
необхідний для комунікації з певною частиною народу, а лібералізм – для розуміння
світових досягнень техніки, науки, організації праці. У післясталінську добу більшовизм
прагнув до синтезу цих двох систем, що відрізнялися одна від одної принаймні у деяких
аспектах. Вони об’єднувалися у більшовицькій системі на основі утилітаризму, який
підмінював фундаментальні цінності ефективністю діяльності; радянська людина, що
сповідувала утилітаризм, ставилася до світу як до нескінченного набору реальних чи
потенційних засобів. Утилітаризм було покладено в основу державної організації, він
химерним чином поєднувався з ідеєю побудови комуністичного суспільства.
Здійснювалися проекти, які своїм грандіозним характером мали засвідчити неухильне
просування до комунізму і забезпечити негайне поліпшення добробуту, ідеологічну чи
політичну вигоду: Біломорканал, цілина, космічні польоти, БАМ, атомні електростанції
тощо. У цій міфотворчій діяльності певне місце відводилося і радянській Україні –
Дніпрогес, оборона Києва 1941 р. Бібліографія обох міфів вимірюється томами й досі
хвилює громадську думку. І це при тому, що ніхто не сумнівається, наприклад, у
шкідливості штучних морів на Дніпрі або що Червона армія під Києвом у 1941 р. зазнала
грандіозної поразки у, власне, військовому сенсі. Від лібералізму утилітаризм відрізнявся
некритичним ставленням до цілей. Утилітаризм як підвалина російської радянської
культури передбачав державний утилітаризм і утилітаризм інтелігенції, яка для контакту з
народом перетворила дух на об’єкт маніпулювання. Хорошою вважалася лише та теорія,
яка сприяла якійсь практичній користі.
Творення масової псевдокультури було спробою переконати людей у комфортності
деформованої суспільної свідомості, в «морально-політичній єдності радянського
народу». Все мало злитись у монолітну сіру єдність.
1
2

Там само. – С. 470.
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Але більшовизм подолати деформацію не міг і постійно йшов на все більш
витончене до неї пристосування: від нищення фізичного до паралічу волі особи, її
здатності до духовного спротиву насильству, для чого було використано методи
тотального тиску державної системи.
Більшовизм перетворював соціальну та культурну деформацію на службову
таємницю (документи для службового користування, різні форми допуску тощо).
Секретними були як більшовицькі організаційні методи (робота партійних комітетів), так і
небільшовицькі ідеології чи просто західна література, власна статистика, конкретна
соціологія, мовна політика, історія тощо, не кажучи про процеси над дисидентами та
численні аварії навіть у цивільній сфері. Для багатьох людей службова секретність мала
ореол сакральної таємниці.
Принципова безперспективність вихідних позицій більшовизму не цілком очевидна і
потребує аргументації. Відзначимо хоча б деякі риси. Ця система підходила до
суспільства як до об’єкта кон’юнктурного маніпулювання з украй нормативних позицій,
одночасно формуючи псевдорелігійне коло норм, тоді як суспільство розвивається за
своїми внутрішніми законами. Вкрай утилітарним, хижацьким було ставлення до
природних ресурсів, навколишнього середовища, що призвело до кризи значно гострішої,
ніж у переважній більшості інших країн.
Етнокультурний простір сучасної Росії також є деформованим. Свідченням цього є
критичні ситуації на межі громадянської війни, особливо в жовтні 1993 р. у Москві, а
також міжетнічні конфлікти (витоки яких мають, втім, різні причини), частина яких
переросла у звичайні локальні війни.
Відзначимо, що культурна деформація розмиває морально-психологічні підвалини
суспільства. Вона має механізм зачарованого кола – культурна активізація однієї частини
членів суспільства активізує іншу, але з протилежним знаком. Йдеться не обов’язково про
жорстку конфронтацію, як це було в Росії. Сторони самостверджуються за рахунок одна
одної. Дискусії інтелектуалів також можуть іноді набувати ознак етнокультурної
деформації, даючи сильні емоційні спалахи, що переходять навіть у заклики до
насильства. Деформація підриває здатність суспільства до самовідтворення, активізує
архаїчні цінності.
Низка глобальних проблем України сьогодні є виявом деформацій, які залишились у
спадщину від СРСР. Громадська думка подає їх, як правило, в емоційній, синкретичній
формі: духовне зубожіння, низька культура людей, продовження русифікації,
псевдоамериканська субкультура підростаючого покоління, злиденне животіння багатьох
людей тощо.
Етнокультурний субстрат СРСР в Україні є досить значним. Культурний простір
розпадається на західний та східний регіони, поза сумнівом, наявна також опозиція місто
– село. Частина громадян України є носіями як українського, так і імперського
етнокультурних типів і має проблеми зі своєю самоідентифікацією. Слід відзначити також
складний процес національної ідентифікації в суспільній свідомості українців –
звільнення від комплексу меншовартості української культури і таких ідеологічних
фантомів як «шароварщина» чи «хуторянство», навіюваних більшовицькою пропагандою.
In the Soviet Union during all its existence was created the own ideology and subculture.
The process of own mythology creating was rather active. This mythology is not characteristic
for ukrainian mentality. The establishing of own ideology and subculture had a parallel for
traditionalism and liberalism search. This system consequently pressed ukrainskist. 60-th
movement in this complicated conditions was cultural and ideological factor which stopped
pressure for ukrainskist.

378

Україна – історія

Бабак В.І. (Львів)
НЕФОРМАЛЬНІ ГРОМАДСЬКІ
ОБ’ЄДНАННЯ УРСР
ЯК КАТАЛІЗАТОР ПРОЦЕСУ
СТВОРЕННЯ НАЦІОНАЛЬНОЇ АРМІЇ
(1987 – 1989 рр.)
На основі аналізу численних джерел розкривається зародження і розвиток
ставлення українського суспільства щодо розбудови національної армії та визначається
пріоритетна роль громадських неформальних об’єднань і рухів у цьому процесі.
Набуття Україною незалежності дало могутній поштовх розвитку військової історії,
зокрема викликало жваве зацікавлення історією створення національного війська.
Значною мірою це пов’язано з нагальними потребами сучасного державного будівництва,
успішне вирішення яких неможливе без урахування досвіду минулого.
Наукове відтворення й аналіз створення Збройних сил України дає змогу усвідомити
сутність історичних явищ і закономірностей, виявити те особливе у державотворчому
процесі незалежної України, що може втілитися у сучасних умовах. На наш погляд,
вивчення процесу створення Збройних сил України буде неповним, якщо не
проаналізувати участь української громадськості у розбудові власного війська нашої
держави.
Нині виникла нагальна потреба об’єктивно, без політичної заангажованості
проаналізувати внесок громадян України в процес розбудови власних збройних сил. Це
має неабияке наукове і практичне значення, передусім, тому, що в наш час, коли триває
процес реформування й розвитку національного війська, урахування історичного досвіду
участі української громадськості у створенні власної армії дасть можливість підійти до
вирішення цієї проблеми з усвідомленням історичного досвіду, допоможе уникнути
окремих помилок у військовому будівництві. Отже, дослідження проблем участі
громадськості в процесі створення Збройних сил України має наукову актуальність і
суспільне практичне значення.
Автор статті поставив за мету проаналізувати вплив громадськості на процес
створення української армії та неупереджена систематизація наявної джерельної бази з
цієї проблеми.
Автори перших праць з історії Збройних сил незалежної України1 намагалися
будувати свої роботи на підставі особистих спостережень, поглядів і переконань, що іноді
зводило їх роботу не до наукових досліджень, а до власних спогадів з відтінком ідеалізації
подій та безпосередніх їхніх учасників. Це іноді призводить до викривленого бачення
подій того часу, заважає неупереджено досліджувати історію будівництва Збройних сил
України.
Наприкінці минулого століття політичне керівництво Радянського Союзу зрозуміло,
що соціально-політична система, яка склалася в СРСР протягом його розвитку, себе
вичерпала. Штучне збереження цієї системи протягом ще декількох років призвело до
катастрофи. В цих умовах єдиною розумною політикою був послідовний демонтаж
1

Русначенко А.М. На шляху до національної армії (1989–1991). – К., 1992. – 75 с.; Якимович Б.
Збройні Сили України: Нарис історії. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича НАН України;
Просвіта, 1996. – 359 с.; Папікян А.Л. Збройні сили України двадцятого століття. – Львів: Кобзар, 1999. –
307 с.
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тоталітарної державно-монополістичної системи з метою її заміни більш ефективною, яка
б поєднувала приватну власність з демократичною формою політичного керування.
Із кризи можна було вийти тільки шляхом «перебудови» – революційних
перетворень не тільки в галузі економіки, а й у політичній та духовній сферах життя
суспільства. Перебудова мала на меті переборення обмежених, віджилих рис суспільної
організації. Для успішного проведення реформ потрібні були політичні зрушення, тому
була проголошена політика «гласності». З політикою гласності до суспільства увійшло
слово «плюралізм» – множинність. У той час під ним розуміли, звичайно, не політичний
плюралізм, а плюралізм думок.
Варто підкреслити, що радянське суспільство існувало в умовах тоталітарної
комуністичної ідеології, що було обумовлено монопольною владою однієї партії – КПРС,
яка панувала в усіх державних та суспільних структурах. Всі три форми державної влади –
законодавча, виконавча та судова – відкрито або приховано підпорядковувалися
партійній.
Демократична перебудова, що відбувалася у СРСР, була задумана як реформа
«зверху», але на практиці переросла у революцію «знизу», яку підтримали
багатомільйонні маси. Розвиток гласності розбудив інтерес народу до політики, соціально
активізував людей, породив у них надію щодо демократизації суспільства. Вперше за
багато десятиліть з’явилася легальна можливість оприлюднювати погляди, які
відрізнялися від офіційно затверджених державою. Гласність поступово призвела до
відкритого висловлення критичних думок щодо політичного, економічного укладу,
панівної ідеології держави тощо. Спостерігалися: перехід політичної ініціативи від
партійних «верхів» до «низів», активізація соціальних сил, які протистояли
«номенклатурі», розвиток масових робітничих, національних, екологічних і політичних
рухів, поява та активний розвиток великої низки неформальних груп, об’єднань та
організацій (т.зв. «неформали»). Як відзначають дослідники, починаючи з середини
1986 р. неформальний рух у СРСР стає масовим1.
Згідно з даними фондів Центрального державного архіву громадських об’єднань
України, вже в червні 1989 р. в УРСР діяло понад 47 тис. осередків неформальних
об’єднань, зокрема суспільно-політичних – 6957, культурно-історичних – 14602.
Сьогодні «неформали» визначаються як громадські організації та рухи – добровільні
масові об’єднання громадян, що виникають внаслідок їх вільного волевиявлення на
підставі спільних інтересів і завдань. У загальному значенні громадські організації та рухи
є суспільним феноменом одного порядку. Громадські організації – це масові об’єднання
громадян, що виникають за їх ініціативи для реалізації довгострокових цілей, мають свій
статут і характеризуються чіткою структурою. Характерною ознакою громадських
організацій є документальне оформлення мети й завдань та організаційно-структурне
забезпечення, що, власне, й відрізняє їх від громадських рухів. Громадські організації та
рухи, на відміну від державних інститутів, не наділені владними повноваженнями.
Відрізняються вони й від політичних партій, оскільки не ставлять за мету здобуття
державної влади3.
Відповідно до запропонованої теми нашого дослідження, ми звернули особливу
увагу на суспільно-політичні та культурно-історичні громадські формування, члени яких
вирішували життєво важливі суспільні питання, надавали імпульс формуванню

1

Ольшанский Д.В. Неформалы: Групповой портрет в интерьере. – М.: Педагогика, 1990. – С. 5.
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 32,
спр. 2658: Довідка ідеологічної комісії ЦК КПУ «Про роботу партійних комітетів республіки з
самодіяльними громадськими об’єднаннями» від 24 червня 1989 р., арк. 76.
3
Політологічний енциклопедичний словник / Упоряд. В.П. Горбатенко; За ред. Ю.С. Шемшученка,
В.Д. Бабкіна, В.П. Горбатенка. – 2-е вид. доп. і перероб. – К.: Ґенеза, 2004. – С. 115-116.
2
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національної свідомості, висували проекти та програми процесу національного
відродження України, зокрема створення національного війська.
Варто відзначити, що в Радянському Союзі армія була не лише державним
інструментом, а завдяки наполегливій праці офіційної пропаганди – символом зовнішньої
могутності супердержави. Монопольне панування в Збройних силах СРСР Комуністичної
партії, притаманне радянській тоталітарній державі, означало їх повне політичне,
юридичне, ідеологічне та морально-психологічне підпорядкування КПРС в обхід або за
допомогою держави та при забороні працювати в армії суспільству. Тому
розповсюдження або оприлюднення будь-яких відомостей, особливо негативних, щодо
функціонування армійського організму, було суворо заборонено.
З початком перебудови відбулися певні зрушення щодо ознайомлення громадськості
з реальним станом справ. Радянський народ вперше дізнався, що Збройні сили СРСР
складають 4 млн 258 тис. осіб, а на їх утримання, за офіційними даними, витрачається 77,3
млрд рублів (валовий національний продукт на той час складав 866 млрд рублів)1.
Суспільству стало відомо, що армію намагалися задіяти в боротьбі зі злочинністю,
спрямовували в райони міжнаціональних конфліктів, використовували як дешеву
«робсилу» під час жнив, у будівництві, в т.ч. дач для керівної еліти. Широкого розголосу
набули факти зловживання службовим становищем, особистого збагачення вищого
командування, його корумпованості. Аварії і катастрофи, загибель особового складу під
час навчань, горезвісна «дідівщина» – ось що турбувало радянську громадськість того
часу.
Згодом сформувалося критичне ставлення до майже всіх сторін історії та
функціонування Збройних сил СРСР. Певна частина громадян, одержавши нову
інформацію про «білі» або «чорні» плями в історії і сучасній практиці Радянської Армії,
закликала до цілковито негативної оцінки і певної заміни засад формування і
використання війська. Особливо негативної, критичної оцінки зазнали рішення військовополітичного керівництва СРСР щодо політики і практики військових дій в Афганістані.
Слід відзначити, що з грудня 1979 р. до 15 лютого 1989 р. військову службу в
Афганістані пройшли майже 620 тис. офіцерів, прапорщиків, сержантів та солдатів. З них
546 тис. були безпосередніми учасниками бойових дій. Загинуло 14 453
військовослужбовці, було поранено, контужено та травмовано 53 753 особи, захворіли
415 932 військовослужбовці2. У складі «обмеженого військового контингенту» в
Афганістані брали участь 150 тис. українських громадян. 3360 загинули, 6000 отримали
поранення, а 5000 стали інвалідами3.
Першим неформальним українським об’єднанням громадян, яке визначило та
оприлюднило своє ставлення до питань функціонування Збройних сил СРСР, була
Українська Гельсинкська спілка, попередницею якої була Українська Гельсинкська група
(УГГ). У 1973 р. СРСР ратифікував міжнародні пакти з прав людини (Міжнародний пакт
про громадян та політичні права і Міжнародний пакт про економічні, соціальні та
культурні права (обидва від 1966 р.), а в 1975 р. підписав Заключний акт у Гельсинкі. В
листопаді 1976 р. в Україні утворилася Українська група сприяння виконанню
Гельсинкських угод, яка нараховувала 37 учасників. У програмних заявах члени групи з
метою сприяння Гельсинкським пактам виступали за легальні методи боротьби, за
дотримання законів, повноваження прав особи тощо. Виходячи з тогочасного політичного

1

Киреев А. Сколько тратить на оборону // Огонек. – 1989. – № 19. – С. 6-8.
Окороков А.В. Секретные войны Советского Союза. Первая полная энциклопедия. – М.: Яуза,
Эксмо, 2008. – С. 210.
3
Подопригора Б. Украинский счет афганской войны // Секретные материалы. – 2010. – № 1. – С. 4-5.
2
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становища, вони вважали, що найкращим шляхом до незалежності України є застосування
гарантованого Конституцією права на вихід її із СРСР1.
Радянська влада жорстоко переслідувала дисидентський рух, тому приблизно три
чверті учасників УГГ отримали терміни ув’язнення від 10 до 15 років, інші були вислані з
України, а деяким дозволили емігрувати. У зв’язку з розгромом Гельсинкської групи,
арештом майже всіх її керівників, опозиція тоталітарному режиму в СРСР стала діяти у
підпіллі2.
У другій половині 1980-х років завдяки політиці перебудови, демократизації та
гласності поступово утворилася нова політична ситуація. Репресовані учасники
Гельсинкського процесу почали повертатися з таборів та заслання. Нерідко лідерами
неформальних організацій та рухів ставали особи, що брали участь у Гельсинкському
процесі. У липні 1988 р. Українська Гельсинкська група отримала нову назву – Українська
Гельсинкська спілка (УГС), що визначало перехід цього неформального об’єднання на
більш високий організаційний рівень.
Головою спілки став відомий правозахисник з 26-річним стажем ув’язнення
Л. Лук’яненко. До складу виконавчого комітету увійшли М. Горинь і В. Чорновіл3.
Основоположні документи УГС було оприлюднено на одному з громадських мітингів у
Львові 7 липня 1988 року. Це були «Декларація принципів» та «Статутні принципи
Української Гельсинкської спілки». «Декларація принципів Української Гельсинкської
спілки» у пункті 16 наголошувала: «УГС стоїть за скорочення армії до розумних меж,
необхідних тільки для оборони, із скеруванням вивільнених коштів на піднесення
добробуту народу. Військова служба повинна проходити на території Республіки в
республіканських військових формуваннях. У перспективі бачимо перетворення
військової служби в добровільну і оплачувану, як у деяких демократичних країнах світу»4.
Лідери УГС, як опозиційного об’єднання, прагнули створити незалежну Українську
державу поступовим, ненасильницьким шляхом реформ, бо вважали, що революційні дії
призведуть до людських жертв. Оскільки практично всі члени Спілки належали до
інтелігенції, вони спрямували свою діяльність на розповсюдження своїх ідей, головним
чином, у інтелігентному середовищі. З цією метою УГС активно розпочала ініціювати
створення неформальних громадсько-політичних та культурологічних об’єднань, які б
діяли задля відродження й об’єднання нації на основі культурного, національного та
етнічного чинників і сприяли формуванню суспільної думки щодо необхідності створення
незалежної України.
У жовтні 1987 р. група молодих художників, архітекторів та науковців м. Львова, за
підтримкою УГС, створила громадське об’єднання «Товариство Лева». У першому статуті
об’єднання були визначені основні напрямки діяльності, «спрямованої на створення
найсприятливіших умов для патріотичного, інтернаціонального, екологічного та
естетичного виховання населення, що відповідає ідеалам миру, демократії та соціального
прогресу»5.
Поступово філіали Товариства Лева були створені в Тернополі, Чернівцях
(«Оберіг»), Самборі («Поступ»), Стриї («Паростки»), Умані («Берегиня»), Києві («Щедре
братство»). Аналогічні за спрямуванням молодіжні об’єднання діяли в м. Яворові, Сколі,

1

Український правозахисний рух. Документи й матеріали київської Української Громадської Групи
Сприяння виконанню Гельсинкських Угод. – Торонто; Балтимор: Смолоскип ім. В. Симоненка, 1978. – С. 13.
2
Політологічний енциклопедичний словник. – 2-е вид. доп. і перероб. – К., 2004. – С. 96.
3
Камінський А. На перехідному етапі: «гласність», «перебудова» і «демократизація» на Україні. –
Мюнхен, 1990. – С. 320.
4
Основоположні документи Української Гельсинкської спілки. Передрук Закордонного
представництва Української Гельсинкської спілки. – Нью-Йорк, 1989. – С. 16.
5
Статут Товариства Лева. – Львів: Поточний архів Товариства Лева, 1989. – С. 1.
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Нестерові (нині Жовкві)1. Хоча у статуті Товариства основна увага приділялася
гуманітарним питанням, у політичному маніфесті Товариства відзначалося: «За час, який
ми діємо як Товариство Лева, дійшли до переконання: національне відродження не
обмежується відродженням культури навіть у широкому тлумаченні цього слова.
Необхідне відродження політичне…»2
Важливим чинником у політичному пробудженні українського суспільства стали
вибори народних депутатів СРСР, які відбулися 26 березня 1989 року і проходили на
альтернативній основі. Третина депутатів за новим Законом про вибори обиралася від
громадських організацій. Для демократичних сил вибори стали важливим засобом впливу
на маси, оскільки вперше у радянській історії постала можливість проводити зустрічі з
виборцями, легально пропагувати свої погляди. Вибори об’єктивно висвітлили реальний
розклад сил у суспільстві, справжні настрої людей, сприяли пробудженню інтересу народу
до громадсько-політичного життя. Активну участь у виборах взяли представники
громадських об’єднань та рухів. Так, у період передвиборної кампанії неформальні
об’єднання (майже 60 тис.) провели 1200 мітингів та зборів, якими охопили 13 млн осіб3.
У період передвиборної кампанії у виборах народних депутатів СРСР розпочався
інтенсивний процес політизації.
Особливу роль у формуванні громадсько-політичної ситуації в державі відігравав
західноукраїнський регіон. Протягом століть галичани наполегливо боролися за свою
ідентичність. Населення регіону було україномовним, з високою національною
свідомістю. Відповідно націоналізм став складовою частиною громадської свідомості. Це
були землі, які до 1939 р. не перебували під владою Російської імперії і Радянського
Союзу. Комуністична ідеологія шляхом примусу та репресій була нав’язана
західноукраїнській спільноті. Тому відчуження від неї було більшим, ніж в інших регіонах
України. До того ж, народна пам’ять зберігала насильницькі дії радянської влади в
обличчі Червоної армії проти вояків Української повстанської армії (УПА). Саме тому
галичани стали на захист світоглядних ідеалів свого регіону і були готові боротися до
кінця. Загальному процесу боротьби з тоталітарним комуністичним режимом сприяло й
те, що саме в Галичині діяв найпотужніший осередок Української Гельсинкської спілки.
Наприклад, у березні 1989 р. спостерігачі відзначали, що протягом двох років у
Львівській області було створено декілька десятків різних неформальних об’єднань. Вони
ініціювали понад сотню мітингів, половина з яких була несанкціонована владою. У
мітингах брали участь майже 300 тис. громадян4. Учасники мітингів вимагали вирішення
екологічних та економічних проблем, висвітлювали недостатні темпи перетворень у
суспільстві, закликали до боротьби з соціальною несправедливістю. Разом з цим на деяких
мітингах розглядалися питання військової проблематики. Так, 23 лютого 1989 року, за
ініціативою УГС та Товариства Лева, поряд з Львівським державним університетом
відбувся мітинг з закликами «Ми – за створення національних військових формувань»,
«Матері! Кому слугують ваші сини?», «Ми проти Радянської Армії, ми за Українську
Національну Армію!» Відомий правозахисник Ю. Шухевич закликав присутніх вимагати
не тільки створення окремих національних військових формувань, а й національних
збройних сил. На першому етапі боротьби за українську армію пропонувалося вимагати
військову службу призовників з України тільки на території республіки5.
1

Головенько В.А., Корнієвський О.А. Український молодіжний рух: історія та сьогодення. – К.:
Наукова думка, 1994. – С. 73.
2
Політичний маніфест Товариства Лева // Поступ. – 1989. – № 7. – С. 2.
3
Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть: На фоне политического портрета Л. Кравчука. –
К.: Альтернатива, 1997. – С. 146.
4
Збыраль В. Противостояние: кому оно на руку? // Слава Родины. – 1989. – № 65. – 21 марта. – С. 5.
5
Лисица Н., Данилов В. В чьих интересах антиармейские призывы? // Слава Родины. – 1989. – № 48. –
28 февраля. – С. 4.
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У січні 1989 р. у Москві було створено Всесоюзне добровільне історикопросвітницьке товариство «Меморіал». Одним з найактивніших його засновників був
видатний радянський дисидент академік А. Сахаров. Оскільки у своїй діяльності УГС
проводила заходи з реабілітації жертв політичних репресій сталінського режиму, тому її
курс був скерований на створення республіканського товариства «Меморіал». Установча
конференція товариства відбулась у Києві 6 березня 1989 року. В ній взяли участь
представники всіх областей УРСР – понад 700 осіб1.
27 травня 1989 року відбулася установча конференція «Меморіалу» у Львові. У
резолюції установчої конференції відзначалося, що головним завданням «Меморіалу» є
оприлюднення правди щодо історії України, її національної символіки, ролі і місця
державних діячів, політичних і громадських організацій та установ у національному
будівництві. Вважалося, що об’єднання мало викривати репресивні методи тоталітаризму,
які були спрямовані на знищення української нації, її мови та державності2.
I з’їзд народних депутатів СРСР відбувся 25 травня – 9 червня 1989 року, який,
безперечно, стимулював поширення гласності та плюралізму. Робота з’їзду транслювалася
на радіо і телебаченні. Громадяни вперше стали свідками відкритої політичної боротьби
різних сил. Як відзначалося у пресі, десять днів роботи Першого з’їзду народних депутатів
СРСР дали українському суспільству з точки зору політичної культури і освіти більше,
ніж уся попередня історія країни3. Влітку 1989 р. на багатотисячних мітингах у Львові,
Києві, Харкові та інших містах лунали заклики до народних депутатів СРСР від України
домагатися на з’їзді законодавчого оформлення політичного та економічного суверенітету
УРСР, права громадських організацій користуватися державними засобами масової
інформації4.
Влітку 1989 р. Верховна Рада України ухвалила закон «Про вибори депутатів
місцевих Рад народних депутатів Української РСР», який був більш демократичний, ніж
попередні законодавчі акти. Передбачалося обрання альтернативних кандидатів,
висування кандидатів від громадських організацій тощо. Саме останнє положення сприяло
легалізації нових громадських об’єднань.
Ще в липні 1988 р. Харківська філія УГС виступила з ініціативою про відновлення
Спілки української молоді (СУМ), яка нібито існувала в Харкові в 1929–1930 рр. Після
цього керівництво СУМ звернулося до Світового конгресу вільних українців через радіо
«Свобода» із заявою про відновлення діяльності організації в Україні. 19 серпня 1989 року
біля гори Маківки зібралося понад шістдесят осіб – загалом молодь з УГС – на установчі
збори Львівської молодіжної спілки. Були ухвалені програма, статут, звернення до молоді
України. У назві з’явилося слово «незалежна». Так народилася Спілка незалежної
української молоді (СНУМ). 20 вересня того ж року була заснована Київська організація
СНУМу. Протягом жовтня – листопада філії СНУМу були сформовані у Тернополі, ІваноФранківську та Чернівцях. УГС допомагала об’єднанню звестися на ноги, ідейно навчала
та пестила свою молодіжну філію. У створенні власної програми СНУМ керувався
Декларацією принципів УГС, а члени УГС були єдиними, хто мав право вступати в
СНУМ без кандидатського стажу5.
Як відзначають вітчизняні дослідники, протягом 1988 – 1989 років значно зросла
роль у суспільних процесах громадської думки, сформувалася національна свідомість,
громадяни усвідомили силу консолідації та організаційного згуртування, політизувалися
1

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2658: Довідна записка «Про установчу конференцію Українського
історико-просвітницького товариства «Меморіал» від 6 березня 1989 р., арк. 37.
2
Резолюція установчої конференції Львівської регіональної історико-просвітницької організації
«Меморіал» // Поклик сумління. – 1989. – № 1. – С. 2-3.
3
Литвин В. Молодіжні громадсько-політичні організації // Політика і час. – 1991. – № 3. – С. 54.
4
Політична історія України: Посібник / За ред. В.І. Танцюри. – К.: Академія, 2001. – С. 417.
5
Литвин В.М. Украина: политика, политики, власть: На фоне политического портрета Л. Кравчука. –
К., 1997. – С. 54-55.
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різні сфери життя, зросла активність населення республіки. Тому вже влітку 1988 р.
виникла ідея створення масової суспільно-політичної організації республіканського
масштабу. Під час червневих та липневих несанкціонованих багатотисячних мітингів у
Львові вона дістала масову підтримку. Тобто в Україні з’явилася потреба створення більш
широкої організації громадсько-політичного спрямування, менш радикальної, ніж УГС1.
Засновниками нового демократичного руху виступили вітчизняні письменники –
члени Спілки письменників України (СПУ). 13 листопада 1988 р. на багатотисячному
екологічному мітингу у Києві поети Д. Павличко та Л. Тараненко висунули ідею
створення Народного руху2. Ініціативна група (переважно члени СПУ) розробила
програму Народного руху за перебудову та відозву до українського народу, які були
оприлюднені 16 лютого 1989 р. в газеті «Літературна Україна». Спочатку осередки НРУ
з’явилися у західних областях і поширилися на центральні, а згодом – на сході й півдні
УРСР, і завершилися 8–9 вересня 1989 року установчим з’їздом НРУ за перебудову.
Установчий з’їзд ухвалив програму нового демократичного руху, в якій, зокрема,
наголошувалося: «Запобігти загальнонаціональній катастрофі неможливо без об’єднання
зусиль всіх патріотичних і перейнятих почуттям історичної відповідальності сил України
незалежно від місця проживання, національної і релігійної належності, партійності,
соціального стану, культурно-освітнього цензу, статі і віку. Формою такого згуртування
може і повинен стати Народний Рух України за перебудову»3.
Програма не накреслювала напрями діяльності руху щодо створення національного
війська, водночас делегати з’їзду виявили своє ставлення до проблем армії у «Зверненні
до військовослужбовців УРСР, працівників української міліції та КДБ»: «Надійна оборона
республіки, її державна безпека – то наші спільні цілі. Ліквідація «дідівщини» в армії,
поліпшення житлових умов військовослужбовців… – усе це наші спільні проблеми й
турботи. Рух закликає всі чесні перебудовчі сили, зокрема в армії…, до консолідації,
взаємної толерантності, пошуку компромісів і поважного ставлення до прав людини, до
процесу демократизації суспільства»4.
Невизначеність нового опозиційного руху щодо напрямів діяльності у створенні
української армії, на наш погляд, була обумовлена, передусім, складом делегатів з’їзду.
Засновники НРУ за перебудову орієнтувалися переважно на творчі сили інтелігенції. Так,
під час установчої конференції НРУ за перебудову міста Києва та Київської області, яка
обирала делегатів установчого з’їзду, більшість складали інженерно-технічні працівники
промисловості – 22,3%, представники творчої інтелігенції – 14,9%, викладачі – 13,4%,
науковці – 12%, робітники та службовці – по 9%, керівники середньої ланки – 3,6%5.
Внаслідок жорсткої військової та партійної дисципліни, а майже весь офіцерський
корпус Радянської Армії перебував у лавах КПРС, на першому етапі створення нового
опозиційного руху військовослужбовці практично не брали участь у його заснуванні.
Саме тому заслуговує на увагу виступ під час з’їзду народного депутата СРСР полковника
В. Мартиросяна: «Ми ніколи свої полки не спрямуємо проти свого народу, захистимо
свою Батьківщину від усіх підлих людей, які хочуть ще більше лих їй завдати…»6
1

Русначенко А.М. Національно-визвольний рух в Україні. Середина 1950-х – початок 1990-х років. –
К.: Вид-во О. Теліги, 1998. – С. 263; Бойко О. Народний Рух України: від виникнення ідеї масової
опозиційної організації до створення її програми // Людина і політика. – 2001. – № 2. – С. 26.
2
Чемерис В. Президент: Роман есе. – К.: Свенас, 1994. – С. 146.
3
Програма Народного Руху України за перебудову // Літературна Україна. – 1989. – № 39. –
28 вересня. – С. 4-5.
4
Звернення до військовослужбовців УРСР, працівників української міліції та КДБ // Літературна
Україна. – 1989. – № 42. – 19 жовтня. – С. 7.
5
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2658: Доповідна записка «Про установчу конференцію Народного
руху України за перебудову міста Києва та Київської області» від 4 липня 1989 р., арк. 91.
6
Виступ полковника Вілена Мартиросяна, народного депутата СРСР // Літературна Україна. – 1989. –
№ 46. – 16 листопада. – С. 7.
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Хоча офіційні документи установчого з’їзду НРУ за перебудову не містили закликів
щодо створення республіканської армії, але під час виступів та дискусій у процесі з’їзду
таке питання розглядалося. Так, наглядачі від Комуністичної партії України доповідали
своєму керівництву, що радикально налаштовані делегати від Української Гельсинкської
спілки «порушували питання про вивід Радянської Армії з території України, створення
республіканської армії і флоту, відміну загального військового обов’язку»1.
З появою місцевих осередків НРУ та проведенням установчого з’їзду, Рух
перетворився на вагому громадсько-політичну силу, помітний фактор суспільного життя
України, її національного відродження. Це була широка коаліція національнодемократичних сил, що об’єднала представників усіх верств суспільства, які підтримали
демократичні реформи в республіці.
Таким чином, наприкінці 1980-х років на ґрунті демократизації та гласності
виникла ціла низка неформальних громадських об’єднань, які внесли вагомий вклад у
процес державотворення майбутньої незалежної України. Участь у роботі політичних,
культурно-історичних неформальних об’єднань стала для багатьох громадян Української
республіки першим кроком до активної громадської позиції щодо побудови національного
війська. Неформальні організації створили масову соціальну базу та підґрунтя для
виникнення ідеї щодо необхідності власної армії республіки. Отже, проблема була
проголошена, хоча неформальні громадські об’єднання на той час не мали жодних дієвих
структур у цьому плані.
On the basis of analysis of numerous sources an origin and development of relation of
Ukrainian society opens up in relation to alteration of national army and the priority role of
public informal associations and motions is determined in this process.

1

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2557: Информация ЦК КПУ в ЦК КПСС «Об учредительном
съезде так называемого «Народного движения Украины за перестройку» от 13 сентября 1989 г., арк. 176.
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Агапов В.Л. (Донецьк)
ВЗАЄМИНИ СТРАЙКОВОГО
ШАХТАРСЬКОГО Й НАЦІОНАЛЬНОДЕМОКРАТИЧНОГО РУХІВ У УРСР
У 1989 р. – ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ 1990 р.
У статті аналізуються відносини між шахтарським і національно-демократичним
рухами у 1989 р. – першій половині 1990 р. З’ясовуються причини їх зближення, чинники,
які стримували розвиток взаємин, описані форми співробітництва. Автор робить
висновок, що характерною рисою періоду було встановлення контактів на
територіальному рівні, наголошує, що створення культурологічних і суспільнополітичних організацій національно-демократичної спрямованості у шахтарських містах
відставало від динаміки розвитку політичного процесу. Політичний страйк на шахті
«Південнодонбаська № 3» став свідченням розуміння гірниками важливості державного
суверенітету України.
Україна наближається до 20-ї річниці проголошення своєї незалежності. Обов’язок
істориків надати суспільству цілісний опис драматичних подій 1989 – 1991 рр., що
неможливо зробити без аналізу взаємин головних рушійних сил революційного процесу –
шахтарського й національно-демократичного рухів у період їх становлення й початку
спільної боротьби за державну незалежність та демократичні перетворення суспільства.
Історіографія проблеми представлена роботами С. Адамовича1, Т. Болбат2, В. Литвина3,
А. Русначенка4. Мета статті: спираючись на досягнення вітчизняної історіографії,
дослідити феномен співробітництва страйкового шахтарського й національнодемократичного рухів у 1989 р. як політичного явища. Дослідницькі завдання:
простежити зародження, еволюцію й динаміку розвитку відносин, з’ясувати їх форми й
ефективність співробітництва.
У роки «перебудови» в Україні відродилися шахтарський і національнодемократичний рухи, обидва – як результат демократизації громадського життя та як
прояв існуючих раніше прихованих соціальних, виробничих і національних суперечностей
і конфліктів. З моменту пробудження шахтарського руху, а цей процес був пов’язаний з
весняними страйками 1989 р., обидва рухи еволюціонували назустріч один одному.
Гірники насамперед інженерно-технічні працівники ставали членами культурологічної
організації «Товариство української мови ім. Т. Шевченка». У Донецьку, приміром,
навесні 1989 р. ініціативні групи Товариства існували на шахтах «Мушкетовская» та
ім. О. Засядька. Сприйнятливість частини гірників до імпульсів національнодемократичного руху була пов’язана з домінуванням у шахтарських колективах етнічних
українців. Їх була абсолютна більшість на шахтах виробничого об’єднання (далі – ВО)
1

Адамович С. Соборність та реґіональний розвиток у суспільно-політичному житті незалежної
України. – Івано-Франківськ: Місто НВ, 2009. – 882 с.
2
Болбат Т. Виникнення перших осередків Народного руху України за перебудову на Сході України //
Наука. Релігія. Суспільство (Донецьк). – 2003. – № 3. – С. 79-85; Болбат Т. Політичне пробудження Східної
України (1989 р.) // Схід (Донецьк). – 2007. – № 1. – С. 64-68.
3
Литвин В. Новейшие политические партии и рабочее движение // Политика и время. – № 13. – С. 4146.
4
Русначенко А.М. Пробудження: робітничий рух на Україні в 1989–1993 роках. – К.: Вид. дім «КМ
Асаdеmia», 1995. – 230 с; Русначенко А.М. Національно-визвольний рух України: середина 1950-х – початок
1990-х років. – К.: Вид-во ім. О. Теліги, 1998. – 720 с.
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«Укрзахідвугілля», відносна більшість на шахтах Донбасу. На шахті ім. В. Бажанова ВО
«Макіїввугілля» українців було 50,9%, росіян – 43,2%, на шахті ім. С. Кірова ВО
«Стахановвугілля» українців було 49,9%, росіян – 44,1%1. До 25% загального числа
гірників були уродженцями або нащадками уродженців західних областей України, тих,
кого в післявоєнний період примусово вивезли на відновлення Донбасу. Багато гірників не
забували про своє глибоке національне коріння. Донецький шахтар М. Жовніренко так
пояснив причини свого приєднання до національно-демократичного руху: «Змалечку від
свого запорізького прадіда Миколи я чув звернення до нас, рідні-малечі, не інакше, як
«козак», а до дівчат «козачка». Діди і батьки постійно розповідали нам нашу історію, як є.
Уже будучи дорослим, у перебудову я свідомо й остаточно зробив свій політичний
вибір»2. Багато шахтарів придивлялося до Народного руху України (далі – НРУ), що
зароджувався. Вони розуміли, що політичне керівництво державою неможливе без
керівної партії. Суспільна свідомість шукала варіант заміни КП України на іншу,
демократичну організацію.
Міста Донбасу не сприяли поширенню національної духовної й політичної культури.
Це був промисловий регіон. Мешканцям краю були важливі матеріальні цінності, заради
яких люди погоджувалися на роботу, яку вони у своєму колі визначали як каторжну.
Давалася взнаки політика русифікації. Національно-демократичний рух, що
відроджувався, був насамперед рухом української інтелігенції, у якому робітників
нараховувалося, за оцінками органів КП України, тільки 9%3. Національна інтелігенція,
яка вкрай негативно ставилася до основної тези марксистсько-ленінської ідеології про
всесвітньо-історичну роль пролетаріату, яка спостерігала за процесом моральної
деградації промислового пролетаріату, не поспішала йти у трудові колективи, щоб
роз’яснити «гегемонові» власне розуміння причин національної, соціально-економічної й
політичної кризи та шляхів її подолання. Тому гірникам національно-демократичний рух
був незрозумілим. Шахтарський рух відроджувався й поширювався переважно на
територіях, де вплив національно-патріотичних сил на суспільну свідомість був
мінімальним. Лише 6% учасників національно-демократичного руху проживали у східних
областях УРСР4. Центрами національного руху були Львів і Київ. Відчуженість,
самоізоляція інтелігенції мала негативний результат, оскільки система цінностей
національно-демократичної ідеології абсолютній більшості шахтарів була незрозуміла.
Про це свідчать дані соціологічного дослідження, проведеного у грудні 1989 р. у
Донецькій області. Серед опитаних шахтарів байдужих до НРУ було 26,9%. Негативно
ставилися до нього 64,6%, позитивно – 9%5. Саме прихильники національного
відродження від імені трудящих реґіону заявляли: «Робітники Донбасу тільки недавно
відкрили для себе великий зміст тризуба»6. Але робітників з таким світоглядом у Донбасі
була меншість. Проте шахтарські колективи порівняно з іншими загонами робітничого
класу у своїх поглядах були найбільш близькі до світогляду національної інтелігенції. Про
це свідчать дані згадуваного соціологічного дослідження. На питання «У якій державі Ви
хотіли б жити?», були отримані відповіді: у соціалістичній республіці у складі СРСР у
середньому по області хотіли б жити 75,6%, шахтарів – 56,3%; у самостійній
несоціалістичній державі – відповідно 7,5% і 20,0%7.
1

Державний архів Луганської області, ф. 179, оп. 73, спр. 38, арк. 19.
Жовніренко М. Народний рух у Донецьку // Схід. Спецвипуск. – 2009. – Вересень. – С. 39.
3
Центральний державний архів громадських об’єднань України (далі – ЦДАГО України), ф. 1, оп. 32,
спр. 2658, арк. 198.
4
Там само.
5
Толстопятка В Н. Трудящиеся о лидерах, партиях и будущем Украины // Анналы. – 1990. – № 1. –
С. 123.
6
ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2658, арк. 175.
7
Толстопятка В.Н. Трудящиеся о лидерах, партиях и будущем Украины // Анналы. – 1990. – № 1. –
С. 128.
2
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У Донбасі перший публічний політичний контакт національно-патріотичних сил і
шахтарів відбувся 23 червня 1989 р., коли представники національної інтелігенції
проводили мітинг «Демократизація життя у Донецьку». Серед тих, хто виступив на
мітингу на підтримку відкриття в місті української школи, був гірник шахти
ім. О. Засядька О. Логачов. Нечисленність учасників мітингу свідчила про неактуальність
для суспільної свідомості Донбасу національної проблематики. Випробуванням
політичної зрілості національно-патріотичних сил став розпочатий у Донбасі 15 липня
шахтарський страйк. Представники національно-демократичних організацій виїхали до
гірників, щойно дізналися про його початок. На шахту «Ясиновська-Глибока»
виробничого об’єднання (далі – ВО) «Макіїввугілля», що застрайкувала першою, опівдні
16 липня прибули чотири представники УХС. Вони поширювали агітаційні матеріали,
запропонували шахтарям організувати культурну програму, намагалися використати
страйк для розширення соціальної бази опозиційного народного руху. Після виходу
шахтарів на центральні площі міст активісти національно-патріотичних сил намагалися
влитися в ряди учасників мітингів, проводили роз’яснювальну роботу, поширювали
листівки, газети «Народний вісник», «Голос Руху», «Рубікон». Серед шахтарів Донецька,
Димитрова перебувала керівник донецької організації «Демократичний рух», у 1991 р.
член консультативної ради Всеукраїнського об’єднання солідарності трудящих
Є. Ратнікова, яка зуміла проголосити антикомуністичні гасла, пропонувала зняти
радянський державний прапор. Можливо, внаслідок її пропагандистської роботи шахтарі
Димитрова (і це єдиний випадок в історії страйку) порушили питання про необхідність
відкриття школи з українською мовою навчання. Співробітники правоохоронних органів
доповідали владі, що представники національно-демократичних організацій провокували
українські настрої, виступали за українізацію республіки, але агресивного характеру їхні
заклики не носили й підтримки у громадян вони не знайшли. Організатори страйку мали
намір зберегти його галузевий характер і перешкоджали його політизації. Активістів
національно-демократичного руху шахтарі підозрювали у намаганні «примазатися,
користуючись ситуацією, нашими руками досягти своїх намірів»1. Агітаторів витісняли з
мітингів або передавали співробітникам міліції. У Торезі (Донецька область) представника
Київської крайової організації НРУ, який поширював агітаційні матеріали, гірники
передали співробітникам КДБ. Проте активісти національно-політичних сил знаходили
можливість працювати на площах, особливо у вечірній час. З. Лихолобова у такий спосіб
пояснює причини стриманого ставлення шахтарів до активістів національнодемократичних сил: «Більшість донеччан не розуміли ані Руху, ані його позиції»2.
Необхідно враховувати, що не тільки політична обережність гірників перешкоджала
встановленню контактів національно-патріотичних сил із шахтарськими колективами. Не
слід забувати про всесильний у свій час КДБ. Його співробітники використали усі засоби,
що знаходилися в їхньому розпорядженні, щоб перешкодити виникненню таких контактів.
Начальник УКДБ Ворошиловградської області полковник М. Шама доповідав своєму
керівництву: «Завдяки використаним агентам впливу, оперативним заходам зазнали
невдачі спроби частини неформалів додати страйку політичної спрямованості шляхом
висування вимог про необхідність створення у країні багатопартійної системи,
нейтралізації КПРС і підтримки НРУ та інших громадських організацій»3. Не менш
драматично процес зближення національно-патріотичного та шахтарського рухів
відбувався у Західній Україні. У Червонограді (Львівська область) органи влади зуміли
запобігти в’їзду в місто двох автобусів із прихильниками УХС. Тільки на двох із
1

Обращение Макеевского городского стачечного комитета к шахтерам // Шахтерская жизнь. – 1989. –
31 октября.
2
Вугільний Донбас у другій половині ХХ століття / Під ред. З.Г. Лихолобової. – Донецьк: ДонДУ,
2001. – С. 232.
3
Звір не дрімав // Вестник НПГ. – 1993. – № 44. – 6 ноября.
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дванадцяти шахт Червонограда ВО «Укрзахідвугілля» представники національнопатріотичних сил змогли увійти в контакт зі страйкувальниками.
Лідерів національно-патріотичних сил страйк надихнув. Вони робили висновок, що
«центр політичного життя на Україні перемістився саме туди (на Донбас)»1. Вони
побачили у шахтарському русі прообраз польської «Солідарності», а страйкову боротьбу
сприйняли як один із головних способів досягнення поставленої політичної мети. Лідери
демократичного руху досить високо оцінили досвід шахтарів зі створення страйккомів,
тактику силового тиску на владу. При цьому вони вважали, що гірники не зможуть
очолити загальнонародний протестний рух, оскільки «рух шахтарів при всій своїй
могутності поки що не є повноцінним народним рухом, бо не ставить питання оновлення
країни так широко, як НРУ»2. Національно-патріотичні сили почали пошук шляхів
зближення з робітничим рухом. Секретар УХС С. Хмара встановив тісні контакти зі
страйккомом Червонограда. Кампанія з переобрання складів профкомів і Рад трудових
колективів, що розпочалася на шахтах ВО «Укрзахідвугілля», була використана для того,
щоб керівниками цих організацій були обрані прихильники національно-демократичних
сил. У Червонограді активіст Товариства української мови ім. Т. Шевченка М. Махник
був обраний секретарем теркому червоноградської групи шахт. Оскільки найбільш
складним було встановлення зв’язків із шахтарськими колективами Сходу України,
керівництво НРУ визнало доцільним створити на шахтах Донбасу земляцтва, які б
поєднували вихідців із областей Західної України, і через них проводити політику НРУ3.
Лідери національно-демократичного руху своє перебування у містах Донбасу використали
для пропаганди у шахтарському середовищі національно-демократичних поглядів. У
Донецьку та Макіївці, наприклад, побували В. Яворівський та В. Черняк, які зустрілися з
гірниками шахти ім. О. Засядька та страйккомом ВО «Макіїввугілля». Такі зустрічі були
потрібні гірникам з тієї простої причини, що у шахтарських колективах відбувався процес
пошуку Правди. Аналіз подій минулого страйку та наступних місяців підводив
інтелектуально розвинених гірників до розуміння абсурдності національного устрою
СРСР і створеної в державі системи економічних та політико-владних відносин. Гірник
шахти «Південнодонбаська № 3» ВО «Донецьквугілля» М. Свенцицький міркував:
«Ситуацією, що склалася у Донбасі, значно більше стурбована Москва, ніж Київ. Чому
уряд України нічого для нас не знайшов? Хоча саме в республіці повинні були подбати, не
доводити до того, щоб ми вимагали прямо від Рижкова і Горбачова. Керівники УРСР ще
раз показали, що Донбас для них усього лише територія, не більше»4. Такі думки давали
можливість гірникам терпиміше або більш усвідомлено сприймати національнодемократичну ідеологію і йти назустріч цьому руху.
Після страйку політично активна меншість шахтарів, страйккоми, що діяли в умовах
тимчасового двовладдя у моногалузевих шахтарських містах, діями, своїм авторитетом
сприяли створенню національно-демократичних організацій. З участю гірників пройшли
установчі конференції Крайової організації НРУ у Донецьку, міських організацій у
Горлівці, Димитрові, Єнакієвому, Донецьку, Красноармійську. У Первомайську
(Луганська область) міську організацію НРУ створив член міського страйккому
В. Крутіков. З огляду на високий моральний авторитет шахтарського руху, члени
національно-демократичних організацій обирали гірників своїми керівниками. У
Луганську співголовою міської організації НРУ був обраний прохідник М. Коваленко, у
Донецьку НРУ очолив начальник ділянки шахти «Куйбишевська» М. Жовніренко.
Унікальна ситуація склалася у Димитрові (Донецька область), де з 26 членів міської
1
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організації НРУ більшість становили шахтарі1. Ще більш інтенсивно процес зближення
суспільних сил відбувався у Львівській області. 22 серпня у Червонограді були проведені
переговори лідерів страйккому й міської організації Руху на предмет входження
страйккому до відділення НРУ. Так певна частина гірників стала одночасно учасниками
шахтарського та національно-демократичного рухів. Ці люди пропагували ідеологію НРУ,
були опорою національно-патріотичних сил у шахтарському середовищі.
Незабаром після страйку події у Донецьку показали, що співробітництво між рухами
можливе. 27 серпня у День шахтаря відбувся мітинг, присвячений пам’яті загиблих
гірників, ініціатором проведення якого став страйкком шахти ім. О. Засядька. У його
підготовці брали участь члени міської організації «Демократичний рух». Внаслідок
домовленості з УХС до Донецька прибули активісти національно-демократичного руху,
групи молодих людей зі Львова і Києва (50 і 30 осіб) з національною символікою. Виступи
ораторів насамперед прибулих із Західної України мали відверто антирадянський
характер. На мітингу шахтарі Донбасу вперше зіткнулися з іншою для себе політичною
культурою, яку не відштовхнули. Представники національно-патріотичних сил змогли
змінити спрямованість мітингу, повернули його в яскраво виражене політичне русло.
Уперше в Донбасі звучали вимоги скасувати ст. 6 Конституції СРСР, вимоги відставки
політичного керівництва УРСР, яке перешкоджало демократичним перетворенням у
республіці. Революційна за своїм змістом резолюція мітингу була прийнята більшістю
його учасників. Надалі жодний з масштабних політичних заходів у Донецьку не
проводився без участі національно-патріотичних сил. Причини розширення контактів
шахтарів із національно-демократичним рухом спробуємо з’ясувати на прикладі діяльності
донецького страйккому. Його еволюція зрозуміла, якщо враховувати наступні обставини:
за липневим страйком 1989 р. стояли як сподвижники М. Горбачова, так і
прихильники А. Сахарова й Б. Єльцина. Радикально налаштовані народні депутати СРСР у
період страйку об’єднувалися у Міжреґіональну групу депутатів (далі – МГД), яка
виступала проти підпорядкування національних республік сильному центру, відстоювала
право народів на самовизначення аж до виходу зі складу СРСР. Лідери опозиції РРФСР,
УРСР, інших республік у форматі МГД працювали над загальною стратегією боротьби із
владою, координували свою діяльність. До МГД входили 22 народних депутати, що
представляли громадян УРСР, у числі яких були лідери українського національного руху
Д. Павличко, В. Яворівський, депутати від Донецька О. Бойко й від Макіївки А. Саунин.
Останні у період шахтарського страйку мали тісні зв’язки зі страйккомами ВО
«Донецьквугілля» та «Макіїввугілля». Тобто перший контакт лідерів національнопатріотичних сил і представників шахтарських міст був досягнутий у рамках МГД. До того
ж, деякі члени донецького страйккому (Ю. Болдирєв, О. Авер’янов) ще до страйку
підтримували зв’язки з Московським міжреґіональним робітничим клубом, а пізніше – зі
створеною МГД, і намагалися сприяти реалізації її завдань;
намагаючись протистояти партійним органам (там, де шахтарські лідери зайняли
саме таку позицію), страйккоми взяли курс на союз із усіма «неформалами», серед яких
виділялися національно-демократичні організації. Виділялися тому, що їхні члени
намагалися розбудити до всього звикле суспільство, намагалися не допустити прийняття
антидемократичного Закону про вибори, виступали за багатопартійність та скасування ст.
6 Конституції СРСР. Дозволимо собі не погодитися з висловленими в історичній
літературі судженнями, начебто «...процеси українського національно-демократичного
відродження викликали у російськомовного населення Донеччини незадоволення і
спонукали до поширення сепаратистських ідей»2. Шахтарям імпонував гуманізм
1
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демократичної складової національно-демократичної ідеології, рішучість активістів НРУ.
Член донецького страйккому Л. Калиновська писала: «Ця організація зуміла активізувати
нас усіх, їй вдалося багатьох політизувати … Багато болючих питань піднімають ці
відважні люди. Те, про що ми говоримо один одному пошепки з оглядкою, вони заявляють
із трибун мітингів і з’їздів. Тут їхня позиція співзвучна серцям усього народу, і в цих
питаннях ми з ними єдині. Якщо члени НРУ своє національне питання поставлять на
останнє місце, то можна сказати, що багато в чому ми схожі й можемо сміливо йти однією
дорогою. Прийде час, коли на ситий шлунок та із чистими руками ми займемося рішенням
національної справедливості»1.
І останнє: шахтарі бачили прагнення національно-патріотичних сил надати їм
допомогу, «підставити плече». Необхідно відзначити, що ініціатива зближення рухів
виходила від національно-демократичного руху. Їхні лідери розуміли, що інтегральний
націоналізм не буде прийнятим і підтриманим у багатонаціональному регіоні й тому
адаптували свою риторику до субкультури Донбасу. Спілкуючись із шахтарями, лідери й
активісти НПС основним завданням НРУ називали об’єднання всіх демократичних сил,
соціальне оновлення, досягнення принципу соціальної справедливості, передачу у
власність робітників фабрик і заводів. Щоб не провокувати «антирухівські» настрої,
лідери національно-патріотичних сил заявляли, що питання про суверенітет України не
можна розглядати, як відокремлення від Союзу. Вони зверталися до своїх ідеологічних
суперників як до «представників великого народу», прагнули донести до їхньої свідомості
«почуття народів, національне існування яких перебуває під загрозою»2. Жителі регіону
розуміли ідеологію здорового глузду. Та ж Л. Калиновська писала: «Стаття
В. Яворівського мене підняла з улюбленого мною дивана, відірвала від улюбленого мною
телевізора, змусила активізуватися»3.
До співробітництва обидва рухи підштовхувала політична реальність, насамперед
підготовка виборів до органів влади УРСР, що почалася, прагнення КП України, минаючи
демократичні процедури, забезпечити собі панівне становище у владі. Боротьба проти
монополії на владу такої потужної політичної організації, якою була КП України,
створювала об’єктивні передумови для зустрічного руху національно-демократичного й
шахтарського рухів. Наприкінці липня народні депутати СРСР – члени МГД, що зібралися
в Києві, після обговорення проекту Закону про вибори, закликали всі трудові колективи
включитися в боротьбу за альтернативний проект закону. У відкритому листі групи
народних депутатів СРСР та депутатів ВР УРСР говорилося: «Якщо органами влади не
буде прийматися альтернативний проект – призвати до бойкоту виборів, включаючи
страйк»4. Лідери страйккомів підтримали боротьбу національно-демократичних сил за
зміну проекту Закону про вибори, обіцяючи у випадку збереження привілеїв щодо КПРС
почати проведення мітингів і страйків. Донецький страйкком заявляв: «...Ми не
приховуємо наше бажання, щоб якнайбільше представників робітничого класу були
обрані народними депутатами, і взяли владу у свої руки. Це загальна мета і страйккому, і
руху»5. Погоджені з національно-патріотичними організаціями зауваження до проекту
Закону про вибори зі своїми застереженнями представники гірників передали до ВР
УРСР. Але як показали наступні події, національно-патріотичні організації і шахтарський
рух союзниками все ж не стали. 27 жовтня 1989 р. лідери УХС спробували провести у
Львові політичний страйк на знак протесту проти відхилення на сесії ВР УРСР
альтернативного проекту Закону про вибори. На заклик УХС про страйк відгукнулися
чотири тисячі працівників дев’яти підприємств міста. Шахтарі Червонограда, Соснівки у
1
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ньому участі не взяли1. Тобто реальної підтримки патріотичним силам шахтарські
колективи навіть у Західній Україні не надали. З наближенням дати виборів члени
страйккомів і організацій НРУ усе активніше співпрацювали в організації роботи клубів
виборців, проводили зустрічі виборців з депутатами ВР УРСР, але, зрозуміло, йшли до
виборців із самостійними програмами.
Майбутні вибори вимагали консолідації опозиційних сил. Гірники Кузбасу, що
створили у листопаді 1989 р. «Спілку трудящих Кузбасу», підказали формат об єднавчої
організації. 27 січня 1990 р. представники шахтарських колективів, національнодемократичного руху і клубів виборців Донецька, Горлівки, Макіївки, Маріуполя
ухвалили рішення створити «Спілку трудящих Донбасу». Завданням нового об’єднання,
як було сказано в заяві його організаційного комітету, мала стати координація дій,
спрямованих на поглиблення процесу демократизації суспільства, взаємодію між
трудящими різних галузей. «Спілка» була створена у Донецьку 10 лютого. До її
координаційної ради увійшли представники РССКД, Крайової організації НРУ,
«Демократичного руху». Співголовами «Спілки» були обрані один з лідерів РССКД
Ю. Болдирєв і лідер «Демократичного руху» Є. Ратнікова, яка представляла радикальне
крило у національно-демократичному русі Донецька. Під час лютневої «обласної
революції», коли був звільнений перший секретар Донецького обкому КП України,
стайкомами та члени організацій національно-демократичного спрямування діяли як
рівноправні члени «Спілки». Та все ж таки «Спілка трудящих Донбасу» не змогла
подолати статус політично-другорядної реґіональної групи (у цьому випадку ми
використовуємоо термінологію І. Шаблінського2). Національно-демократичні сили
спробували об’єднатися із робітничим рухом на республіканському рівні. У лютому
1990 р. до Харкова прибули посланці незалежних профспілкових організацій і робітничих
комітетів з 16 міст майже зі всіх регіонів України, зокрема представники Горлівки,
Макіївки, Червонограда з метою створення республіканської профспілкової організації
«Єдність». Профспілка створювалася з метою побудови правової держави у політично й
економічно незалежній Україні. У числі 7 обраних членів правління «Єдності» був один із
лідерів РССКД О. Дубовик і секретар УХС С. Хмара. Проте ця організація впливу на
розвиток робітничого руху не мала3.
Різні ціннісні орієнтири шахтарів і національної інтелігенції зумовили те, що
сторони з ряду питань займали протилежні позиції. Не збігалися погляди лідерів рухів на
статус російської мови. Створена у серпні 1989 р. Регіональна спілка страйкових комітетів
Донбасу (далі – РССКД) не погодилася із проектом Конституції УРСР, у якій державною
мовою оголошувалася тільки українська. Щоб зробити свою позицію більш
переконливою, лідери гірників провели регіональну конференцію страйккомів і Клубів
виборців семи міст Донецької області, на якій була прийнята резолюція: «Учасники
конференції не можуть погодитися з авторами проекту Конституції УРСР, яка передбачає
введення однієї державної мови – української. Ненадання статусу державної мови
російській є дискримінаційним актом щодо громадян України усіх національностей.
Прийняття ст. 73 неприпустимо»4. Ті, що зібралися, наполягали на введенні двох
державних мов: української як мови корінної нації і російської як мови міжнаціонального
спілкування. Учасники конференції запропонували свій варіант культурної політики:
«Трудові колективи самі визначають мову спілкування. Мову ЗМІ вибирає населення
через референдум. У роботі державних і громадських установ – кожна з мов
національностей. Вибір мови радянських установ здійснюється через референдум. Мову
навчання дітей до 14 років вибирають батьки. Обов’язкове використання у навчанні обох
державних мов»5. З таким підходом лідери національно-патріотичних сил погодитися не
1

ЦДАГО України, ф. 1, оп. 32, спр. 2611, арк. 189.
Шаблинский И. Департизация стачкомов и российская многопартийность // Новые движения
трудящихся: Опыт России и других стран СНГ. – М., 1992. – Ч. 1. – С. 93.
3
Русначенко А.М. Пробудження: робітничий рух на Україні в 1989–1993 роках. – К.: Вид. дім «КМ
Асаdеmia», 1995. – С. 169.
4
ДАДО, ф. Р- 6777, оп. 1, спр. 34, арк. 6.
5
Там само.
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могли. В. Яворівський прокоментував позицію РССКД словами: «...не провина це їхня, а
біда»1.
Непорозуміння сторін супроводжувало відкриття у Донецьку української школи.
Для державницьких сил Донецької області відродження національної культури мало
особливе значення. У регіоні лише 2,5% школярів, що проживали далеко від обласного
центру, одержували знання рідною мовою у сільських школах. У них навчалося від 20 до
200 дітей. Неприпустимість такого становища полягала у тому, що українцями були 56,9%
мешканців області. У Донецьку школи з українською мовою навчання не було. Міська
влада для розміщення української школи вибрала будинок санаторної школи-інтернату
для дітей із захворюваннями серцево-судинної системи. В інтернаті перебувало 165 дітей,
з яких вісім перенесли операції на серці. За 25 років функціонування інтернату тут була
створена система реабілітації та оздоровлення дітей. Влада міста поставила дітей, батьків,
медпрацівників і вчителів перед фактом, що інтернат переміщується до однієї із середніх
шкіл, де були відсутні медичний блок, зали лікувальної фізкультури, спальні кімнати, де
хворі діти, які вимагали особливого режиму навчання, проживання та лікування, мала
навчатися й жити поряд зі здоровими дітьми. Працівники інтернату й батьки звернулися
за допомогою до страйккому: «На догоду одним дітям не можна знедолювати інших,
погіршуючи їхні умови життя та навчання. Не можна допустити руйнування того, що
створено працею багатьох протягом чверті століття»2. Страйкком висловився проти такого
рішення влади та заявив, що вважає неприпустимим закриття або перепрофілювання СШінтернату № 10 і це питання він буде тримати під постійним контролем. Зі свого боку,
керівництво Товариства української мови ім. Т. Шевченка та батьківський комітет
створюваної школи висловилися проти передачі їм цього приміщення, виходячи з того,
що таке рішення питання викличе антиукраїнські настрої3. Страйккому ж було
повідомлено, що його вважають винним у відтягуванні відкриття української школи.
Шахтарі відреагували заявою: «Представники Товариства української мови та НРУ
поширюють інформацію, нібито страйкком вольовим рішенням заборонив відкрити
українську школу у Донецьку. Страйкком офіційно заявляє, що його члени ніколи не
виступали проти відкриття шкіл з українською мовою навчання. Страйкком уважає, що не
можна надавати тимчасове непристосоване приміщення для таких цілей, що необхідно
прийняти рішення, яке не зачіпає інтересів інших учнів. Страйкком уважає найбільш
прийнятним варіантом відкриття національної школи нового типу в будівлі
споруджуваного будинку політосвіти»4. Непорозуміння між сторонами було скасоване
через півроку. 28 березня 1990 р. донецький страйкком і Товариство української мови ім.
Т. Шевченка виклали спільну позицію: «Пошук придатного приміщення для цього
навчального закладу не повинен торкатися інтересів дітей, що бажають навчатися
російською мовою, зокрема інтересів дітей шкіл-інтернатів»5.
Шахтарським
лідерам
необхідно
було
осмислити
факт
оформлення
загальнонаціонального політичного руху НРУ (вересень 1989 р.), виробити лінію
поведінки, принципи взаємин з ним. На установчих зборах НРУ перебувала делегація
РССКД, присутність якої організаторами зборів залишилася ніби непоміченою. Шахтарі
не одержали можливості викласти позицію РССКД щодо актуальних питань громадського
життя, зокрема, з питання щодо державної мови. Гірники, що виступали на зборах,
представляли самих себе. Збори висловилися за повсюдне створення страйккомів з метою
тиску на органи влади. У грудні 1989 р. у Києві під егідою НРУ була проведена установча
конференція «Українського товариства робітників». Аналіз підсумків зборів підводив
лідерів шахтарів до висновку: не звертати уваги на цей рух неможливо. Змінилася
тональність висловлень згаданої Л. Калиновської: «Програма не спокусила мене, скоріше
стривожила. У програмі національне питання стоїть останнім. Але останній пункт став
першим. Головні питання: національна мова й символіка… Окремі члени національного

1

Доповідь В. Яворівського на І з’їзді НРУ за перебудову // Літературна Україна. – 1989. – 21 вересня.
ДАДО, ф. Р-6777, оп. 1, спр. 7 арк. 10.
3
Там само, ф. 326, оп. 142, спр. 10, арк. 64.
4
Там само, ф. Р-6777, оп. 1 д, спр. 63, арк. 1-2.
5
Там само, ф. 326, оп. 142, спр. 10, арк. 83.
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руху створюють умови нерозуміння однієї нації над іншими. Кому це вигідно?»1
Ідеологія націоналізму викликала заклопотаність: «Якщо лідерство у русі візьмуть такі
люди, як Лук’янченко, то невідомо, куди вони поведуть»2. Обговорювалася ідея
шахтарського проникнення до НРУ для того, щоб «зробити цю організацію такою, яка нам
потрібна». Врешті-решт тактика стосовно НРУ була визначена наступна: «Рух нехай іде
своїм шляхом. Нам конфліктувати з ним поки не потрібно. Зараз завдання у всіх одне:
зрозуміти один-одного і в жодному разі не йти брат на брата»3. Можливо, процес
зближення рухів був би більш інтенсивним, якби цьому процесу не перешкоджали
партійні структури, які виконували вимогу ЦК КП України активно протидіяти
консолідації шахтарського руху із НРУ. Це ж завдання виконували впроваджені в
страйккоми агенти впливу КДБ.
Знаменна подія відбулася 31 травня 1990 р. у Вугледарі (Донецька область). У другу
зміну на шахті «Південнодонбаська № 3» ВО «Донецьквугілля» відбувся політичний
страйк. Йому передували розробка пакета вимог і прийняття звернення до Президента
СРСР і ВР СРСР. Висунуті вимоги мали економічний характер. Оскільки союзні органи
влади після отримання документів їх проігнорували, шахтарські лідери додали страйку
політичної спрямованості та висунули вимоги: 1. Суверенітет республіки. 2. Прийняття
закону про злочини проти людяності. 3. Прийняття закону про правову відповідальність
особи, що підписала юридичний документ4.
Уперше шахтарський колектив страйкував, вимагаючи суверенітету республіки.
Організатори страйку О. Бокарєв, М. Свенцицький і С. Шаповалов були притягнуті до
судової відповідальності. Тільки завдяки юридичній допомозі, наданої гірникам
донецьким «Демократичним рухом», юристами НРУ, широкому міжнародному розголосу
шахтарські лідери не опинилися за ґратами.
Отже, досліджуваний період став першим етапом розвитку взаємин національнодемократичного й шахтарського рухів. Його характерною рисою було те, що зближення
рухів відбувалося на регіональному рівні, і далеко не на всьому українському просторі.
Створення культурологічних і суспільно-політичних організацій національнодемократичної спрямованості у шахтарських містах Дніпропетровської, Донецької,
Луганської областей відставало від динаміки розвитку політичного процесу. Більшості
страйккомів шахтарських міст при відсутності союзників доводилося опиратися на власні
сили. Кампанія щодо підготовки до виборів у ВР УРСР і місцеві органи влади не була
використана лідерами національно-демократичних сил для поширення свого впливу на
шахтарські маси. У серпні – вересні 1989 р. відбулося організаційне оформлення рухів,
але їхні лідери не вважали за потрібне провести консультації, виробити програму спільних
дій. Консультації відбулися тільки після проголошення Декларації про суверенітет. Лідери
НРУ, УРП лише у травні 1991 р. приступили до створення Всеукраїнського об’єднання
солідарності трудящих. Подальша проблема полягає у вивченні взаємин рухів напередодні
й після прийняття Декларації про суверенітет, співробітництва створеної у жовтні 1990 р.
Незалежної профспілки гірників та партій і блоків національно-демократичної
спрямованості.
Relationships between miner’s and national-democratic movements in 1989 – first half of 1990
are analyzed in the article. Reasons of their converging, factors that hold the development of
interrelations are analyzed, forms of cooperation are described. The author makes a conclusion that
peculiar feature of the period was establishment of contacts on territorial level. He also claims that
creation of culturological and social-political organizations with national-democratic direction in
miner’s cities straggled from the development dynamic of political process. Political strike of the
mine «Pivdennoarbatska № 3» became the evidence of understanding by miners the importance of
state sovereignty of Ukraine.
1
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УКРАЇНА – ФІЛОСОФІЯ

Зайцева І.В. (Ірпінь)
КОНЦЕПТИ ЕТНІЧНОЇ ІДЕНТИЧНОСТІ
В КОНТЕКСТІ ГУМАНІТАРНОЇ ПАРАДИГМИ
У статті розглядаються особливості етнічної ідентичності соціоцивілізаційної
належності людини, специфіка її реалізації поряд із іншими ідентичностями.
Фундаментальні трансформації, що відбуваються в нашому соціумі під впливом
глобальних культурних процесів протягом останніх десятиріч, потребують особливо
пильної уваги до проблем формування нової національної ідентичності.
До вивчення витоків національних традицій звертаються видатні вчені сучасності. У
своїй книзі «Обряди переходу: систематичне дослідження обрядів» відомий французький
учений А. Ван Геннеп зазначав, що кожне суспільство має багато окремих співтовариств, і
чим нижчий рівень цивілізації, тим автономніші ці співтовариства. Він стверджував, що в
сучасних суспільствах значно чіткіше розмежування помітне лиш між суспільством
громадянським і суспільством релігійним, тобто профанним і сакральним: «Починаючи з
епохи Ренесансу, взаємовідносини цих двох особливих співтовариств усередині націй і
держав пережили різноманітні зміни. Однак це розмежування існує у всіх європейських
державах, і воно настільки очевидне, що громадянські суспільства, з одного боку, і
релігійні – з другого, функціонують у своїх найістотніших проявах незалежно одне від
одного»1.
Питання: «Хто ми?», «Які ми?», «Чиї ми діти?» турбували і турбують учених,
літераторів, передову інтелігенцію як найактуальніші.
Із суто теоретичної проблема етнічної ідентичності переросла у дійсно практичну,
особливо в часи розпаду колишнього Радянського Союзу, здобуття Україною
незалежності.
Проблема етнічної ідентичності гостро пов’язана з процесами глобалізації, які
сприймаються в сучасному світі далеко неоднозначно. Із проблемою фрагментації й
деконвенціалізації ідентичностей зіткнулися на рубежі тисячоліть більшість країн світу.
1

Van Genneр Arnold. Les rites de passage. Etude systematique de rites. – Paris: Librairie critique. Nourry,
1909. – С. 7.
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Перепади політичних температур разом із зниженням рівня життя створюють відповідні
умови, які змушують людину чи групу людей самовизначатися в національному сенсі,
шукати психологічного захисту у спорідненому етнічному середовищі.
Гостра криза ідентичності, у стані якої перебуває український соціум, і досі вимагає
від науки пильної уваги і зважених рекомендацій щодо її подолання. Вся історія людства
незаперечно засвідчує, що групова соціально-класова і політична ідентичності не є такими
сталими і виразними, як етнічна. Етнічна ідентичність зачіпає дуже глибинні особисті
почуття, які допомагають людині уникнути знеособлення й деградації, спрямовують
особистий пошук на рівень значущості й поваги до свого етнічного «я». Усе це свідчить,
що феномен етнічності проникає в усі сфери суспільного й політичного життя, визначає
характер і хід соціально-політичного розвитку етносів.
Аналіз української наукової літератури свідчить про все ще недостатнє вивчення
проблеми етнічної й національної ідентичності українців. Проте останнім часом
вітчизняні вчені І. Варзар, М. Вівчарик, Я. Грицюк, А. Колодій, І. Кресіна, Л. Нагорна,
І. Оніщенко, Ю. Римаренко, М. Шульга приділяють багато уваги дослідженню феномену
етнічної й національної ідентичності в контексті вивчення етнонаціональних і
етнополітичних проблем.
М. Обушний цій проблемі присвятив свою докторську дисертацію «Етнонаціональна
ідентичність в контексті формування української нації»1. Проблеми етнічної й
національної ідентичності широко досліджуються і в зарубіжній науці. Цим питанням
присвятили свої праці Б. Андерсон, П. Брас, Д. Гатчінсон, Д. Келлнер тощо. Найбільш
ґрунтовні дослідження цієї проблеми відображено в працях Ентоні Д. Сміта – професора
соціології Лондонського університету, який працює тепер у лондонській школі економіки.
Проблема ідентичності залишається актуальною як для українських, так і зарубіжних
філософів. Збірники, що тепер виходять за кордоном, носять, як правило,
міждисциплінарний характер і об’єднують представників різних галузей знань – від
етнології та лінгвістики до літературної критики та історії мистецтва. Поняття
«ідентичність» з’явилося в довідникових виданнях ще в середині 70-х років. Живою
класикою тут стала книга Ч. Тейлора «Джерела особистості. Становлення сучасної
ідентичності», яка вийшла у 1989 р. Однак незважаючи на величезну кількість літератури,
наявність докторських дисертацій, ця проблема у вітчизняній соціально-філософській
думці залишається не засвоєною.
Харків’янка Т. Воропай слушно зауважує, що використання терміна «ідентичність»
іноді розглядається філософами як модна калька слова «самототожність» або
«самоідентифікація»2.
У статті «Гуманізм та проблема діалогу культур» В. Табачковський зазначає, що
«простором», на якому чиниться пошук відповідей на різні питання, є певний образ світу:
«Саме в його межах кожен із нас самовизначається – шукає місця, власної ідентичності,
стверджує її або втрачає, втрачаючи, шукає знову й знову до останнього подиху.
Щоправда, й після цього пошук не припиняється, тільки чинитиметься він уже не нами, а
нащадками, які залишать нас на тих місцях, де ми, здавалося б, самоздійснилися, або ж
«пересунуть» на інші»3.
Жодна держава не в змозі сьогодні, безумовно, захиститися від чужих впливів.
Навіть у тіні Декларації прав людини виникає глобальна проблема – всесвітня система
відносин, де виносять на обговорення відмінності, шукають спільні риси та співвідносять
між собою різні форми життя. У своїй праці В. Табачковський висвітлює філософські
1
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роздуми про співвідношення «Я» та «Іншого», про те, що моральнісна метафізика
Емманюеля Левінаса націлена на переобладнання світу тотожного з метою, щоб належне
до нього «Я» могло приймати «Іншого», шануючи його дипломатичний імунітет
чужоземця1.
Антропологи Е. Пікар2, М. Перессіні3 вважають, що ідентифікація, ставши фактором
роз’єднання, у той же час стає фактором світогляду.
У світі, що постійно змінюється, ідентифікація дає нам можливість сформувати деяке
уявлення про те, хто ж ми і хто ж інші люди, з’ясувати, яке місце ми займаємо у світі, в
суспільстві.
Активізацію рухів, спрямованих на ствердження самобутності тих чи інших етнічних
груп, можна частково пояснити пізнавальною функцією ідентифікації. Звичайно,
більшість із цих рухів прямо пропорційні економічним та політичним факторам, які
об’єднують закономірності інтернаціональної системи та особливі інтереси невеликих
груп чи окремих людей, які бачать у культурах етнічних груп, расах або націях лише засіб
для досягнення іншої мети та для маніпулювання людьми. При цьому більшість відчуває
величезну потребу зробити висновки і дізнатися, «хто ми», «звідки ми прийшли», «куди
йдемо».
Гігантські темпи розвитку економіки, вплив на наше життя засобів масової
інформації, «споживання» продуктів культурної індустрії постійно руйнують символічну
систему відліку людини. Знання, вміння, вірування, норми моралі, цінності, традиції,
релігійні принципи постійно беруться під сумнів. Тому занурювання у власний особливий
світ, пошук культурних чи етнічних коренів виглядають як прагнення поставити все на
свої місця і зупинити швидкий плин часу та історії. Людині необхідно визначити свою
самобутність, тому що це спрощує життя і робить його стабільнішим. Ідентичність не
лише вносить порядок у життя, а й відіграє таку ж роль, як творчість і релігія в світі, що є
своєрідним хаосом. Ось чому ідентифікацію можна, на нашу думку, розглядати як
джерело свободи.
Одна з філософських традицій ґрунтується на визначенні особистісної ідентичності в
термінах субстаційного «Я» як внутрішньої самоідентичності існування. Від cogito
Декарта до розуму Просвітництва і далі – до трансцендентійного ego Канта і Гуссерля
ідентичність та особистість сприймаються як дещо істотне, субстанційне, унітарне,
фіксоване та фундаментальне. Інша філософська традиція розкриває несубстанційність
«Я» (Юм), сприймає особистість та її ідентичність як екзистенціальний проект, як
створення аутентичної індивідуальності (Ніцше, Хайдеггер, Сартр).
Е. Гелнер у своїй книзі «Нації та націоналізм» гостро критикує філософів, які
звинувачували Канта в тому, що його погляди прислужилися розвитку націоналізму. Між
Кантівським розумінням терміна «самовизначення» і поняттям «самовизначення націй»,
на думку Гелнера, немає нічого спільного: «Ідентичність і достоїнство особистості, за
Кантом, закорінені в її універсальній людськості або, якщо брати ширше, її розумності, а
не в її культурній чи естетичній особливості»4. Безперечно, мислитель Кант ототожнює
людину з тим, що в ній є розумним і універсальним.
Момент самоідентифікації – одне із найбільш гострих екзистенційних питань
сучасного світу і сучасної людини. Він ясно усвідомлюється сьогодні багатьма так, як
пізнавальна необхідність ідентифікації.
Сучасні антропологи розглядають таке поняття, як рухливість ідентичності. Для
того, щоб культурна, етнічна або національна ідентифікація могла функціонувати певним
1
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чином, щоб її кордони були визнані законними і реальними, вона має ігнорувати той факт,
що ці її межі стають довільними й їх можна переділити по-новому. Це означає, що ми
постійно маємо пам’ятати про довільний характер меж такої ідентифікації хоча б для того,
що кожен із нас може в один і той же час належати до кількох груп.
Щоправда, як ми дізнаємося, що всі можемо ідентифікуватися з різними групами, ми
стаємо більш оптимістичнішими. Адже це може приносити певну користь. Наприклад,
канадський антрополог М. Перессіні згадує, що під час останніх обговорень конституції в
Канаді жінки корінної національності, які хотіли зберегти пільги, що передбачені
відповідно до Хартії про права і свободи Канади, виступили проти спроб вождів своїх
общин (чоловіків) встановити автономне місцеве самоврядування, побудоване на
традиціях і, таким чином, виходить із-під дії Хартії1. У цьому випадку жінки скористалися
стратегією «рухливої» ідентифікації: вони виступили і як корінне населення, і як жінки, і
як канадські громадяни. Коли людина розуміє, що всі ідентифікації стають довільними,
вона вільна обирати їх залежно від обставин.
Другий підхід полягає в переоцінці теперішнього і минулого. У наш час, коли
лунають пророцтва «кінця історії» і ллються ностальгічні сльози за минулим, хочеться
знову згадати думку В. Табачковського про те, що культура постійно створюється на
основі несподіваних комбінацій різноманітних нових способів дії і мислення, свіжих та
оригінальних поєднань елементів інших культур2.
Лінгвістичні та етнографічні дослідження давньої і сучасної культури народу
забезпечили матеріал для проектів створення майбутньої нації навіть тоді, коли
відповідного мовного відродження ще не спостерігалося. Сприяючи, в свою чергу,
широкому усвідомленню міфів, історії та мовних традицій, інтелігенти спромоглися
заснувати і викристалізувати в головах більшості членів суспільства ідею етнічності,
навіть коли, як в Ірландії та Норвегії, давня мова занепадала.
З приводу природи етнічності в етнології вже понад півстоліття тривають дискусії.
Опоненти – примордіалісти та конструктивісти – не можуть дійти згоди щодо того, чи є
етнічність вродженою, чи ситуативною. Перші стверджують, що етнічність – вроджена
властивість людини, така ж, як колір шкіри або волосся, що передається з покоління до
покоління. Дехто з дослідників відшукує в цій проблемі біологічні корені. Інші вважають,
що етнічність конструюється людьми й є засобом етнічної мобілізації. Вона розглядається
як психологічне явище і певна форма ідеології. Дискусії навколо цього питання не
припиняються. Дедалі популярнішими стають інтегративні соціофеноменологічні
підходи. Етнічність трактується водночас і як ментальність, що набувається людиною в
дитинстві від батьків і найближчого оточення, і як конструкція групової солідарності, яка
вибудовується в процесі соціалізації особи.
Ми поділяємо думку Л. Нагорної про те, що «етнічність є рухливим поняттям, суть
якого становить складне переплетіння вроджених і набутих рис, міфологізованих уявлень
і реальних інтересів»3.
На нашу думку, цю тезу можна застосувати при дослідженні фольклорнолітературних зв’язків XVII-XVIII ст. Література цього періоду – явище оригінальне,
неповторне за своєю суттю, загадкове у всіх його проявах і до цього часу. Основною
особливістю давньої літератури є те, що вона рукописна. Навіть після появи
книгодрукування більшість її пам’яток зберігаються або поширюються в рукописах.
Іншою особливістю є ще й анонімність. Це пояснювалося тим, що більшість
письменників, маючи духовний сан, творили світську поезію, писали філософські
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трактати. До цієї когорти належить І. Величковський1, який як і більшість митців того
часу, писав кількома мовами – українською, російською, польською. Отож, можна
розглядати тут елементи «рухливості» ідентичності. І. Величковський, К. Сакович,
С. Климовський належали одночасно до кількох соціальних, культурних, політичних
спільнот.
На думку англійського ученого Е. Сміта, етнічна ідентичність є одним із різновидів
колективної ідентичності, позаяк національна ідентичність у цій системі посідає особливе
місце, оскільки «...привласнює елементи інших видів колективної ідентичності і її ніколи
не можна звести до єдиного елемента»2.
Як уже зазначалося, з’ясування проблеми ідентичності етносів і націй не є
надуманим, як це може видатися на перший погляд. Саме наука покликана визначити
перспективи розвитку етнонаціональних процесів. Сучасні дослідники прагнуть зняти з
них різні насамперед ідеологічні нашарування, привести їх до стану нормального
загальноцивілізаційного явища, в якому етнонаціональне розглядалося б як вияв
генетичного існування людства.
У своєму дослідженні «Теорії нації та націоналізму» Г. Касьянов виносить на
розгляд такі питання: де, в якому пункті історичного часу слід шукати початки
формування окремої самоідентичності українців? Коли й як українська нація почала
формуватися як «уявлена спільнота»? Коли й як ця спільнота з етнічної почала
перетворюватися на політичну? Г. Касьянов розрізняє на аналітичному рівні етнічну
(культурно-релігійну, мовну) ідентичність і національну свідомість (яка є, передусім,
політичною чи політизованою)3.
М. Обушний – один із тих вітчизняних учених, який розглядає етнічну та
національну ідентичності в їх системних взаємозв’язках4. Дослідник наголошує, що,
безперечно, етнічна ідентичність є результатом взаємозв’язку і взаємодії об’єктивних
чинників (спільності походження, історичної долі, культури) ідентичності людини. І, в
свою чергу, національна ідентичність є сукупністю суб’єктивних та об’єктивних
ідентитетів, тобто вона є продуктом соціалізації і політизації етнічності.
Релігійні ідентичності спираються на об’єднання культури та її елементів –
вартостей, символів, міфів і традицій, часто кодифікованих в обрядах та ритуалах.
«Особливі спільноти часто функціонують у межах значно конкретніших, наприклад, одна
тотемічна група представлена в кількох племенах австралійських аборигенів. Члени цієї
групи вважають себе братами, подібно до того, як усі католицькі священики, в яких
країнах вони не жили б, становлять братство», – пише А. ван Геннеп у книзі «Обряди
переходу»5.
У час, коли йде тенденція до об’єднання церков, лунають заклики до створення
єдиної світової релігії, все ж таки межі більшості релігійних спільнот збігаються з межами
етнічних груп. Наприклад, євреї, вірмени становлять класичні приклади такого збігу. Таку
саму спільноту представляли собою і копти до завоювання арабами Єгипту. Іноді
прослідковується, що, зароджуючись як чисто релігійна, спільнота може завершитись як
виключно етнічна.
Якщо зробити екскурс в історію, то можна помітити, що релігійна та етнічна
ідентичності були дуже близькими. Адже кожен народ у давнину мав своїх власних богів,
священні книги, ритуали, символи, храми. Навіть у Європі на початку середньовіччя й на
1

Величковський І. Твори. – К., 1972. – C. 32-33.
Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 33.
3
Касьянов Г. Теорії нації та націоналізму. – К.: Наукова думка, 1998. – С. 28.
4
Обушний М. Етнонаціональна ідентичність в контексті формування української нації. – К., 1999. –
2

С. 8.

5

Van Genneр Arnold. Les rites de passage. Etude systematique de rites. – Paris: Librairie critique. Nourry,
1909. – С. 8.
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Середньому Сході такі світові релігії, як іслам і християнство часом ділилися на етнічно
відокремлені церкви та секти. Це сталося насамперед із вірменами і коптами, а згодом і з
персами – шиїтами.
Однак як свідчать дослідження багатьох учених, так само і Е. Сміта, релігійна
спільнота може роз’єднувати етнолінгвістичне населення, як це трапилося серед
швейцарців, німців та єгиптян. Та й сам релігійний розкол тривалий час перешкоджав
формуванню сильної і тривкої етнічної свідомості серед населення1.
Буддизм і християнство, хоча й можуть бути пристосовані до вже наявних етнічних
спільнот, здатні ще й стирати етнічні відмінності. Це й сталося з кількома варварськими
народами, – англами, ютами, саксами в Англії, коли ті повернулися до християнства і
злилися із сусідніми народами.
«Такі фундаментальні чинники, як менталітет етносу, характер, народна пам’ять і
навіть національна ідея, визначальний вплив яких на життя нації не підлягає сумніву,
сягають корінням «колективного безсвідомого» і «працюють» за ще маловідомими
алгоритмами... Жорстокість змінила образ людства і дає вагомі підстави для більш
уважного вивчення людської природи»2.
Проблема етнічної ідентичності виникає перед людиною не тільки як пізнавальна, а
й як практична. Дискусії про її сутність не припиняються. Під впливом уніфікуючої
раціональності, яка є опосередкованим виявом впливу процесів глобалізації та інтеграції,
етнічна ідентичність дедалі більше поступається місцем соціокультурній. Людина
водночас ідентифікує себе з певним соціальним типом і з певною культурою. Етнічність у
таких ідентичностях наявна на підсвідомому рівні, на периферії особистісної мотивації.
Причому, чим вища загальна культура особистості, тим більшу питому вагу в її
ідентифікаціях посідають загальноцивілізаційні, соціальні в своїй основі цінності.
The peculiarities of human being social and civilization appliance ethnic identity and the
peculiarity of its realization along with other identities are viewed in the article.

1
2

Сміт Е.Д. Національна ідентичність. – К., 1994. – С. 33.
Україна: інтелект нації на межі століть. – К., 2000. – С. 232-233.
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Кравець М.С. (Львів)
ДІАЛЕКТИКА ВЛАДНОГО У ПОЛІТИЧНІЙ
КУЛЬТУРІ
У статті аналізуються актуальні проблеми владних відносин у розвитку сучасного
інформаційного суспільства, яке суттєво вплинуло на темпи соціального розвитку,
довкілля, і створило як сприятливі засади майбутнього прогресу людства, так і нові
загрози для існування людської цивілізації. Діалектика детермінант владного у структурі
сучасної політичної культури може виявити саме ті із них, на які людство може
суттєво вплинути і спрямувати розвиток земної цивілізації у найбільш оптимальне русло.
Актуальність дослідження визначається тим, що політична культура акумулює в
собі складний спектр відносин людської діяльності: від первісних форм організації
суспільства до сучасних державних утворень. Знання цих координат дає змогу зрозуміти
національне у державній організації суспільства. У структурі політичної культури
відображено не тільки минуле й сучасне, а насамперед передбачуване майбутнє, якісно
новий стан суспільства, який формується на засадах, адекватних історичному етапу, що
переживає людство. Політична культура є певною соціальною метрикою суспільнополітичного ладу, у якому кожне нове покоління знаходить свій спосіб самореалізації
фізичного і духовного начала. Політична культура існує не сама по собі, вона невід’ємний
і найбільш динамічний елемент (компонент) загальної культури людства, що визначає
структуру її організації і функціонування. Зарубіжна і сучасна вітчизняна методологія
дослідження проблеми містить багато спільних рис, які при частково різних вхідних
параметрах дають взаємоузгоджені висновки. Однак існують труднощі іншого порядку.
З точки зору філософії внутрішнього і зовнішнього, найбільш узагальненим
підходом до типологізації політичної культури може служити історично-формаційний
підхід, який, виділяючи історичні типи держави, визначає форму правління, організацію
правлячої еліти, систему (ієрархію) взаємовідносин. Отже, політична культура може бути
окреслена системою, що визначає формальне джерело влади.
Аналіз політичної культури передбачає її типологізацію за різними критеріями, що
забезпечує аналіз історичних її типів. Типологія є одним із інструментів самого
дослідження, вона складова частина методу, але найважливішим є те, що типологія
забезпечує філософський аналіз політичної системи. Детермінантами типології
виступають історичний час, політичні системи, суспільно-політичні форми життя. У
контексті сказаного типологію політичної культури можна подати і в іншій формі, а саме:
племінна, теократична, деспотична, буржуазно-демократична, консервативно-ліберальна,
ліберально-демократична, автократична (авторитарна, тоталітарна), соціалістична
(авторитарна, тоталітарна).
Означені вище типи культур суттєво різняться як за формою, так і за змістом.
Наприклад, зародження і розвиток буржуазних відносин супроводжувався такими двома
типами політичної культури як демократичний і автократичний. Зазначимо, що політична
практика ХХ ст. виробила два види політичної культури буржуазних демократій:
консервативно-ліберальний (визнає такі цінності, як громадянські права, свободи та
заперечує соціально-реформаторські ідеї у політичному житті) і ліберальнодемократичний вид політичної культури, який визнає основні цінності як очікуваний
соціально-реформаторський прийом, що проводить держава. Автократичний тип
політичної культури ідеалом держави визнає сильну і неконтрольовану владу та
поділяється на автократію і тоталітаризм. Слід зазначити, що в кінці ХХ ст., коли людство
збагнуло значимість загальнолюдських цінностей, з’явилися публікації, у яких
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постулюється теза про специфічні види політичної культури, притаманні кожному
соціуму, що базуються на певних узагальнених принципах світового політичного процесу.
Отже, влада, як така у перших державних утвореннях детермінує політичну
культуру і має два рівні наукового аналізу. На першому – загальнометодологічний аналіз
політичної культури, її генезис у певні історичні інтервали, у яких ця компонента займає
різне ієрархічне положення. На другому – наукове дослідження особливостей політичної
культури у певні історичні періоди.
Звернення до політичної культури й індивіда особливо характерне для політичного
життя епохи громадянських війн Стародавнього Риму. Тут проявляється, на перший
погляд, дивне явище, а саме: розповсюдження у середовищі необілітету демонстративної,
визивної поведінки. Як справедливо відзначає Д. Панченко, мова йде не просто про
честолюбців і хвастунів і не про те, що у період занепаду республіки вони стають
помітнішими. Мова йде про поведінку, яка характеризується тим, що людина прагне
заявити про себе не тільки «хорошим виконанням традиційної ролі, а насамперед
особливим життєвим стилем, демонстративним і, в тих чи інших відносинах, не подібним
на загальноприйняті норми».
З одного боку, публічність і демонстративність були традиційними для суспільнополітичного життя Риму і в тому, що сенат надав Катону право з’являтися на видовища в
тоге із пурпуровою каймою, а Цицерон, переслідуваний Клодієм, змінив одяг, перестав
стригтися і брити бороду та обходив місто, просячи народ про захист. І разом з тим,
населення змінило одяг та наслідувало незвичний, нетрадиційний приклад і манери, що в
контексті формування нового політичного світобачення не викликає подиву.
За означеними вище нетрадиційними формами ховається новий, більш глибокий
зміст усвідомлення влади. Зовнішні ознаки відмінності, що виділяли людей, були подібні
орденам, ними відзначалося індивідуальне виконання нормативної волі, а не
індивідуальність, як така1.
Екзистенціальне або внутрішнє у владній структурі і зовнішні її детермінанти
стосовно індивіда виділяли й стародавні греки. Уявлення про внутрішні детермінанти
людини визначалися розумінням ними характеру. В Греції ми бачимо вже два типи
характеру: один – що окреслює тим чи іншим чином внутрішнє в людині, але не співпадає
з тим, що розуміють під характером у більш пізній час, і другий – що окреслюється
словом character, у розумінні дещо зовнішнє2.
Ще більш конкретно розуміння двох начал у владних функціях суспільства ми
бачимо в останньому із т.зв. особистих листів Елоізи до Абеляра. Він починається:
«Domino spesialiter, sua sin qulariter», що у дослівно означає: «Господу – безпосередньо,
йому – окремо», є й інший переклад: «Господу – універсально, йому – індивідно»3.
Останнього тлумачення дотримуються Шарль Ремюза та Е. Жільсон. Іншими
словами, тут конкретне «Я» виступає у своїй індивідуальності. З’являється суспільне
усвідомлення того, що одна людина для іншої може бути реалізована тільки у своїй
індивідуальності. У системі владних функцій це означало, що реалізація індивіда можлива
в адекватній йому політичній метриці суспільних відносин. Індивід не стільки суспільний,
скільки індивідуальний та індивідуальним має бути його сприйняття.
Ґрунтовний аналіз середньовічної культури, феноменом якої була й нова незвична
політична культура, подав відомий вчений А. Гуревич. На його думку, ідея особистості,
яка пронизувала всю культуру середньовіччя, – це те родове, яке не могла знищити жодна
1

Павлюк С. Етногенеза українців : спроба теоретичної конструкції. – Львів: Ін-т народознавства НАН
України, 2006. – С. 74.
2
Михайлов А.В. Из истории характера // Человек и культура: индивидуальность в истории культуры. –
М.: Наука, 1990. – С. 53.
3
Баткин Л.М. Письма Элоизы к Абеляру. Личное чувство и его культурное опосредование // Человек
и культура: индивидуальность в истории культуры. – М., 1990. – С. 126.
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суспільно-економічна формація. Коли Цезарій Арелатський пише: «Ми не повинні
піклуватися про душу, як обробляємо свої поля» (у його розумінні душа – це «поле
Господнє»), то розуміємо глибинний зміст ставлення людини середніх віків (її культури)
до самої себе.
Доцільно звернути увагу на те, що на сторінках середньовічних текстів, адресованих
великій аудиторії, відбувається постійний діалог офіційної доктрини і фольклорного
усвідомлення індивідами свого місця у владній організації, що веде до їх певного
зближення, але не до злиття1. Як відзначає А. Гуревич, «в процесі складного і
неоднозначного взаємного впливу формується той культурно-ідеологічний комплекс, який
можна назвати «народним християнством»»2.
Це не випадково. Після відносного «розквіту» внутрішнього в політичній системі
античної Європи розпочався складний процес витіснення і підкорення індивідуального. У
людині, сформованій у системі суспільних відносин, відбувався процес формування
політичної культури як феномена суспільного, але опосередкованого родовим,
екзистенціальним началом індивідів.
Із виникненням родової організації виникають такі перші форми політичної
свідомості, як: підпорядкованість, відповідальність за рід, участь у його організації. Тут
політична свідомість безпосередньо вплетена в життя. Цю рису знаходимо у культурній
спадщині малих народів як на заході, так і на сході (звичайно, у специфічній формі
світобачення, притаманній цьому народу). Це наочно видно при порівнянні елементів
культури різних народів. Так, у будинку Публія Корнелія Тегета в Помпеях є фреска
Нарцис, який відчужено сидить перед своїм відображенням, а печальна німфа Ехо – за
його спиною. Так в образній формі відображено притаманне західному світу ставлення
індивіда до свого «Я» і до іншої людини. У дзеркальній поверхні води, як пише
Е. Штейнер3, віддзеркалився не просто один із сотень персонажів античної міфології, а
закладена в глибинних інтенціях культури модель ситуації: людина, що відвернулася від
іншої людини, щоб взаємодіяти із самою собою.
В Японії у міфологічному збірнику «Кодзікі» (712 р.) зафіксована інша історія із
дзеркалом. У міфі про зникнення сонячної богині Аматерасу в печері розповідається про
те, що всі боги з метою виманити богиню звідти, поставили перед входом дзеркало і
почали танцювати. Аматерасу виглянула і, побачивши себе, подумала, що на світі є ще
одне сонце і, здивована цим, вийшла4. У цьому випадку відображена особливість
японського національного характеру – бачити не себе, а іншого, шукати іншого в собі, а
не себе в іншому. Так розуміємо родове начало владної (політичної) культури, коли у
сфері співпідкорення відображається місце іншого суспільного у собі, тому діяти доцільно
так, щоб не втратити свого. Збереження родового у політичній культурі сучасної Японії та
японців чи не одна з визначальних ознак сучасного її розвитку.
Родова організація співпідкорення суттєво змінила світогляд. Аналізуючи японську
міфологію, підходимо до розуміння ролі людини в міфології контекстуалізму.
Визначаючи його сутність, професор токійського університету Кумон Сюмлей ніби
перефразовує перші вірші Євангелія: «Спочатку були контекстуали (хітобіто – «люди»,
буквально «людина і людина»), контекстуали були із контекстом (айдагара –
«взаємовідносини») і були з контекстом (нінген – «людство»)5. Ця ідея виділення
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Михайлов А.В. Из истории характера // Человек и культура: индивидуальность в истории культуры. –
М., 1990. – С. 233.
2
Гуревич А.Я. Проблемы средневековой и народной культуры. – М., 1981. – С. 24.
3
Штейнер Б.С. Феномен человека в японской традиции: личность или квазиличность? // Человек и
культура: индивидуальность в истории культуры. – М., 1990. – С. 164.
4
Кодзики // Записки о делах древности. – Токио, 1970. – Т. 1. – С. 36, 83.
5
Штейнер Б.С. Феномен человека в японской традиции: личность или квазиличность? // Человек и
культура: индивидуальность в истории культуры. – М., 1990. – С. 167.
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суспільного і добровільного, привнесення себе як частки в суспільне пронизує
різноманітні японські літературні джерела.
Наприклад, в одному з найдавніших законодавчих трактатів «Конституція із 17
статей» Сєтоку Тайсі (547 – 622 рр.), читаємо: «Хоч я, можливо, один правий, але
вимушений іти за всіма і діяти однаково (з ними)»1. І далі: «…якщо людиною оволодіває
особисте, то нею оволодіває злоба, то у неї обов’язково будуть протиріччя з іншими»2.
Перед нами протилежне розуміння людини в системі владного підкорення іншим епохи
середньовіччя. Однак збережене первинне – родове, що зберігало людське співтовариство
– «можливо, я і правий, але повинен іти за всіма». Японській культурі притаманне ще одне
незвичне явище – колективність3. Колективне як родове характеризує японську дійсність і
сьогодні.
Проблема природного, людського була характерна не тільки для Західної Європи,
Японії чи Китаю. Вона виникала не один раз в історії розвитку східнослов’янських
народів. Явище дуальності людського буття з його суперечностями були відомі
слов’янським народам давно і мали втілення як у богословській, так і світській літературі
середньовіччя. Суттю людської природи, вплетеної в культурну метрику суспільства,
вважалось «єство». Таке розуміння містило відгуки античної традиції, розуміння сутності
як сукупності добра і зла4. Це були спроби об’єднати незрозумілі явища, які реально були
притаманні людині, у владні відносини. Зокрема, античний матеріалізм відчувається в
ранніх творах, що ввійшли у давньоруську «Пчелу». В одному із «Слів» Іоанн Златоуст
так характеризує розуміння «єства»: «Да не глаголемъ, яко сий есть естеством благ, а он
сий естеством зол. Аще бо кто естеством благ, то никогда не можетъ быти зол, аще ли
естеством зол, то никогда не можетъ быти благ».
Пізніше у російській культурній думці (епоха Середньовіччя) єство очищається від
зла і гріха, «єство безгрішне», «не в естестве имяше склонность к греху»5, «естество
создано по нетленному образу божию»6. Ніби підсумовуючи, Іоанн Дамаскин наводить
думку, що не у єстві, тобто у природі людини, закладені прагнення до зла, а в прагненнях,
волі, самовладі7. Як справедливо відзначає Л. Чорна, у російській культурній думці XVII –
XVIII ст. існував новий підхід до розуміння і вивчення людської природи (зокрема, в
Греції він був відомий ще в античні часи), коли природу людини описують ніби із
середини, із самого себе8. Як бачимо, розуміння внутрішнього і зовнішнього в людині, що
проявляється в системі владних відносин суспільства, у світовій історії було розмежовано
в часі і просторі. У культурній думці пізнього російського середньовіччя сформувалися
дві ідеї. По-перше, виділена методологічна основа явища – метод дослідження явища
міститься у самому явищі. Іншими словами, владна поведінка індивідів адекватна
структурі, суспільній організації, у якій вони знаходяться. По-друге, виділено внутрішнє і
зовнішнє в людині. Правда, поки що зовнішнє тотожне фізичній суті людини, однак таке
тлумачення логічне, воно зберігає родове, фізичне у кожному індивіді.
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Внутрішнє ж зведене до невидимого: душа, розум, мудрість, думка, правда, сила,
істина, любов, радість, жалість, мета, ненависть, неправда, ворожнеча, злоба, заздрість,
гординя тощо1. Пізніше ніжинський протопоп Сімеон, засланий у Тобольськ у 1677 році,
вніс свою правку, відділивши негативні характеристики, починаючи з улесливості і
закінчуючи гординею, назвавши їх «чрезестественными», що з’являються в людині, коли
вичерпуються перші2.
Тогочасна думка зводилася до того, що родове добро і зло, яке проявляється у
владних началах суспільства, вживається в людині з її зачаттям, і залежно від виховання,
звичаїв, обставин відбувається розвиток тих чи інших якостей. Ця думка, відома ще з
часів античності, відтворюється у російській дійсності досить пізно. З одного боку, з
освоєнням матеріального світу, усвідомленням людиною своєї підпорядкованості
суспільству індивіди прагнули з’єднати родове із суспільним у культурі
самопідпорядкування, іншими словами, у політичній культурі того часу. З другого боку –
уже створилися інститути влади з певними традиціями, законами, ментальністю, які не
могли сприйняти тенденції, що з’явилися.
А. Клебанов, аналізуючи середньовічну російську єретичну думку, показує, що
остання виникла від визнання самовладності душі, самовладності розуму3. Іншими
словами, від пригнічення родового до формування суспільного, до заміни родових
екзистенцій громадськими. Відбувається цей процес у російській культурній думці і в
другій половині XVII – початку XVIII ст., коли був зроблений висновок про природні
закони з відомим постулатом про походження держави, що обмежує і нормує права
людини, її поведінку в суспільстві, сім’ї і державі. «Человецы ищут управлений, како бы
от всяких убеждений неприятельских избавитися»4; «гражданские законы токмо по
просвещению и изъяснению оных, естественных законов надлежат, а естественные законы
суть в умах человеческих самым естеством всеянные», – писали Коріон Істомін,
А. Матвєєв, Г. Бужинський5. Праці, які акцентують увагу дослідників на антологію
питання, у сучасних філософських пошуках мають свою історію. Основні складові
означеної проблеми відзначив ще М. Бахтін, аналізуючи свідомість6.
Світ людини завжди у той чи інший спосіб пронизаний свідомістю, охоплений нею.
Він значимий, усвідомлений і тільки тому так чи інакше дійсний. Однак і свідомість
спочатку охоплена світом, захована в ньому. У формах подій світу відкриті для людини
форми її участі у ньому. Розрив між обставинами і діями зводиться до мінімуму так, що
людська поведінка набуває ніби інстинктивного характеру. Однак із формуванням
соціальних утворень (рід, плем’я тощо) людська поведінка стає детермінованою нормами
цих утворень. Останнє порушує рівновагу «свободи», виникає внутрішнє несприйняття
владних повноважень, інших над власним «Я». Відбувається цікавий процес: із
особистого несприйняття системи первісних суспільних обмежень до повного підкорення
їй. Зрозуміло, що цей процес був неоднозначним актом, актом, який забезпечував
колективні вигоди родової організації первісного суспільства кожному її членові.
Колективні владні функції первісного суспільства поступово вплітались у життя кожного
індивіда, ставали органічною потребою виживання. Така діалектика свідомості
притаманна будь-якому стійкому соціальному утворенню, сформованому історичному
типові національної побутової форми свідомості.
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З появою політичної свідомості (маємо на увазі усвідомлення індивідом своєї
включеності і співпідлеглості у певну родову організацію) світ інших людей має їхнє
бачення, залишається попереднім, але дії, що відбуваються навколо, в їх не до кінця
пізнаній багатоваріантності, стають для кожного індивіда іншими. Тому на арену відносин
вперше виходить організована група (суспільство), яка протистоїть окремій людині. Від
цього часу свої попередні співплемінники стають іншими. Вони вже не просто включені у
світ, вони стали існувати одночасно і для себе, і для інших, вони відобразились у
свідомості інших.
Поява політичної свідомості – це насамперед онтологічна подія, а вже пізніше –
класова. Тобто політичній свідомості притаманна певна своя початкова (вихідна) родова,
що органічно не суперечить, політична свідомість, яка не проявляється в людині
суспільній, що діє на основі знань, а в людині індивідуальній, яка зберегла первинні
родові уявлення, які не можна описати кількісними детермінантами сучасної політичної
культури. Вони проявляються екзистенціально.
На ранніх етапах людського суспільства, що пов’язані із груповим владним
співпідпорядкуванням, політична свідомість окреслюється міфами, останні щодо неї є
первинними і родовими. Тому при дослідженні генезису політичної свідомості доцільно
зупинитися на цій формі владного усвідомлення і відображення світу. Саме в той період
започатковувались основи сучасної політичної (на перший погляд, дивної, не завжди
передбачуваної) поведінки, що акумулювались у кожній людині. Сьогодні
міждисциплінарні інтегративні дослідження доводять, що родове у людині не втрачене,
що воно проявляється у певних критичних ситуаціях, коли мова йде за виживання етносу,
і проявляється як сутнісна риса кожного окремого індивіда.
Зрозуміло, що є два шляхи аналізу проблеми. А саме: проаналізувати всі сукупність
міфи, притаманні тим чи іншим народам, або виділити в них те спільне, що їх об’єднує
через владні функції тогочасних суспільств. Вибравши другий варіант, необхідно
виділити найбільш суттєві спільні риси. Слід відзначити «математичну» ієрархію
співпідпорядкованості, наділення кожного з героїв притаманними тільки йому
специфічними владними функціями. Однак міф не є алгоритмічним: елементи причиновонаслідкових зв’язків входять до складу подій і речей. На відміну від світу природи, світ
міфів не живе власним життям, у яке людині необхідно включитися. Його
«функціонування» залежить від дій людини (ритуалу, дії, чаклунства тощо), людина може
відвести дію міфу, задобрити богів жертвоприношенням. Отже, первинне розуміння
владного підпорядкування не було жорстко обмеженим і містило певний «владний
коридор», у якому індивід або їх група за допомогою певної, часто доволі складної
системи колективних або індивідуальних дій, за допомогою самоочищення могла змінити
хід подій. Для цього була відпрацьована низка нормованих іншими міфами операцій.
Зароджується чітка концепція наступної тріади: народження – діяльність (як сума
актів) – смерть. Ця тріада була адекватна владній організації тогочасного суспільства.
Зародження держави (певних владних відносин) – генезис – занепад. Така ієрархічна
структура не була новою і для християнської доби. Адже в усій своїй сукупності серед
ритуалів є й такі, що відрізняють їх від усіх інших. Не претендуючи на оригінальність,
доцільно на них зупинитися з позицій формування політичної культури, з її первісних
джерел. Київська Русь, Стародавній Єгипет, Стародавня Греція – скрізь знаходимо два
важливих ритуали. Насамперед це ритуал ініціації (посвячення): переходу із небуття у світ
і ритуал очищення (нового року), оновлення. Це був механізм, яким світ і включений у
нього індивід (що не відділяв себе від міфу) очищувалися від скверни, від маси
випадкових життєвих флуктуацій, що вступали в суперечності з буттям, від появи нових,
не родових, суспільних норм.
Таке розуміння діалектики міфу важливе тому, що воно дає один із ключів до
розуміння того, яким чином родова владна свідомість стає передумовою формування
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владної (політичної) культури і як в останній, постійно оновлюючись, зберігається
первинне індивідуальне, владне. Цей перехід, зрозуміло, є діалектично складним і
неоднозначним. Він проявляється, як правило, у складні для народів періоди, що
змінюють їх статус. Якщо міф несе достовірну інформацію про первинну організацію
суспільства (а вчені це підтверджують), то зрозуміло, що в такі переломні для цілих
народів часові інтервали проявляються ті етнічні владні функції, які забезпечують
виживання і збереження родового у кожній нації, а отже, забезпечують виживання нації.
Їх ігнорування може призвести, і ми сьогодні бачимо це, до трагедії народів як малих, так
і великих.
The importance of this problem is determined by the importance of power relations in the
development of modern informative society. The last one affected significantly on the pace of
social development and environment, created the condition for future progress of mankind. But it
also created the new threats for the existence of human civilization. Dialectics of determinants of
power in the structure of modern political culture can identify those elements, on which
humanity can affect and direct the civilization’s development on the most optimal direction.
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Павлова А.К. (Ірпінь)
ФІЛОСОФСЬКЕ ОСМИСЛЕННЯ
ЖИТТЯ І СМЕРТІ В УКРАЇНСЬКІЙ
УСНІЙ ТРАДИЦІЙНІЙ КУЛЬТУРІ
У статті йдеться про специфіку концепції української пісні-хроніки, зокрема,
акцентовано на філософському осмисленні життя і смерті. Визначальним у цьому
аспекті є те, що тріада «життя – смерть – життя» розкривається як «теза –
антитеза – синтез».
У найновішому виданні «Великого тлумачного словника української мови» трагічне
визначається як «категорія, що характеризує нерозривний на цьому етапі суспільноісторичний конфлікт, який супроводжується стражданнями, втратами, навіть загибеллю
людей». Трагічна смерть – «смерть, що настала через нещасний випадок»1. Сучасна
естетика здебільшого розглядає трагічне з точки зору вирішення питання взаємозв’язку
прекрасного і потворного. Трагічне – це зображення загибелі героя у боротьбі з ворожими
силами, які стоять в опозиції до прекрасного.
Власне кажучи, трагічне у мистецтві – це площина взаємовідносин життя та смерті,
людини та світу, людини та людства взагалі. Насамперед глибокою сутністю трагедії є
шлях до пізнання безсмертя та розкриття одвічного питання: у чому ж сутність людського
буття? Це питання породжує інші: у чому сутність людського життя заради інших людей
та людства?2 Перетин двох ключових елементів – реального та ідеального, їх
протистояння часто закінчується поразкою останнього, що й призводить до трагічних
завершень.
Життя – одвічна боротьба протилежностей. Особистість не задовольняють
передумови, закладені сутністю життя. Людина прагне будь-яким чином досягти своєї
мети, щось змінити, а пошук ідеалів нерідко закінчується крахом. Часто у трагічному
фіналі об’єктно-суб’єктних відносин буває винним і сам суб’єкт. Якщо культура вбачає
певний спосіб пошуків сенсу, то смерть порівняно з такими категоріями, як краса,
свобода, любов є тим, до чого цей сенс прирівнюється. Сучасні філософи стверджують,
що смерть є природним, субстанційно-позакультурним феноменом3.
Трагічний конфлікт у співанці-хроніці часто співвідноситься з матеріальною
нерівністю. У пісні «Ой кує ми зозулечка вілинула в вишню» – йдеться про вбивство
Андрія Угринця односельцем Семеном. Останній не погребував одягом убитого і з’явився
у ньому під час весілля. Одягти чужий одяг – перебрати чужу силу, а весільний – чужу
долю, тобто втрутитися в одвічний Божий порядок, а винуватця за це має бути покарано:
Йик йило сї та на селї весїлє складати,
Зачьив сї наш Семеничко туди виріжати.
Убрав писаний кожушок з тими бовтичками,
Тай крисаньку урьиджену дрібними павками.
Йик він прийшов на весїлє тай зачьив гуляти,
Взьили на нїм усі люде тото пізнавати4.
1

Великий тлумачний словник української мови. – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2005. – С. 1467.
Борев Ю. О трагическом. – М.: Сов. писатель, 1961. – С. 31.
3
Великовский С.И. Культура как полагание смысла // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1989.
– Вып. 1. – С. 18.
4
Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів: Наукове товариство
імені Шевченка, 1902. – Ч. 3. – Т. 5. – С. 230.
2
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Семен, визнаючи свою провину, перед стратою застерігає не шукати легкої наживи, а
здобувати багатство чесною працею. У цих словах – каяття за свій нерозважливий вчинок,
що призвів до страшної трагедії – вбивства молодої людини:
А Семенка повісили з пудними мечами.
Під зеленим йивориком в густій березинї,
А Семенко лиш раз крикнув: Кайте сї по мині:
Ой кайте сї та по минї, грозїт собі дїти,
Бо ше мете ізза дїтий у бідї сидїти.
Котрий хочет файно їсти, файно сї носити,
Нехай іде до ґадзика на рік сї наймити.
Я не пішов до ґадзика на рік не наймив сї,
Тілько нічков за Угринцем з сокирков гонив сї1.

Смерть є своєрідним містком, який поєднує людський світ зі світом невідомим,
божественним, що втілює цілісність і повноту; своєрідний перехід до істинного буття;
вона сприяє своєрідному процесу реставрації людини із первинної гріховної сутності до
сутності справжньої. Антрополог В. Несмєлов писав: «Смерть є не незавершенням
виконаної справи людського життя, а звичайним перериванням життя <…> і людині стає
достеменно зрозуміло, що пустопорожність не смерть, а, власне, його наявне життя»2.
Убивство людини, за християнським віровченням, – тяжкий гріх, який позбавляє і
життя, і його сутності. Смерть потребує осягнення людиною справжніх цінностей. У
співанці-хроніці про Андрія Угринця очевидці подій здивовані і вважають, що
першопричиною трагедії стала дивна натура Семена:
Йик они єго принесли, поклали на браму,
Семеночка заставьиют: «Цюлуй, Семе, в рану.
Йика в тобі, Семеночку, натуречка дивна,
Що изтьив ти Андрійчика свого побратима»3.

Вбивство заради наживи зображено у співанці-хроніці «Та слухайте люде добрі, що
си наробило» зі збірки «Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича». Сюжет
розкриває вбивство Іватрюками з метою викрадення коней молодого Бідочі за намовою
старого Ковалюка. Пияцтво та розваги Іватрюків «трималися» на крадіжках:
– Гой ти, брате, ти, Сенюку, що ж будеш робити?
Нема грошей ні шелюга, відки ж їх узіти?...
Але ж вийшов старий Коваль: – Хлопці, не журіться,
Та за мнов лиш в одно місце в вечер потрудіться!
– Що ж ти, старий Ковалюку, гадаєш робити?
– У Бідочі стадо коней, буде за що пити!4

Епізод здійснення злочину – основний у творі. Загальнолюдські інваріантні моделі
поведінки детерміновані біологічною сутністю людини. У багатьох випадках вони
проявляються роздвоєнням мислення, усвідомленням своїх вчинків. У зображенні вбивць
проступає трагічне, оскільки виявляється хибність шляху, обраного в стані емоційної
напруги. Реальне сприйняття дійсності приходить після вибуху негативних емоцій, які
стають наріжним каменем трагічної ситуації: вбивши Бідочу, який намагався боронити від
злодіїв коней, Іватрюки жахаються свого вчинку і проявляють жалість до убитого ними:
Як учули Іватрюки, коники пустили,
А Бідочу молодого топірчиком стіли.
Та як єго, каже, стіли, вни си зажурили,
Ще й зеленим катрафоєм личко єму вкрили1.
1

Там само.
Несмелов В. Наука о человеке. – Казань: Центр. типография, 1905. – Т. 1: Опыт психологической
истории и критики основных вопросов жизни. – 438 с.
3
Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів: Наукове товариство
імені Шевченка, 1902. – Ч. 3. – Т. 5. – С. 234.
4
Народні пісні Буковини в записах Юрія Федьковича. – К.: Музична Україна, 1968. – С. 155.
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У співанці-хроніці знаходимо ще один мотив – трагічний випадок (особливість у
взаємостосунках людини і природи), що проявляється у неможливості протистояння
природі. З точки зору біології, хвороба, природне старіння організму, і, як наслідок, –
смерть відбувається з людиною закономірно, відповідно до часових ознак, і сприймається
звичайно. Коли ж смерть раптово «забирає» людину, то події сприймаються трагічно, як
несумісні із законами природи. Смерть, за Арістотелем, спрямовує особистість у русло
потенційного, але через своє безмежне різноманіття у формі різного роду трагічних
випадків репрезентує цю повноту суб’єкта як співвідносну із цілісністю буття як такого2.
Діалектика Долі та Смерті може відігравати в людській екзистенції найрізноманітніші
ролі: від відображення потенційної безмежності людської природи до втілення
відчуженості особистості від цієї безкінечності. М. Хайдеггер, розглядаючи онтологічну
проблематику поряд із людською смертю, зазначав, що її гетеронімність – інша ознака
антипології. Для кожної людини смерть неприйнятна, чужа, позаприродна за своєю суттю.
Людина не може розпізнати себе ні в яких ознаках, ролях, субстанціях. Філософ вважав,
бути смертним – специфічна характеристика людини. Варто зауважити, що зміст
тлумачення полягає у небіологічній сутності – смерть не є завершенням певного
природного фізіологічного процесу, а несе в собі високу сутність буття. Феномен
переживання розглядається у процесі пізнання кінечності. Особистість усвідомлює свою
смертність, що є моментом, який виокремлює її як істоту особливої сутності, істоту,
здатну до метафізичного сприйняття Буття. Процес переживань та розуміння смертності
просуває людину до пізнання всезагальної суті існування3.
Трагічний випадок – це несподіваний фінал, який від незнання смерті з великим
жахом сприймається людьми. На жаль, її не можна уникнути. Однак раптовість смерті
викликає гостріші переживання близьких людей, які сприймають її тільки збігом
обставин, які можна було б якимось чином змінити. Людина, усвідомлюючи несподівану
загибель близької душі, переживає страх. Смерть неможливо збагнути, у ній немає об’єкта
пізнання, це – ніщо, небуття, неіснуюче, де філософія прагне осягнути існуючо-очевидне4.
У багатьох піснях-хроніках зображено дочасну смерть людини, її страждання – все,
що пов’язане із феноменом переживання. «Переживання» – означає щось глибоко
інтимне, пов’язане із життям. Життя – узагальнююче поняття, а може бути й чужим,
неприйнятним для людини, таким, що її особисто і не обходить. Переживання інтимні,
болісні, внутрішні, постійно пульсуючі, пов’язані із відчуттями та враженнями від
сприйняття довкілля. У співанці-хроніці «Ой кувала ми зазулька на ґанку» розповідається
про тяжку хворобу молодого чоловіка Стефана:
Из череди зарикала сїренька коровка,
У середу заболіла Стефана головка.
Ой куєт ми зазулиця, сьиде на кленицу,
Зійшов Стефан долів в село раненько в пйитницу.
Зійшов Стефан та у село, из тихенька говорит:
Таке, мамко, мньи напало, най же Бог боронит!
Ой иму я в ставу рибку, на дарабу вержу,
Така, мамко, кьижка віспа, я не перележу5.

1

Там само.
Аристотель. Риторика / Пер. с древнегр. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 16.
3
Хайдеггер М. Путь к языку // Время и бытие. Статьи и выступления. – М.: Республика, 1993. –
С. 324.
4
Флоренский П. У водоразделов мысли. – М.: Правда, 1990. – Т. 2. – С. 143.
5
Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів: Наукове товариство
імені Шевченка, 1902. – Ч. 3. – Т. 5. – С. 186.
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Трагічне у співанці-хроніці виражається у складній поетичній структурі: роздуми й
переживання головного героя поступово переходять до інших персонажів – матері та
дружини.
Реальний факт – основний у сюжеті співанки. Конкретні переживання зображені
поряд з конкретними діями. Мати Стефана покладається у своїх переживаннях на Бога,
дружина вірить у пожертву церковній службі, що принесе зцілення. Складне поєднання
почуттів і вчинків зреалізовує багатоплановість вираження трагічного:
Прийшла Анна долів в село рано у суботу.
Прийшла Анна та у село тай заговорила,
Д’Стефанови молодому вна сї притулила!
Ой, Стефанку молоденький, не завдай ми нужду,
Коби тьи Бог підоймив, дала бих на службу!
Ой понесла вна на службу, там си не барила,
Из Стефанком молоденьким вна заговорила1.
Феномен переживання наявний у боротьбі людини зі смертю. Трагічне у співанціхроніці начебто проходить випробування на різних рівнях усвідомлення – філософського
та емоційного. Жах перед непізнаним небуттям – в основі трагічного почуття героя
співанки-хроніки. Водночас трагічне почуття матері та дружини по-своєму зрозуміле,
оскільки в них, їхніх душах, гине близька людина, яка є їхньою частиною2:
Не плач, не плач, Анничечко, минї трохи лекше.
Ой відав ти, Стефанику, хочеш умирати,
То відкажи, Стефаночку, кому вбраньи дати3.
Частина світотворення, невідома людині, стрімко входить у життєвий простір і
перевтілюється відповідно до новотвореної картини світу. Така психологічна зміна схожа на
вибух, який, зазвичай, може стати руйнуванням внутрішньої ідентифікації особистості4.
Елементи поховальних голосінь також служать сегментом творення трагічного у
співанці-хроніці. Дружина тужить за чоловіком, страждає за маленькими дітьми-сиротами:
Ударила Анничечка по полах руками,
Що я буду робити, сирітки, из вами?
Що я буду робити, головко ма бідна,
Лишили сі дрібні діти тай я веремінна!5
Характер трагічного як естетичної категорії у співанці-хроніці залежить і від
конкретно-історичних обставин, і від майстерності автора-виконавця, і від мети, заради
якої твориться пісня за живими фактами. Безумовно, трагічне у певному сенсі насамперед
виявляє себе в трагедії, однак навіть антична класика переконує, що трагічне має
можливість виходити за межі трагедії і, безперечно, яскраво реалізувати себе й в епічній
пісні.
У співанці-хроніці трагічне вимагає виняткового стану особистості та її особливих
відносин із суспільством. Філософське наповнення трагедії героя передбачає сутність його
характеру, збіг трагічних обставин. Основна концепція людини дає можливість поставити
в залежність від неї змістове наповнення трагічного. Від Платона і до сучасної
філософської думки дилема «смерть – філософія» наявна повсякчас. О. Шопенгауер у
праці «Світ як воля та уявлення» зазначає: «Смерть – справжній геній або Мусаґет
філософії <…> Навряд чи люди взагалі філософствували, якби не було смерті»6.
1

Там само. – С. 186-187.
Савилова Т. Эстетические категории. Опыт классификации. – Одесса: Высшая школа, 1977. – С. 61.
3
Шухевич В. Гуцульщина. Матеріали до українсько-руської етнології. – Львів: Наукове товариство
імені Шевченка, 1902. – Ч. 3. – Т. 5. – С. 186-187.
4
Лотман Ю.М. Культура и взрыв. – М.: Гнозис; Изд. группа «Прогресс», 1992. – С. 35.
5
Там само. – С. 87.
6
Шопенгауэр А. Мир как воля и представление // Сочинения в 4-х т. – М.: Наука, 1993. – Т. 2. –
С. 477.
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У співанці-хроніці розгортання трагічного конфлікту – постійне напруження, яке
виникає завдяки безпосередній деталізації усіх обставин смерті героя. Сам конфлікт
безкомпромісний. У світлі моральності відкриваються потаємні риси душі людини.
Смерть викликає настільки потужні духовні переживання, що призводить до глибокого
внутрішнього переосмислення усього життя. Напередодні і в годину смерті часто
«виходить на поверхню» внутрішня сутність особистості.
Трагічний герой співанок про опришківський рух у Карпатах свідомо чекає
катастрофи, трагедії, отже, він уже розуміє трагічність свого стану. Актуальними до
наших днів залишаються роздуми Арістотеля щодо динамічності у співвідношенні ідеалу
та дійсності, де трагічне виявляє себе як утвердження ідеалу через загибель конкретно
вираженого прекрасного1. Смерть заради мети викликає ефект очищення стражданням,
співчуттям. Наприклад, трагізм ватажка Мирона Штоли (пісня «Про смерть Штоли»)
виявляється в усвідомленні власної неминучої загибелі, а з таким відчуттям іти на смерть
ще важче. Водночас розуміння важливості та істинності поставленої мети додає герою
небувалих сил і людина ніби піднімається у своїй значущості над усіма іншими до рівня
винятковості, ідеальності:
Які ж тобі, хло’Штолюку, три смерті дивнії,
А лишив-єс, – каже, – жінку та й діти дрібнії.
Ой лишив-єс, – каже, – діти, молодую жінку
Та узяв-єс кріс на плече, пішов на вандрівку.
Ой узяв-єс кріс на плече та туди войовав,
А як песій сніжок упав, то твій гонор пропав.
Та ніхто то так не винен, як панок Гирлічка,
Через нього гонор пропав, як у полі чічка.
Ой кує зозулиця, сідат на дзвіницю,
Тепер підеш воювати там на шибеницю2.
Оцінка явищ, обставин, людей відбувається в останню хвилину життя. Як бачимо з
тексту співанки «Про смерть Штоли», особливий трагізм створюється через особливі
відчуття й світосприйняття героя: він чітко усвідомлює неминучість катастрофи і
неможливість зворотного шляху, а головне – герой не може змінити свою душу, де
закладено прагнення боротьби за істину життя. Життя неможливо пізнати лише із нього
самого. За своєю суттю воно є нескінченно однорідною субстанцією без розрізнення таких
важливих категорій, як цінність, мета, сутність, основа. І тоді, у трагічні моменти, життя
раптово сповнюється змістом: смертній людині «розкодовується» сенс. У цьому пізнанні
філософи вбачають позитивний аспект смерті. Російський представник екзистенціальної
філософії Отто Больнов зазначає: «Лише за рахунок знання смерті людське життя
піднімається до його вершини»3.
Трагізм Мирона Штоли напередодні смерті також і у внутрішній боротьбі, яка для
нього має особливе значення: не заперечуючи істинності своїх дій, як кожна жива людина,
усвідомлює і переживає страх смерті. Автор співанки майстерно передає сутність трагедії
героя в останньому монолозі:
«Позвольте ми, добрі люди, хочу си прощєти.
Ой я хлопець молоденький мушу погибати,
А Юріштан із Гирлічков мут в’ни проживати.
Ой будуть в’ни вашу людську кровцю добре пити»4.

1

Аристотель. Риторика / Пер. с древнегр. – М.: Лабиринт, 2000. – С. 16.
Ходили опришки. – Ужгород: Карпати, – 1983. – С. 249.
3
Больнов Отто Ф. Философия экзистенциализма. Философия существовання. – СПб.: Лань, 1999. –
С. 130.
4
Ходили опришки. – Ужгород: Карпати, – 1983. – С. 248-249.
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Російська дослідниця М. Лазарєва, узагальнивши зміст трактувань концепцій різних
дослідників, запропонувала таке визначення: «…Сутність трагічного <…> є протиріччям
між значеннєвими суспільними або особистими інтересами та прагненнями, що
послідовно відстоюють герої художніх творів, і практичною неможливістю їх здійснення
у боротьбі з ворожими силами <…>, що призводить до складних внутрішніх переживань,
мученицьких страждань або загибелі цих героїв»1.
Першоджерелом трагічних конфліктів у співанці-хроніці є певні конфлікти в
реальності. Автор-виконавець, свідок виняткової події, прагне з більшою переконливістю
показати її сутність. Комплекс поетичних засобів твору підпорядкований єдиній меті –
фактографічно відтворити трагедію в усіх деталях, закономірностях, суперечностях,
переконливо та об’єктивно, одночасно увічнюючи пам’ять близької людини.
Нерозривними у співанці-хроніці є дві категорії – доля і смерть. Доля втілює повноту
буття, усе звичаєве та необхідне людському існуванню, потенційні можливості життя.
Суб’єктивність людини усвідомлюється через поняття долі, яка розкриває її цілісність.
Доля стає обрієм людського буття як можлива повнота взаємопроникнення
загальнолюдських та індивідуальних рис. Категорія долі, яка для людини є недосяжним
ідеалом, відділена від будь-якої екзистенціальної реальності суб’єкта. Все життя наче
недооформлений матеріал, і тому людина завжди перебуває у пошуку ідеальної форми2.
Людина може реалізуватися переважно в перетинах психічного простору: власного
та чужого. З філософської точки зору, душа опановує природною індивідуальністю, своєю
тілесністю. Досягнувши мети, вона постає в абстрактній свободі свого «я» і стає
свідомістю3. Філософія визначає духовність певним станом розширення внутрішнього
обрію свідомості, який надає можливості самоідентифікації суб’єкта. Духовна свідомість
– рухоме самопізнання, суб’єктивне буття. Духовність за своєю суттю й є самопізнанням,
а свідомість, обернена до субстанціального суб’єктивного буття, пізнає свою цілісність в
актуальній безкінечності. Доля як категорія є одним із символів цілісного пізнання4.
Образи Долі і Смерті постійно наявні у співанці-хроніці. Прагнення її героїв –
пізнати суть долі через сегментацію тексту – у монологах трагічної особистості, діалогах
дійових осіб, системі авторського поетичного викладу. Зокрема, у пісні «Ци чули-сти,
добрі люди, таку новиночку?» зображено обставини вбивства дівки Калиночки. Автор
співанки трагічне передає через діалог доньки і батька, який у розпачі намагається пізнати
сутність долі його дочки:
− А хто ж тебе порубав, моя дитиночко?
− Тоті, тоті воячики, що на вороночку.
− А що ж ти ся таке, моя донько, провинила?
Твоя кровця – не водиця землю сповенила.
− Я ся, мій татку, нич не провинила,
Они мене зарубали, аби я ту гнила.
Не пряч мене, татку, коло доріжейки,
А іспряч м’я, татку, в свій садочок,
Аби мені ся гріб зеленів, як з маку листочок5.
Період загострення конфлікту змінює проекцію життєвого світу, і все це тісно
пов’язано з габітусом – різними стереотипами поведінки особистості у тій чи іншій
соціальній позиції. Деякі важливі особливості трагічного можна відшукати в стародавніх
культах та обрядах народу. Однією з функцій перехідного ритуалу як соціального дійства
є прагнення перевтілювати одну проекцію життя в іншу. Таке своєрідне перевтілення
1

Лазарева Т. Трагическое в литературе. – М.: Изд-во Московского ун-та, 1983. – С. 64.
Витгенштейн Л. Философские работы. – М.: Гнозис, 1994. – Ч. 1. – С. 73.
3
Гегель Г.В.Ф. Энциклопедия философских наук. – М.: Мысль, 1977. – Т. 3: Философия духа. – 471 с.
4
Великовский С.И. Культура как полагание смысла // Одиссей. Человек в истории. – М.: Наука, 1989.
– Вып. 1. – С. 18.
5
Українські народні пісні в записах Володимира Гнатюка. – К.: Музична Україна, 1971. – С. 324 .
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пов’язане із переходом людини з одного соціального статусу до іншого. А. ван Геннеп у
своїх дослідженнях відносить поховальний обряд до перехідного типу ритуалу. У
загальному вигляді структура перехідного обряду складається із трьох основних частин:
прелимінальний період, пов’язаний із відокремленням особистості від свого попереднього
соціального статусу; лимінальний період, що має певну тривалість у часі і передбачає
певну специфічну поведінку учасників обряду; постлимінальний період, протягом якого
«лимінальні особи» наділяються новим соціальним статусом, а колектив, що брав участь у
певному ритуалі, після відповідних дій повертається до звичайного життя1.
Слов’янський ритуал погребіння можна зрозуміти прагненням стародавньої людини
перемогти смерть психологічно. Культ предків містив глибоку життєствердну і
всепереможну ідею безсмертя людського роду, його світогляду, творчості, невгасання
життєвої енергії2.
Життєствердна ідея невичерпності життя у своїй основі оптимістична. Однак
поховальний ритуал включав у себе й інше – елементи жалюгідності, жахливості смерті, її
ворожості до всього живого. Г. Гегель стверджує: «Творіння роду є породженням
індивідуумів через смерть інших індивідуумів того ж роду; відтворюючи себе в іншому,
індивідуум відмирає»3. Основний зміст культури – в напрацюванні духовної енергії,
енергії неприйняття смерті, з її послідовним здоланням. Смерть як абсурдно-трагічна
доля, яка викликає в людині не примирення з природною неминучістю, а радикальний
метафізичний протест4.
Співанки-хроніки визначальні переплетенням оптимістичного та песимістичного
сприйняття смерті. У творах жанру з особливою чіткістю виявляються важливі риси
трагічного: розкриття безсмертя людського в людині та співвідношення смерті й
невичерпності життя. Герої твору, які оплакують загибель близької людини, розгублені
перед руйнацією смерті. Образ небіжчика постійно наявний в думках та розмовах:
Tecze woda – z za horoda, tecze skołoczena, –
czoho w toji Michajlychi chata zasmuczena?
Ta kuwala zazuleczka, ta kuwała, wyła:
taj ta chata zasmuczena, bo Iwana nyma.
Ta kuwała zazułeczka, kuwała, kuwała,
ta Ołena Fedunewa biłyj chrest pokłała5.
У кінці співанки йдеться про Федуневу Олену – авторку твору, яка як нам відомо із
сюжету, була хрещеною матір’ю Івана. Тобто ця жінка стала безпосередньою учасницею
реальних, описаних у хронікальній пісні подій.
Тріада «життя – смерть – життя» у співанці-хроніці структурно розглядається як
«теза – антитеза – синтез». У ній яскраво відображено боротьбу двох ворожих сил, що
проявляються у своїй якісній визначеності. Протиборство Добра і Зла, Долі і Смерті
виступає способом єдино можливого здійснення еволюції розвитку. Без дії дилеми не було
б можливості ствердження перемагаючої життєвої творчої сили, яка є втіленням
безкінечності людського Буття.
The article states about specificity of Ukrainian song-chronicle, particular there is an
accent on philosophical thinking of life and death. The main point of this aspect is that triad «life
– death – life» revealed as «thesis – antithesis – synthesis».
1
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Цимбал Т.В. (Кривий Ріг)
СОЦІАЛЬНО-ФІЛОСОФСЬКИЙ
АСПЕКТ ПРОБЛЕМИ ВНУТРІШНЬОЇ
ЕМІГРАЦІЇ
У статті розглянуто проблему внутрішньої еміграції в контексті авторської
концепції буттєвісного укорінення людини. Автор доводить, що в соціальнофілософському аспекті внутрішня еміграція – це своєрідний індикатор суспільнополітичних проблем, що виявляється у відчуженні екзистенціального та переході від
буттєвісної укоріненості до профанації власного буття. Виправданою вона може бути
виключно як спосіб самозбереження: збереження вітального рівня буття за рахунок
втрати автентичності.
Осмислення соціально-філософських аспектів сьогодення неможливе без включення
у дослідницький простір проблем, породжених свободою пересування людей, а саме:
міграція, еміграція, імміграція та інші, дотичні до названих. Останнім часом інтерес до
вивчення окресленої проблематики зростає як у світових, так і у вітчизняних соціальногуманітарних науках. Особливої актуальності для України набувають дослідження
віддаленої від материнського регіону частини етносу – української еміграції, що складає
більше третини від загального числа українців. Однак не менш актуальною є сьогодні і
проблема т.зв. «внутрішньої еміграції», яка відіграє роль своєрідного віддзеркалення
соціально-політичних негараздів у країні, індикатором суспільних настроїв.
Наукова новизна запропонованого підходу полягає в тому, що внутрішню еміграцію
ми розглядаємо в контексті авторської концепції буттєвісного укорінення людини як
втрату справжності свого існування, відчуження екзистенціального та перехід від
укоріненого буття до рівня профанації власного життя.
Зауважимо, що виникнення поняття «внутрішня еміграція», яке останнім часом все
частіше трапляється в гуманітарному просторі, датується зарубіжними дослідниками 1933
роком. Посилаються на лист німецького письменника Франка Тісса директору
департаменту міністерства пропаганди Германії, де і вжито такий термін1. Однак у
вітчизняній традиції його появу приписують Анні Ахматовій, яка в листі до А. Наймана
писала, що їй висунули «звинувачення у внутрішній еміграції»2 (до речі, клеймо
«внутрішньої емігрантки» залишилося у поетеси на все життя).
Вивчення історії нашої країни та історії міграційних рухів навело нас до на думку,
що поняття «внутрішня еміграція» виникло саме після жовтневих подій як протилежне
реальній еміграції 20-х років, коли з радянської країни виїхали люди, що не сприйняли
революційних змін, або яких не бажала бачити в країні влада. Інші ж, які з різних причин
не могли покинути Батьківщину, однак нову владу не сприймали, «не вміщувалися» у
радянському бутті, залишилися в країні відщепенцями, паріями або «внутрішніми
емігрантами».
Значення поняття, що досліджується неодноразово змінювалося залежно від
історичного контексту. Проте традиційним є трактування внутрішньої еміграції у
політичному контексті як ознаки тоталітарного або диктаторського режиму в певній
країні, коли мисляча людина не може змиритися із зовнішніми утисками, але й не в змозі
протистояти їм відкрито. Внутрішні емігранти епохи тоталітаризму (переважно
представники інтелігенції) або відмовлялися від публічності, або знаходили для своєї
1
2

Див.: Хазанов Б. Отечество изгнанных // Знамя. – 1999. – № 12.
Цит. за: Хейт А. Анна Ахматова. Поэтическое странствие. – М., 1991. – С. 341.
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творчості певні ніші, які давали можливість уникати гострих кутів суспільного життя. Цей
вид еміграції міг бути відкрито примусовим або відносно добровільним (про добровільну
еміграцію взагалі та внутрішню зокрема, ми можемо говорити лише відносно). Відомий
радянський психолог І. Кон пояснює, що єдиним способом залишитися у професії був
його «відхід в історико-етнографічну проблематику» як «усвідомлену внутрішню
еміграцію», що, по суті, було втечею від радянської дійсності1. До такого способу
вдавалися й філософи, які свідомо відходили від соціально-політичних проблем до етики,
естетики або логіки. З іншого боку, держава сама могла поставити людину в умови
внутрішньої еміграції, позбавивши можливості працювати та підтримувати звичні зв’язки.
«Я з родиною, – пише відомий соціолог О. Зінов’єв, – виявився викинутим із звичного для
мене середовища і опинився у становищі внутрішнього емігранта, але не в сенсі свого
внутрішнього (ідейного, морального, психологічного) стану, а буквально був викинутий із
суспільства, проте утриманий всередині країни»2. Тобто людина фактично позбавлялася
звичного кола спілкування, оточення відмежовувалося від неї, боялося спілкуватися з
відщепенцями, не ризикуючи опинитися в такому ж становищі.
Сьогодні феномен «внутрішньої еміграції» досліджують виключно психологи. Так,
О. Іванова запропонувала шість ліній аналізу цього соціокультурного явища3. Вихідною є
історична лінія, що дає змогу знайти прототипи внутрішньої еміграції ще у ХІХ ст.
«Сумним довговолоссям в існуванні окремих індивідуумів» називав її М. СалтиковЩедрін. Історичний екскурс дає можливість помітити різницю між характерами
внутрішніх емігрантів різних епох, починаючи з названого, й охоплює різні періоди
радянської історії та сьогодення.
Наступна лінія аналізу, запропонована О. Івановою, – культурна. З огляду на поділ
культури на офіційну (спрямовану на підтримку панівної ідеології) та неофіційну
(фольклорну, сімейну, що ігнорує офіційну або іронізує щодо неї), стверджується, що
внутрішні емігранти першу або не сприймали, або заперечували. Стосовно другої
внутрішні емігранти виступали як активні споживачі та творці. У межах неофіційної
культури виділяють і т.зв. культуру андеграунду, представники якої відкрито виступають
проти стереотипів та канонів офіційної культури та проти пануючої ідеології.
Споживачами такої культури були й внутрішні емігранти. Дослідниця вважає можливим
поєднати історичну та культурну лінії аналізу, адже в різні періоди існування певної
держави форми культур били різними й ступінь ввімкненості в них внутрішніх емігрантів
також різною.
Третя лінія дає змогу застосувати до аналізу внутрішньої еміграції поняття
«публічна сфера» та «приватна сфера», введені у науковий обіг Ю. Габермасом. За
радянських часів було суворо заборонено обговорювати певні теми у публічній сфері.
Остання була надзвичайно дистанційована від реального життя радянських людей, що
вважали таку подвійність свого існування цілком нормальною. Одна людина діяла
абсолютно по-різному у публічному просторі та приватному, конструюючи відповідні
ідентичності. Певна дистанція між приватною та публічною сферою існує і в інших
державах, що абсолютно нормально. Що ж до особливостей нашого радянського
минулого, можна погодитися з В. Воронковим та О. Чикадзе, які запропонували
специфічний поділ приватної сфери на, власне, приватну та приватно-публічну4.
Трактування приватної сфери співпадає із західним розумінням (дім, родина, особисті
1

Кон И.С. О себе и своей работе // Социологическая психология. Избранные психологические труды.
– М.; Воронеж, 1999. – С. 44.
2
Зиновьев А.А. Исповедь отщепенца. – М., 2008. – С. 439.
3
Иванова Е. Феномен внутренней эмиграции // Век толерантности. Научно-публицистический
вестник. – М., 2001. – Вып. 1-2. – С. 38-49.
4
Воронков В., Чикадзе О. Ленинградские евреи: этничность и контекст // Биографический метод в
изучении постсоциалистических обществ. – СПб., 1997. – С. 74-78.
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переживання, інтимна сфера). Однак і цей бік життя людини радянська держава
намагалася контролювати. Інша сфера – приватно-публічна – включала широке тематичне
коло, у т.ч. й суспільно-політичні проблеми. Яскравим прикладом існування приватнопублічної сфери є роки хрущовської відлиги, коли стихійно виникали «строкаті, аморфні
компанії, що … перетворювались на стійкі співдружності». Люди збиралися «не стільки
для того, щоб випити, потанцювати, пофліртувати, попліткувати, але, головним чином,
поговорити, пообговорювати, «поузагальнювати». І це були не звичайні «дитячі» розмови,
а серйозні розповіді, міркування вголос, суперечки. Говорили про нові книги, спектаклі,
виставки, але більше за все, найзахопленіше – про життя в країні, про політичні зміни, про
чутки. … Іноді хтось радісно зауважував: “Ми перестали думати про стукачів”»1. У
кожній з трьох окреслених сфер внутрішня еміграція мала свій особливий характер.
Наступна лінія аналізу, запропонована О. Івановою, спрямована на вивчення
специфічної ідентичності внутрішніх емігрантів. Автор використовує декілька підходів,
що. на її погляд, є плідними у цьому випадку. По-перше, соціальний конструктивізм,
представники якого розглядають ідентичність як породження зовнішньої соціальної
ситуації та результат постійного повторення потрібних суспільству поведінкових схем.
Яскравим прикладом суспільного конструювання «потрібної» особистості є система
виховання «homo sovieticus».
Однак, на нашу думку, справедливим буде зауваження щодо дієвості радянської
методики соціального конструювання. І можна лише шкодувати, що сьогодні Українська
держава та заклади освіти й виховання не приділяють належної уваги політиці
ідентичності. Завдання виховання патріотизму, любові до Батьківщини, усвідомлення
необхідності та сам процес формування відчуття потреби працювати на користь
суспільства відійшли на другий план. Звичайно, за радянських часів були перебільшення
та певні перекоси у цій ситуації, які й призводили до існування великої кількості
внутрішніх емігрантів, особливо в часи репресій. Людина, навіть не поділяючи
загальноприйнятої думки, мала контролювати себе, свої емоції та робити вигляд, що
дотримується правил доби, адже, «щоб жити на радянській волі власну думку треба
добряче приховати, завести внутрішнього стукача і внутрішнього тюремника, щоб
постійно наглядати за порухами серця»2. Такий спосіб життя викликав у людини відчуття
огиди, презирства до себе, однак іншого виходу для самозбереження не було. Радянська
людина часів репресій змушена була проявляти номінальну, а не реальну ідентичність, що
призводило до співіснування в одній особі суперечливих, протилежних ідентичностей,
фактично вело до появи розщепленої ідентичності та внутрішньої дисгармонії.
Внутрішню еміграцію у багатьох випадках обирали як стратегію представники
гуманітарних професій. Іншим легше було приховати свої політичні погляди та соціальні
вподобання з метою збереження можливості працювати за фахом.
Творчі особистості – поети, музиканти, письменники – іноді вдавалися до відкритого
протесту системі та складали особливу групу дисидентів. Дисидентство – це внутрішня
еміграція, яка набирала сили, обертів, уже не може стримуватися й переходить до
зовнішнього вияву: організовує демонстрації, виступаючи із заявами проти влади
публічно. Тобто людина відчуває чужорідність системи та чинить опір соціальному
середовищу: «Мене закликали розчинитися в цьому середовищі, – пише О. Зінов’єв, –
жити і діяти, як усі. А я не міг»3. Дисиденти відходили від соціуму, від професії, втрачали
статус (добровільно або примусово), працювали на найнижчому соціальному рівні –
двірниками, опалювачами, сторожами. Наприклад, таку стратегію обрали відомі
музиканти Б. Гребєнщиков, Ю. Шевчук тощо. Адже якщо «ви хочете бути вчителем,
лікарем, артистом… ви повинні брехати, складаючи іспити з якогось спеціально
1

Орлова Р., Копелев Л. Мы жили в Москве. 1956-1980. – М., 1990. – С. 19-20.
Померанц Г. Записки гадкого утенка. – М., 1998. – С. 117.
3
Зиновьев А. Исповедь отщепенца. – М., 2008. – С. 403.
2
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вигаданого предмета. Потім – брехати на зборах. Або принаймні мовчати, коли хочеться
заперечити. Ці звички легко стають натурою. Вчитель, лікар, режисер починає
помовчувати та прибріхувати не тільки у відносинах із великим начальством, але й з
малим… І зрештою нічого не залишається не тільки від громадянської етики, але й від
лікарської, й від будь-якої. А якщо жити не по неправді? Тоді ви негайно стаєте ізгоєм.
Працювати – тільки двірником. Навіть якщо ви встигли закінчити університет, якщо ви
кандидат чи доктор наук, все одно. Як учитель, як учений, лікар, режисер – ви
закінчилися. Як батько, мати, син – ви ставите в дуже скрутне становище свою сім’ю. І
з’являється спокуса виїхати»1.
Отже, структурна лінія аналізу, запропонована О. Івановою, дає можливість
відслідкувати перехід від внутрішньої еміграції до дисидентства і, як наслідок, до
еміграції реальної.
Дослідження внутрішньої еміграції в контексті феномену страху, специфічного
почуття громадян тоталітарних держав, складає сутність п’ятої лінії аналізу. Саме страх
став причиною того, що багато внутрішніх емігрантів так і не вдалося до відкритого
протесту або реальної еміграції. «Наш народ, – пише Г. Померанц, – алкоголік страху.
Після тих цистерн, які ми випили за часів Сталіна, досить запроторити у психушку одного
– і в мільйонів душа тікає у п’яти»2. Причому страх у радянської людини з’явився ще до
репресій тридцятих років. Скоріше з перших років існування радянської влади, коли було
знищено десятки тисяч священиків, вислано представників інтелігенції, репресовано
заможних селян тощо. Страх внутрішніх емігрантів мав різні причини та різний характер
у певні історичні періоди. Однак те, що він був однією зі складових свідомості та
підсвідомості внутрішніх емігрантів – немає сумніву.
І остання лінія аналізу – шоста – привертає нашу увагу до феномену колективної
пам’яті, яка може бути однорідною в усіх верств населення, доповнювальною (у різних
групах неоднакова) та суперечливою (у різних соціальних групах). Офіційні радянські
джерела намагалися подати інформацію так, щоб сформувати однорідну колективну
пам’ять, яка б не суперечила пануючій ідеології. Однак внутрішні емігранти намагалися
користуватися іншими, альтернативними джерелами інформації: читали знаменитий
«самвидав» або слухали (якщо була можливість) закордонне радіо. Це сприяло
формуванню колективної пам’яті, яка розходилася в оцінках сутності та наслідків подій з
офіційними версіями. Внутрішні емігранти мали бажання та шукали можливості
порівняти офіційну історію з прихованими фактами та подіями, внаслідок чого
формувалася особлива колективна пам’ять – пам’ять внутрішніх емігрантів.
Отже, запропонувавши наведені вище лінії аналізу, О. Іванова, звичайно, не
вичерпує можливості подальшого дослідження феномену внутрішньої еміграції. Так
психологічні аспекти останньої акцентуються російськими науковцями С. Бондирєвою та
Д. Колєсовим. Внутрішня еміграція або «антисистема» визначається ними як «внутрішня,
психічно розгорнута міграція, але без зміни місця проживання: індивід відчужений від
своєї країни, але не збирається її залишати»3.
Поняття «антисистема» було введене у науковий дискурс Л. Гумільовим для
визначення сукупності індивідів, що постійно виступають проти своєї країни. Формально
вони належать до цієї країни та її культури, однак, свідомо чи ні, ворожі щодо неї.
Л. Гумільов підкреслює: «Антисистема спільноти – це етнічна спільнота, матеріальна та
духовна основа якої протилежна світогляду та стереотипам поведінки суперетносу, у полі
тяжіння якого вона існує. … Антисистема – це системна цілісність людей з негативним

1

Померанц Г. Записки гадкого утенка. – М., 1998. – С. 245-246.
Там само. – С. 347.
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світовідчуттям»1. Однак, на нашу думку, не можна обмежуватися і зводити все до
етнічних характеристик. Антисистема може бути економічною, політичною, культурною
тощо. Політична антисистема може призвести навіть до революційних змін у суспільстві,
а може обмежитися і зміною лише державної верхівки. Культурна антисистема має
глибинне коріння, формується повільно, однак може мати суттєвий вплив на країну.
Інше визначення антисистеми подає В. Мічурін: «…Якщо закостеніла суспільна
система не дає пассіонаріям органічно задовольнити свої потреби розвитку та експансії,
вони стають її ворогами, причому досить швидко та ефективно створюють структури,
покликані стати могильщиками старої системи та старого домінуючого субетносу,
розробляють та активно насаджують іншим ментальність та стереотип поведінки, що
ґрунтується на радикальному запереченні існуючого устрою»2. Так антисистема може
призвести до революційних змін у суспільстві. Однак головним об’єднуючим фактором
для представників антисистеми є все ж таки не етнічна належність, а особливості
світосприйняття, спільні психологічні риси.
Антисистеми як гетерогенні синкретичні утворення піддає аналізу В. Махнач,
стверджуючи, що «всі вони зліплені з далеких одна від одної систем і тільки ціною брехні
можна домогтися їх об’єднання у певну цілісність»3. Вступаючи у суперечності з
системою, антисистема має й свої внутрішні суперечності, які активно проявляються в
тому випадку, коли антисистема приходить до влади (події останніх років в українському
суспільстві це підтверджують). Антисистема виявляється на двох рівнях: суспільному та
індивідуальному, однак виступає як альтернатива існуючому в країні стану.
Звичайно, поняття «антисистема» ширше, ніж «внутрішня еміграція». Однак до
зовнішніх виявів антисистеми відносять у тому числі й психологічну відчуженість від
порядків та системи, що існують на Батьківщині, тобто типові ознаки внутрішньої
еміграції. Портрет представника антисистеми включає такі риси, як нігілізм,
неконструктивна критика своєї країни, де «все погано». Однак виїжджати з країни такий
індивід не бажає, «це індивід з ідеєю змін заради змін, якому «чим гірше, тим краще»,
адже саме концентрація поганого може призвести до іншого»4.
Подібна життєва настанова має глибоке психологічне коріння. Формування
«внутрішнього емігранта» починається так, як і реального: з невдоволення життям
загалом (іноді не конкретизоване) та бажанням змін. Однак на відміну від емігранта
реального, у внутрішнього не виникає образ бажаного майбутнього. З точки зору
психологів, це «один з різновидів патології бажань: індивід завжди чітко знає, чого він не
хоче, але ніколи не знає, чого хоче. Але якщо ти не знаєш, чого хочеш, тобі залишається
отримувати задоволення не від виконання бажань, а від критики небажаного – інших
психічних шляхів тут немає. Звідси й підвищений критицизм подібних індивідів»5. Тобто
у внутрішнього емігранта (замість ідеї переїзду в іншу країну) виникає домінанта
негативу, що поступово переходить у «критично-протестну» діяльність.
Осягнення феномену внутрішньої еміграції знаходить яскраво емоційне
відображення у художньо-поетичній творчості, особливо у порівнянні власної позиції та
рішенням інших про еміграцію реальну. Так, наприклад, А. Ахматова, яка все життя
прожила як «внутрішня емігрантка», не змогла покинути Батьківщину і, звертаючись до
своїх співвітчизників, що виїхали після жовтневих подій, писала:
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А здесь, в глухом чаду пожара
Остаток юности губя,
Мы ни единого удара
Не отклонили от себя.
И знаем, что в оценке поздней
Оправдан будет каждый час…
Но в мире нет людей бесслезней,
Надменнее и проще нас1.
Так внутрішній емігрант позиціонує себе як людину мужню, сильну та непохитну,
людину, яка відчуває особливий зв’язок з рідною землею (саме землею, а не державою).
Насправді внутрішня еміграція – це створення свого маленького світу, острівця,
ізольованого або, скоріше, самоізольованого від зовнішнього світу, життя в режимі стопкадру, за старими ціннісними системами та настановами. І морально, і навіть фізично
перебувати у внутрішній еміграції важко, особливо важко, якщо внутрішня еміграція є не
груповою, а особистісною. В групах, що об’єднувалися за релігійними, політичними,
загальнокультурними ознаками переживати дистанційованість від зовнішнього світу
набагато простіше. Недарма інтелігенція після жовтневого перевороту об’єднувалася з
метою збереження української шляхетної культури. У вузькому колі, серед однодумців,
внутрішня еміграція як можливість «життя в культурі» набувала онтологічного статусу.
Тобто внутрішня еміграція виступала не як просте відмежовування від існуючої
неприйнятної соціальної дійсності, а як спосіб справжнього життя, реалізації власних
творчих потенцій, збереження (а не консервації) цінностей культури, культурної чистоти.
Як було зауважено вище, іноді до внутрішньої еміграції зараховують і таке явище, як
дисидентство та нонконформістське мистецтво. Однак ми вважаємо, що погодитись з цим
важко. Адже дисиденство формувалося на основі зразків радянської культури, а потім
виступало з критикою останньої. Причому дисиденти висловлювали критику відкрито,
вдаючись до різного роду публічних дій, що призводило, як правило, до втрати місця
роботи, професії. Внутрішні емігранти критикували владу у закритому колі найближчих
людей і переважно зберігали можливість працювати за фахом.
Загалом у період ідеологічного тиску тільки певна частина інтелігенції вважала
еміграцію та дисиденство способом уникнення обов’язкового підпорядкування системі.
Сприймати як даність стереотипність мислення критично налаштований вільнолюбний
інтелектуал не міг. Однак якщо дисиденти висловлювалися відкрито, внутрішні емігранти
– тільки у вузькому колі, то деякі емігранти перетворювали критику влади, свої
опозиційні судження на епатаж, на PR-акцію. У численних мемуарах емігрантів тієї пори
знаходимо приклади життя на межі, зневагу до власної бідності та до реальних проблем,
підкреслення своєї вищості відносно повсякденних проблем тощо. Фактично ситуація
близька до тієї, яку описують античні історики, коли Сократ говорив Діогену, що ходив у
лахмітті: «Крізь дірки у твоєму платті видно твоє марнославство». Дійсно, політичній
еміграції радянської доби властиві відсторонення та самомилування: «Я – вільний,
сміливий. Я вище повсякденних дрібниць».
Взагалі еміграція людей творчих професій – окрема тема для всебічного вивчення.
Як відомо, письменники, поети та інші діячі культури в еміграції не запропонували
жодного варіанта укорінення на новому культурному ґрунті, ні оптимальних варіантів
рееміграції. Творча людина, яка потрапляє в тенета самомилування, не може
продемонструвати реальні життєві стратегії.
Чи існують у сучасному суспільстві «внутрішні емігранти»? Вважаємо, відповідь на
це питання може бути виключно позитивною. Крім того, кількість людей, що
дотримуються принципів внутрішньої еміграції, зростає. Сучасний український
1
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внутрішній емігрант не просто відмовляється критикувати владу або дії владних структур,
а загалом відмовляється аналізувати дійсність. Він пливе за течією, вважаючи себе «білою
людиною», «вищою за брудні політичні справи». Саме цим пояснюється, на нашу думку,
зменшення гострих статей та передач у вітчизняному медіапросторі. Крім того, посилення
цензури також впливає на формування психології внутрішнього емігранта. Сучасні
внутрішні емігранти живуть у полоні міфу про «окупаційний» характер влади і не бачать
сенсу протистояти останній. Внутрішній емігрант сьогодні – це людина безініціативна, що
не бажає підтримувати ініціативи інших, спрямованих на реформи та покращення ситуації
в країні. Він займає позицію очікування природних змін або ж нібито зберігає свої ідеї до
т.зв. «кращих часів». Така пасивна позиція гальмує розвиток громадянського суспільства в
країні й розвиток країни загалом. Хоча в певні моменти така позиція є корисна для влади.
Іноді до кола внутрішніх емігрантів зараховують людей, які вважають, що негативні
події й тенденції в суспільному житті особисто їх не стосуються. Однак скоріше таких
людей можна назвати обивателями, що просто існують ,як можуть.
Як бачимо, внутрішня еміграція у суспільствах з більшою мірою свободи перебуває
в стані спокою, стає повсякденною звичкою. Однак у тоталітарних суспільствах вона
проявляється активніше, набуває особливих форм та характеристик.
Отже, «внутрішня еміграція» – складне та насичене суперечностями явище. До неї
вдаються люди, які не можуть поїхати з країни через заборону або внутрішні причини, але
й не приймають її, не погоджуються з владою та провладною ідеологією. Висловити свою
точку зору щодо влади внутрішні емігранти безперешкодно не можуть, побоюючись
репресивних заходів. Тобто «внутрішня еміграція» більшою мірою складається з людей,
які не можуть виїхати з країни з різних причин, проте мають таке бажання. Наприклад,
письменник С. Лем запевняв, що виїхав би з Польщі, якби йому дозволяв вік. Тому серед
причин, що обмежують трансформацію внутрішньої еміграції в реальну, найбільш
розповсюдженими можна вважати: страх перед владою, похилий вік, побоювання щодо
власних можливостей адаптуватися, вивчити мову, сімейні проблеми (неможливість
залишити або взяти з собою когось із членів сім’ї) або заборону на виїзд з боку владних
структур. З іншого боку, саме з внутрішньої еміграції часто розпочинається еміграція
фізична, реальна.
Спираючись на проведене дослідження, спробуємо дати визначення внутрішньої
еміграції на рівні філософської рефлексії. Вихідним пунктом у цьому випадку буде
визнання того, що перебування суб’єкта в певній ситуації в певному просторі не означає
його справжньої присутності «тут-і-тепер». Людина може фізично перебувати у певному
соціокультурному просторі, однак екзистенційно бути далекою від нього, існувати в
інших смислових горизонтах. Таке дистанціювання, відчуження від наявного буття може
бути викликане різними причинами і породжує ситуацію перебування в культурнотемпорально-просторовому поміж світі. Однак, як відомо, сенс життя полягає в оволодінні
мистецтвом інувати в актуальному бутті, в усьому багатстві його чуттєвих форм, що
дозволяє одночасно бути відкритою наявному світу та підноситися до рівня
трансцендентного, охоплюючи всю повноту буття. Присутність у бутті не має означати
замкненість, яка призводить до втрати автентичності. Справжня присутність означає
діалог, взаємодію зі світом, побудову такого екзистенційного простору, який відтворює
людське в людині та формує особистість.
Так внутрішня еміграція, що часто стає першим кроком до еміграції реальної, – це
втрата справжності свого існування, відчуження екзистенціального та перехід від
буттєвісного укорінення до профанації власного буття. Виправданою внутрішня еміграція
може бути виключно як спосіб самозбереження: збереження вітального рівня буття за
рахунок втрати автентичності. Крім того, внутрішня еміграція відіграє роль своєрідного
віддзеркалення соціально-політичних негараздів у країні, індикатора суспільних настроїв.
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Як бачимо, складність та багатогранність окресленої проблеми відкриває широкі
перспективи для її подальшого полідисциплінарного дослідження.
In this article the problem of the international emigration in the context of the author’s
conception of the social rootedness of a man is considered. It is proved, that according to this
aspect the internal immigration is a kind of indicator of social-philosophical problem. It appears
in the alienation of existential and transition from social rootedness to the profanation of the
own life. It can be justified only as a means of self-preservation: the keeping of the daily level of
the being by the loss of the authenticity.
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УКРАЇНА – ВІЙСЬКО

Козинець І.П. (Київ)
ФОРМУВАННЯ СТРУКТУР
ЦИВІЛЬНО-ВІЙСЬКОВОГО
СПІВРОБІТНИЦТВА У МИРОТВОРЧИХ
ПІДРОЗДІЛАХ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ:
НА ПРИКЛАДІ ІРАКУ
У статті розкриваються погляди на формування структур цивільно-військового
співробітництва у міжнародних безпекових організаціях та провідних країнах світу.
Також автор на прикладі українського миротворчого контингенту в Республіці Ірак
розглянув початок формування структур цивільно-військового співробітництва та їх
вплив на виконання завдань миротворчими підрозділами.
До початку 90-х років ХХ ст. міжнародні миротворчі операції ООН мали традиційні
мандати на контроль за припиненням вогню та не мали прямих зобов’язань стосовно
будівництва миру. Стратегія «входження» миротворчих контингентів у процес мирного
врегулювання була досить простою – збройний конфлікт, припинення вогню,
спостереження ООН за припиненням вогню та розгортання з цією метою військових
підрозділів або спостерігачів з паралельним продовженням політичних заходів щодо
врегулювання конфлікту.
Однак традиційні операції з підтримки миру не мали стратегії «завершення» процесу
мирного врегулювання, що перетворювало їх на довгостроковий невиправданий ні з
політичної, ні з економічної точки зору механізм. У результаті цього такі операції не
завершувалися протягом 10–20 і більше років1.
Сьогодні змінилися підходи до врегулювання конфліктів та зросли вимоги до
миротворчих контингентів, розширилося коло їхніх миротворчих завдань. Міжнародна
спільнота через ООН, ОБСЄ та НАТО підвищує вимоги щодо врахування соціальних,
політичних, культурних, релігійних, економічних та гуманітарних факторів під час
планування та проведення міжнародних миротворчих операцій. Тому для досягнення
поставлених цілей необхідне впровадження нових підходів та принципів урегулювання
1

СІПРІ 2009: Щорічник: Озброєння, роззброєння та міжнародна безпека / Пер. з англ. – К.: Заповіт,
2010. – С. 64-68.
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збройних конфліктів, які б базувалися на тісній співпраці військових сил із цивільними
елементами (міжнародними організаціями, національними інститутами та різними
зацікавленими громадськими організаціями). Залучення широкого кола цивільних
інституцій у процес розв’язання суперечок між конфліктуючими сторонами сприятиме
досягненню спільних цілей щодо врегулювання збройних конфліктів.
Необхідність створення структур цивільно-військового співробітництва в органах
військового управління збройних сил країн НАТО виникла у другій половині 80-х років
ХХ ст. у зв’язку з численними міжетнічними конфліктами на територіях країн Південної
та Східної Європи, для врегулювання яких залучалися міжнародні миротворчі
контингенти.
З урахуванням досвіду операцій на території колишньої Югославії стало зрозуміло,
що застосування військової сили вже не є вирішальним фактором для досягнення кінцевої
мети. Наявні виклики й загрози потребують постійного моніторингу цивільного
середовища, всебічного вивчення і прогнозування впливу громадянського суспільства на
дії військових багатонаціональних сил. Саме це забезпечує ефективне проведення заходів
цивільно-військового співробітництва під час застосування міжнародних миротворчих
контингентів. Зокрема, у стратегічній концепції НАТО, прийнятій на Лісабонському
саміті 19 листопада 2010 року, зазначено, що вона «доручає Альянсу запобігати кризам,
врегульовувати конфлікти і стабілізувати післякризові ситуації, … удосконалювати
інтегроване цивільно-військове планування врегулювання всього спектра кризових
ситуацій»1.
Цивільно-військове співробітництво в країнах НАТО здійснюється відповідно до
доктрини AJP-9 (доктрина НАТО з цивільно-військового співробітництва, яка була
прийнята в липні 2003 р.), розглядається як окремий вид оперативного забезпечення
військових операцій та має таке визначення: «…координація і співробітництво для
підтримки місії між Командувачем сил НАТО і цивільними діячами, включаючи як
місцеве населення і місцеві органи влади, так і міжнародні, національні та неурядові
організації й агентства»2.
Командування НАТО вважає, що ефективне використання інструментів цивільновійськового співробітництва дає можливість командиру контингенту проаналізувати
соціально-політичну, економічну, релігійну, демографічну, екологічну, санітарноепідеміологічну ситуації в своїй зоні відповідальності та врахувати всі дестабілізуючі
фактори під час планування операції. Планування цивільно-військового співробітництва
розглядається як невід’ємна частина оперативного планування.
Головна функція офіцерів підрозділів цивільно-військового співробітництва в
мирний час полягає у підготовці планів цивільно-військового співробітництва при
проведенні операцій колективного захисту й операцій у кризових регіонах. Структури
цивільно-військового співробітництва розгорнуто в штабах різного рівня, до штабу
бригади включно (J9, G9, S9, N9, A9). Так, у Генеральному штабі Збройних сил Італії
існує окремий головний відділ зв’язків та інформації, який опікується зв’язками з
громадськістю, у Головному штабі Бундесверу – управління організації та забезпечення
діяльності, одним із завдань якого є виконання завдання щодо забезпечення цивільновійськового співробітництва, у Генеральному штабі Війська Польського – відділ цивільновійськових відносин у складі управління поточних операцій Головного оперативного
управління.

1

Стратегічна концепція оборони та безпеки членів Організації Північноатлантичного договору. –
Лісабон, 2010. – С.4.
2
Звіт про діяльність 5-ї омбр по підтриманню миру і стабільності в провінції Васіт, Республіка Ірак. –
2004. – 170 с.
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ООН визначає координацію цивільно-військової діяльності як «необхідний діалог і
взаємодію між цивільною і військовою сторонами для захисту і підтримки гуманітарних
принципів, уникнення суперництва, мінімізації конфлікту та досягнення відповідної
спільної мети»1.
Сполучені Штати Америки не використовують термін «цивільно-військове
співробітництво», вони визначають цивільні відносини як діяльність, яка зміцнює
взаємовідношення між військами і цивільними органами влади у районах знаходження
військ і забезпечує проведення цивільно-військових операцій. Цивільно-військові операції
– це діяльність, яка встановлює, підтримує, впливає або використовує стосунки між
військами й цивільними установами з метою сприяння проведенню військових операцій,
об’єднанню й досягненню оперативної мети США. Цивільно-військові операції можуть
поєднувати виконання військами заходів і функцій, які, звичайно, знаходяться у сфері
відповідальності місцевої, регіональної або національної влади та можуть здійснюватися
під час відсутності інших військових операцій.
Досвід держав світу вказує на те, що існує декілька підходів у визначенні суті
цивільно-військового співробітництва. Але незважаючи на різницю у поглядах ООН і
НАТО на суть цивільно-військового співробітництва, механізм його реалізації має єдиний
характер і полягає у взаємодії військового командування з усіма цивільними інституціями
під час проведення операції за рахунок співробітництва, координації, двосторонньої
підтримки, спільного планування та обміну інформацією для досягнення кінцевої мети
операції.
У Збройних силах України структури цивільно-військового співробітництва
керуються наказом Міністра оборони України, яким затверджено концепцію цивільновійськового співробітництва під час участі Збройних сил України в міжнародних
миротворчих операціях. У цій концепції зазначено, що цивільно-військове
співробітництво – це комплекс заходів, спрямованих на організацію взаємодії
командування українських миротворчих контингентів із цивільним населенням,
місцевими органами влади, міжнародними урядовими та неурядовими організаціями, а
також релігійними та іншими організаціями й агенціями з метою створення сприятливих
умов для виконання завдань українськими миротворчими контингентами та досягнення
кінцевої мети міжнародних миротворчих операцій2.
Про створення відповідних структурних підрозділів у Генеральному штабі Збройних
сил України заговорили лише у 2006 р., коли певним політичним силам методами
громадянського протесту вдалося зірвати проведення міжнародних військових навчань на
території України. Події у Феодосії та Миколаєві засвідчили, що військове командування
не змогло відстояти законні інтереси підпорядкованих військ (сил) та продемонстрували
неналежну співпрацю з місцевими органами самоврядування, об’єднаннями громадян та
цивільним населенням.
Однією з причин такого стану стало те, що у Збройних силах України були відсутні
структурні підрозділи, які були б здатні на підставі всебічної оцінки обстановки
(соціально-політичної, економічної, релігійної, демографічної, екологічної тощо)
здійснювати цивільно-військову співпрацю в інтересах військ (сил). Така практика є
нормою в більшості країн НАТО.
Під час участі українських миротворчих контингентів у міжнародних миротворчих
операціях в Республіці Ірак та Косово (Республіка Сербія), українські миротворці

1

UN Peacekeeping: 50 years (1948–1998). – UN, DPI. – New York, 1998. – 435 p.
Наказ Міністра оборони України від 20.01.09 № 15 «Про затвердження Концепції цивільновійськового співробітництва під час участі Збройних Сил України в міжнародних миротворчих операціях» //
Адміністративний департамент МО України. – 2009. – 12 с.
2
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безпосередньо виконували завдання з цивільно-військового співробітництва та набули
певного досвіду.
На особливу увагу заслуговує введення нових підрозділів до складу управлінь
механізованих бригад для забезпечення виконання нових специфічних завдань. Досвід
виконання завдань показав, що відділи взаємодії 5-ї та 6-ї омбр, на які покладалося
виконання цього завдання, за своїм кількісним та якісним складом (5–6 осіб) були
неспроможні у повному обсязі виконувати завдання.
Аналіз завдань, визначених контингенту оперативними наказами командира
багатонаціональної дивізії (БнД) «Центр–Південь», свідчить про поступове зростання як
за кількістю, так із змістовним наповненням завдань цивільно-військового
співробітництва. Необхідно зазначити, що виконання завдань у сфері цивільновійськового співробітництва було принципово новим для українського миротворчого
контингенту. Вперше в історії свого існування Збройні сили України брали участь в
операції коаліційних сил силами бригади (понад 1600 осіб), отримавши зону
відповідальності адміністративну одиницю Іраку – провінцію Васіт. На той час у
Збройних сил України не було жодного керівного документа, який би визначав основи
застосування підрозділів у зазначеній сфері діяльності. Тому завдання з організації
цивільно-військового співробітництва вирішувалися відповідно до встановлених в
операції стандартних процедур у взаємодії та при підтримці БнД «Центр–Південь».
Одним із ключових факторів, який впливав на умови виконання завдань
контингентом, була складна економічна ситуація в провінції Васіт. Гострими залишалися
питання забезпечення робочих місць для населення практично в усіх містах та населених
пунктах провінції. Рівень безробіття був високий (60 % від усього працездатного
населення). На цьому ґрунті загострювалася кримінальна ситуація в провінції. Відсутність
роботи та постійного заробітку підштовхувало найбідніші верстви населення, молодь на
шлях співпраці з терористами та представниками збройної опозиції, які за копійки
змушували людей брати в руки зброю, ставити фугаси та міни, залякувати місцеве
населення, розповсюджувати неправдиву інформацію1.
Протягом 2003–2004 рр. виконання завдань цивільно-військового співробітництва
покладалися на відділи взаємодії 5-ї та 6-ї омбр. Була налагоджена тісна взаємодія з
представниками G-9 (підрозділ цивільно-військового співробітництва) БнД «Центр–
Південь», підрозділами цивільно-військового співробітництва інших національних
контингентів, керівниками та інженерами департаментів провінції Васіт, представниками
місцевої влади, політичними та релігійними лідерами, головами родин. У містах провінції
Васіт при роботі з місцевим населенням, представниками влади, шейхами, релігійними та
світськими авторитетами проводилися постійні бесіди щодо ситуації в провінції Васіт та
Іраку, стану справ у різних галузях господарства провінції, розглядались офіційні
звернення посадових осіб та особисті прохання громадян.
Разом з тим, враховуючи новизну завдань та відсутність досвіду на початковому
етапі операції, командування бригад зіткнулося з певними проблемами в організації
цивільно-військового співробітництва. Існуюча на той час організаційно-штатна
структура відділу взаємодії управління 5-ї омбр (6 офіцерів) та аналогічних відділень
батальйонів (по 4 офіцери) не відповідали характеру та обсягу завдань, які мали б
виконувати підрозділи бригади у сфері цивільно-військового співробітництва. Офіцери
зазначених підрозділів не мали відповідної підготовки та досвіду виконання таких
завдань. Слабке розуміння ролі, місця та завдань цивільно-військового співробітництва
1
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контингенту в загальній системі на першому етапі виконання місії призвело до втрати
певної ініціативи. Загальна кількість українських офіцерів, які вільно володіли
англійською мовою, не відповідала оперативним потребам бригади. Це призводило до
вимушеного нераціонального використання офіцерів відділу взаємодії, відриву від
виконання ними своїх обов’язків та залучення їх до чергування у тактичному
оперативному центрі для забезпечення зв’язку зі штабом дивізії, а також до патрулювання
як перекладачів1.
Більше того, порівняно з 5-ю омбр, кількість структурних підрозділів цивільновійськового співробітництва та особового складу 6-ї омбр була зменшена. Загальне
зменшення чисельності особового складу становило 10 осіб, а структурні підрозділи
цивільно-військового співробітництва залишилися лише в управлінні бригади та 62-го
омб. Порівняно з подібними структурами БнД «Центр–Південь» та інших національних
контингентів кількість особового складу та організаційно-штатна структура підрозділів
цивільно-військового співробітництва не в повному обсязі відповідала загальним
вимогам2.
Це змушувало командирів приймати рішення щодо перерозподілу особового складу
та тимчасового створення об’єднаних груп цивільно-військового співробітництва для
вирішення визначених завдань. Так, командиром 5-ї омбр було прийнято рішення про
створення об’єднаної групи цивільно-військового співробітництва, до складу якої було
включено польську групу підтримки, яка знаходилась у розпорядженні командира
бригади. Усі офіцери були розподілені за різними сферами відповідальності у провінції
Васіт, а саме: освіта, судова система, поліція, медицина, енергопостачання, забезпечення
населення паливом, сільське господарство, фінансове господарство, фізична культура і
спорт.
Для поліпшення соціально-економічної ситуації в провінції офіцери відділу
проводили роботу щодо впровадження контрактів, спрямованих на забезпечення
першочергових потреб населення та відновлення цивільної інфраструктури. Для реалізації
зазначених проектів використовували кошти, які призначалися та розподілялися
представниками Коаліційних сил. Проведений аналіз документів показав, що загалом
кожний контингент виконав близько 100 контрактів (5-та омбр – 103 контракти, 6-та омбр
– 114 контрактів, 7-ма омбр – 100 контрактів) та витрачено близько 5 млн дол. США. Але
детальніше вивчення розподілу виконаних контрактів за напрямками засвідчило про
наявність певних відмінностей, які вплинули на розвиток обстановки в провінції загалом.
Так, із 114 проектів, виконаних 6-ю омбр, лише 56 було спрямовано на забезпечення
першочергових потреб населення, а саме: ремонт і відбудову шкіл та дитячих садків
(24%), ремонт доріг (4%), відбудову ліній електромереж (2%), реконструкцію та побудову
каналізаційних систем та об’єктів водопостачання (9%). Разом з тим 58 проектів (близько
51%) були спрямовані на підтримання Іракських сил безпеки, у тому числі: будівництво та
ремонт 4 казарм, штабу батальйону, закупівлю майна для особового складу, а також
відбудову 6 фортів та однієї казарми для особового складу на ірано-іракському кордоні.
Аналогічна ситуація в організації контрактної діяльності була притаманна 5-й омбр3.
Основними причинами цього були, з одного боку, об’єктивна оперативна
необхідність у швидкому створенні та підтримці Іракських сил безпеки, а з другого –
відсутність у складі відділів взаємодії бригад групи підтримки місцевого уряду провінції
1
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Васіт, до складу якої могли бути залучені цивільні експерти-фахівці – представники
відповідних міністерств та відомств України. Зазначені експерти могли б забезпечити
посилення саме гуманітарної складової у зазначеному напрямку діяльності.
Проведений аналіз проблемних питань в організації цивільно-військового
співробітництва в 5-й та 6-й омбр показав, що протягом двох ротацій не було усунуто
основних недоліків, які значно ускладнювали виконання завдань цивільно-військового
співробітництва.
Завдяки усвідомленню важливості якісного планування та виконання заходів
цивільно-військового співробітництва для створення безпечного середовища та
підтримання позитивного ставлення місцевого населення в районах дислокації до складу
контингенту третьої ротації (7-ї омбр) та в подальшому до складу 81-ї ТГ (тактичної
групи) було включено відділ підтримки урядових структур у складі: відділення цивільних
відносин, відділення з відновлення соціальної та матеріальної інфраструктури, групи
цивільно-військового співробітництва загальною кількістю 22 і 24 військовослужбовці
відповідно1. Зі створенням такого відділу було суттєво удосконалено організацію
цивільно-військової взаємодії у зоні відповідальності українського контингенту, що
сприяло популяризації української присутності в провінції Васіт та значно зменшило
ризик для життя українських військових під час виконання ними завдань за призначенням.
Також було введено посаду заступника командира бригади (радника з політичних питань),
функція якого полягала в аналізі соціально-політичної, економічної, релігійної,
демографічної, екологічної, санітарно-епідеміологічпої ситуації в провінції, організації
відповідного інформування командування контингенту, організації взаємодії та
скоординованої співпраці підрозділів цивільно-військової взаємодії з підрозділами
військової розвідки, психологічних операцій та по зв’язках з громадськістю у сфері
роботи з місцевим населенням, забезпеченні тісної скоординованої співпраці управління
бригади з Консульством США, організації взаємодії з торговим представництвом України
при Посольстві України в Іраку у сфері лобіювання економічних інтересів України.
Так, за сприяння відділу підтримки урядових структур 7 омбр та 81 ТГ було
відремонтовано 16 шкіл (покращено умови навчання для більш ніж 4550 учнів),
відремонтовано та обладнано 7 дитячих садків, відбудовано 3 лінії електромереж (світло
отримало 1050 сімей, що становить більше як 7350 іракців), побудовано 4 об’єкти
водопостачання (більше ніж 39000 іракцям надана можливість користуватися питною
водою), відремонтована 1 лікарня, 2 громадські будівлі, надана медична допомога
місцевому населенню (32 хірургічних втручання, понад 900 консультацій та амбулаторних
прийомів) та інші проекти2.
У період з 25 жовтня 2004 року до 30 квітня 2005 року з метою налагодження
взаємовигідних контактів, вирішення соціально-економічних проблем місцевого
населення відділення реалізувало 200 проектів на суму 4 156 687 доларів США. Зазначені
проекти були ініційовані: Радою провінції ВАСІТ – 22, директорами відповідних
департаментів – 42, мерами адміністративних центрів провінції ВАСІТ – 22, начальником
поліції провінції ВАСІТ – 9, головами родин та лідерами громадських організацій, які
позитивно впливали на безпеку перебування українського контингенту – 5.
Проектами охоплено 9 адміністративних центрів провінції ВАСІТ, а саме: місто АльКут – 49 проектів; місто Аль-Хай – 9; місто Ен-Нуманія – 6; місто Ес-Сувейра – 19; місто
Ель-Азізія – 10; місто Аль-Хафрія – 2; місто Мувафакія – 3; село Васіт – 1; місто Джасан –
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1 проект. При цьому 70 % проектів було спрямовано на забезпечення першочергових
потреб місцевого населення1.
Загальні результати виконання завдань миротворчої операції підтвердили, що
цивільно-військове співробітництво було невід’ємною складовою досягнення мети
операції загалом; організація взаємодії з місцевими органами влади та здійснення їх
цілеспрямованої підтримки на відповідних етапах операції дало можливість підготувати їх
до прийняття повноважень без погіршення загальної обстановки в провінції; встановлення
добрих стосунків з місцевим населенням, головами родин та релігійними лідерами,
збалансоване використання ресурсів для надання допомоги населенню та забезпечення
його першочергових потреб дало змогу стабілізувати обстановку в провінції та з початку
2005 року практично виключити напади бойовиків на підрозділи контингенту; недооцінка
впливу дестабілізуючих факторів соціально-економічної ситуації в провінції та
особливостей міжконфесійних відносин призводила до різкого загострення обстановки та
підвищувала небезпеку особового складу під час виконання завдань за призначенням;
узагальнення досвіду попередніх контингентів та постійне вдосконалення способів
організації цивільно-військового співробітництва дало можливість усунути недоліки
початкового етапу операції; недосконалість організаційно-штатної структури підрозділів
цивільно-військового співробітництва, відсутність цивільних експертів та представників
українського бізнесу значно знижували ефективність виконання завдань, що
унеможливлювало участь України у відновленні країни; відсутність національного
фінансування заходів гуманітарної допомоги місцевому населенню в зоні відповідальності
українського миротворчого контингенту не давало змоги в повному обсязі забезпечити
інформування місцевих органів влади про здобутки України в економічній, політичній,
соціальній, культурній сферах з метою розвитку міждержавних двосторонніх відносин на
місцевому та державному рівнях.
In the article reviewed features of forming civil-military relations in international
organizations and leading world countries. On the example of Ukrainian peacekeeping
contingent in Iraq the author highlights process of the forming institutions of military-civilian
cooperation and its role for peacekeeping troop’s task performance.
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Куравський В.Г. (Київ)
ЧИННИКИ, ЩО ОБУМОВИЛИ
СТВОРЕННЯ ПОВІТРЯНИХ СИЛ
ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
У статті розкриваються основні чинники, що обумовили створення Повітряних сил
Збройних сил України (1991–2004 рр.).
Проголосивши незалежність, Україна приступила до створення власних Збройних
сил. З цього моменту почалася полеміка щодо творення повітряної складової Збройних
сил. Тільки з четвертої спроби в 2004 р. були створені Повітряні сили, як вид Збройних
сил України, на який покладено завдання збройної боротьби в повітряній сфері.
Незважаючи на підвищену увагу дослідників до історії Збройних сил України
новітньої доби, рівень наукової розробки питання створення вітчизняних Повітряних сил
залишається недостатнім.
Дослідження чинників, які обумовили створення повітряної складової Збройних сил
України в 1992–2004 рр. є важливим науковим завданням тому, що реформування
Збройних сил триває й осмислення попереднього досвіду застереже від помилок у
майбутньому.
Серед останніх досліджень та публікацій, у яких знайшли своє відображення
питання створення Повітряних сил, слід виділити роботу Б. Якимовича «Збройні Сили
України: нарис історії»1, наукову працю А. Папікяна «Види Збройних Сил України:
історія розвитку»2, дисертацію І. Сокаля «Створення системи протиповітряної оборони
України (1991–2000): історичний аспект»3. Важливий фактичний матеріал для вивчення
історії створення Повітряних сил дають публікації воєначальників В. Антонця, І. Руснака,
М. Лопатіна4 і дослідження вчених О. Андросова, В. Кохно, В. Гречанінова, М. Крюкова5.
На думку як воєначальників, так і вчених потребу створення виду Збройних сил, що
об’єднав би Військово-Повітряні сили (ВПС) і Війська Протиповітряної оборони (ВППО)
Збройних сил України визначають стратегічні завдання для цих видів у можливому
збройному конфлікті: відсіч несподіваного авіаційного і ракетного нападу; захист
комунікацій і важливих економічних зон; завоювання переваги в повітрі; послаблення
1

Якимович Б. Збройні Сили України: нарис історії. – Львів: Ін-т українознавства ім. І. Крип’якевича
НАН України, 1996. – 359 с.
2
Папікян А. Види Збройних Сил України: історія розвитку. – Львів: ЛВІ при Нац. ун-ті «Львівська
політехніка», 2001. – 52 с.
3
Сокаль І.І. Створення системи протиповітряної оборони України (1991–2000 рр.): історичний аспект:
Дис. … канд. іст. наук: 20.02.22. – К., 2004. – 236 с.
4
Антонець В.М. Концептуальні основи будівництва Військово-Повітряних Сил // Наука і оборона. –
1998. – № 1. – С. 9-11; Руснак І.С., Кохно В.Д. Досвід воєнних конфліктів і проблеми реформування
Збройних Сил України // Реформування Збройних Сил України: пріоритети, передумови та перспективи: За
матеріалами міжнародних семінарів «Реформування Збройних Сил України. Потреба у змінах» (м. Київ, 1415 лютого 2000 р.). – К., 2001. – С. 28-34; Лопатін М. На службі Україні // Військово-історичний альманах. –
2003. – № 2. – С. 85-99.
5
Руснак І.С., Кохно В.Д. Досвід воєнних конфліктів і проблеми реформування Збройних Сил України
// Реформування Збройних Сил України: пріоритети, передумови та перспективи: За матеріалами
міжнародних семінарів «Реформування Збройних Сил України. Потреба у змінах» (м. Київ, 14-15 лютого
2000 р.). – К., 2001. – С. 28-34; Гречанинов В., Крюков Н., Андросов А. Целесообразно, эффективно и
экономически выгодно, или о некоторых проблемах объединения ВВС и Войск ПВО и создания единой
структуры Военно-Воздушных Сил (Войск обороны воздушного пространства) // Народна армія. – 1993. –
11 серпня.
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військово-економічного потенціалу супротивника; порушення здатності противника
відновлювати свої збройні сили. Лише об’єднаними зусиллями ВПС і ВППО вони
вирішуються. Головна перевага єдиного виду – це узгоджене застосування всіх сил і
засобів у повітряному просторі. Основними чинниками створення Повітряних сил
дослідники вважають військово-технічні, воєнно-наукові, воєнно-економічні і правові.
Але ґрунтовного дослідження чинників, які обумовили створення Повітряних сил
Збройних сил України на сьогодні немає.
Автор цієї поставив за мету дослідити чинники, які протягом 1991–2004 рр.
впливали на створення Повітряних сил Збройних сил України.
У 1991 р. Україна успадкувала від Радянського Союзу 669 військових частин
Військово-Повітряних
Сил,
у
т. ч.:
24-ту
повітряну
армію
Верховного
Головнокомандування (штаб управління армії у Вінниці), 17-ту повітряну армію (штаб у
Києві), 5-ту повітряну армію (штаб в Одесі), 14-ту повітряну армію (штаб у Львові),
10 авіаційних дивізій, 56 авіаційних полків, 12 авіаційних баз і навчальних полків,
3 навчальних центри, 7 військових авіаційних училищ (у т.ч. 3 льотних), які включали в
себе близько 3000 літальних апаратів (з них 1500 бойових літаків), понад 122 тис.
військовослужбовців та 27 тис. цивільних працівників1.
На озброєнні перебували як сучасні на той час літаки (Ту-160, Ту-22М, Су-24М, Су25, Су-27, МіГ-29) випуску 80-х років, так і літаки випуску 60-х, 70-х років, які необхідно
було знімати з озброєння (Ту-95, Ту-16, Ту-22, Як-28, Су-15, Су-17, МіГ-21, МіГ-23, МіГ25).
Війська Протиповітряної оборони включали в себе 8-му Окрему армію
Протиповітряної оборони (штаб управління армії знаходився в Києві) та 28-й корпус ППО
(штаб у Львові), який був підпорядкований на момент розпаду СРСР 2-й окремій армії
ППО (м. Мінськ). 28-й корпус ППО було включено до складу 8-ї окремої армії ППО
України 24 січня 1992 р.2 А загалом 11 зенітних ракетних та 5 радіотехнічних бригад, 14
зенітних ракетних полків, 1 зенітний ракетний полк кадру, 6 частин розвідки, 9 авіаційних
та 3 навчальних частини, 2 військові академії і 8 військових училищ3. На озброєнні були:
270 літаків-винищувачів Су-15, Су-27, МіГ-23, Міг-25, Міг-29, зенітні ракетні комплекси
С-75, С-125, С-200А, С-300ПС/ПТ.
Таким чином, кількість техніки та чисельність підготовленого особового складу
були вагомими військово-технічними чинниками для формування Повітряних сил
Збройних сил України.
Серед правових чинників слід розглянути низку міжнародних договорів, частину з
яких зобов’язувався виконувати ще Радянський Союз, які зменшили рівень військового
протистояння в Європі, ввели кількісні обмеження озброєння й особового складу та
вплинули на процес створення Збройних сил України і Повітряних сил зокрема: Договір
про звичайні збройні сили в Європі (Підписали 19.11.1990 р. 22 держави, що представляли
Варшавський договір і НАТО), у липні 1992 р. цей Договір було переглянуто і
трансформовано у Підсумковий акт переговорів про чисельність особового складу і
збройних сил у Європі. Для незалежної України Підсумковий акт встановив наступні
допустимі параметри систем звичайних озброєнь у авіаційній складовій: бойових літаків –
1090, ударних вертольотів – 330. Договір про скорочення й обмеження стратегічних
наступальних озброєнь (СНО-1), підписаний на межі розпаду СРСР – 31 липня 1991 р.,
Лісабонський протокол зі стратегічних наступальних озброєнь від 23 травня 1992 р., який
став доповненням до Договору СНО-1 і визнав Білорусь, Казахстан, Російську Федерацію
1

Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991 – 2001). Навч. посібн. / За ред.
В.В. Бринцева. – К.: НАОУ, 2006. – С. 116.
2
Галузевий державний архів Міністерства оборони України, ф. 3096, оп. 12792, спр.1, арк. 45.
3
Збройні Сили незалежної України. Перші 10 років (1991 – 2001). Навч. посібн. – К., 2006. – С. 136137.
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й Україну правовими спадкоємцями зобов’язань Радянського Союзу щодо цієї угоди.
Протокол передбачав, що пострадянські ядерні республіки у найкоротший термін
приєднаються до Договору про нерозповсюдження ядерної зброї, а Білорусь, Казахстан і
Україна, крім того, протягом п’яти років передадуть Російській Федерації всю ядерну
зброю, розміщену на їх територіях. Україна мала ліквідувати стратегічні
бомбардувальники: 21 од. Ту-95МС і 20 од. Ту-160 та передати Росії 650 ядерних ударних
систем повітряного базування1.
До квітня 2000 р. Україна, з метою часткового погашення заборгованості за
постачання природного газу, передала Росії 8 стратегічних бомбардувальників Ту-160. У
музеї Далекої авіації в Полтаві було виставлено по одному Ту-95МС і Ту-160. Інші
бомбардувальники були знищені в 1998-2000 рр. на виділені США за програмою «НаннаЛугара» кошти2.
Сприятливі правові чинники створення Повітряних сил Збройних сил України
полягали, перш за все, в прийнятті під юрисдикцію України військових структур ВПС і
військ ППО, що знаходилися на момент здобуття державної незалежності на її території і
проведення з ними організаційних заходів щодо перебудови цих структур з метою
створення нового виду збройних сил. У період з 1991 до 2004 р. прийнято понад 150
законів і більше 300 інших нормативно-правових актів з питань національної безпеки й
оборони держави, зокрема, закони України: «Про основи національної безпеки України»;
«Про оборону України»; «Про Збройні Сили України» та ін. У Законі України «Про
Збройні Сили України» в редакції від 6 грудня 1991 р. визначалося, що Збройні сили
України мали мати тривидову структуру3.
3 січня 1992 р. на основі п. 2 «Угоди держав-учасників СНД про Збройні сили та
прикордонні війська», прийнятої 30 грудня 1991 р. у Мінську, Україна розпочала
розбудову власних Збройних сил. Робилося це на правовій основі, дотримуючись взятих
на себе міжнародних зобов’язань.
Протягом січня 1992 р. пройшов важливий етап правового оформлення юрисдикції
України над військовими структурами, що мали скласти основу майбутніх Повітряних сил
– прийняли військову присягу на вірність українському народові військовослужбовці
військово-повітряних сил та протиповітряної оборони армії колишнього Радянського
Союзу. Наступним кроком стало призначення Указом Президента України № 161 від 18
березня 1992 р. командувачів повітряними арміями та командувача 8-ї Окремої армії
протиповітряної оборони Збройних сил України4. Першим командувачем ВійськовоПовітряних сил України Указом Президента №271/92 від 23 квітня 1992 р. було
призначено генерал-лейтенанта Валерія Васильєва, командувача 24-ю повітряною
армією5. Відповідно до директиви начальника Головного штабу Збройних сил України від
17 березня 1992 р. щодо проведення організаційних заходів у Військово-Повітряних силах
почалося формування нового виду у складі Збройних сил. 4 травня 1992 р. В. Васильєв
доповів міністру оборони про створення командування ВПС України6.
1

Смолянюк В.Ф. Військова могутність України: Теоретико-методологічні засади формування і
розвитку (політологічний аналіз досвіду 1990-х років). – К.; Ірпінь: ВТФ «Перун», 2000. – С. 177-178.
2
Жирохов М. Повітряні сили Збройних сил України: важкий шлях у майбутнє // Камуфляж. – 2009. –
№ 4. – С.8-11.
3
Закон України «Про Збройні Сили України» в ред. від 6 грудня 1991 р. // Збірник нормативноправових актів з питань соціальної адаптації осіб, звільнених з військової служби. – К.: ТОВ «Тім-Сервіс»,
2005. – С. 33.
4
Про призначення командуючих арміями Збройних сил України: Указ Президента України //
Народная армія. – 1992. – 21 марта.
5
Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДАВОВ України),
ф. 5233, оп. 1, спр. 43, арк. 61.
6
Клименко С. Головному командуванню ВПС – 10 років // Крила України. – 2002. – № 19. – С. 5.
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Згідно зі ст. 4 Закону «Про Збройні Сили України» від 6 грудня 1991 р. не було
передбачено формування Військ Протиповітряної оборони України, як окремого виду
Збройних сил. Але політична ситуація була важкою, наростала напруга в стосунках з
Росією, розпочалися бойові дії в Молдові, по кордону з якою слід було розгорнути
радіолокаційні підрозділи. Тому міністр оборони запропонував Президенту України в
травні 1992 р. почати формування Військ Протиповітряної оборони України на базі 8-ї
окремої армії ППО. 27 травня 1992 р. Указом Президента № 310 командувачем Військ
Протиповітряної оборони України було призначено командувача 8-ї окремої армії ППО
Михайла Лопатіна1.
У 1997 р. на підставі Державної програми будівництва та розвитку Збройних сил
України на період до 2005 р. була прийнята Програма будівництва та розвитку ВійськовоПовітряних сил ЗС України. Вона стала першим комплексним документом, який
накреслив мету, пріоритетні напрями та завдання їх будівництва, а головне – пов’язав
його із загальними процесами будівництва Збройних сил України. Однак суттєві зміни у
світі в цей період спонукали до уточнення заходів Державної програми, і тому вже у
2000 р. розробляється та затверджується нова програма реформування та розвитку
Збройних сил України на період до 2005 р.
У червні 2004 р. Указом Президента України була затверджена нова Воєнна
доктрина України, яка стала основою для підготовки і прийняття воєнно-політичних і
воєнно-стратегічних рішень. Тому Верховна Рада України 3 червня 2004 р. прийняла
Закон України «Про внесення зміни до ст. 3 Закону України «Про Збройні Сили України»,
яким законодавчо закріпила перехід Збройних сил на тривидову структуру.
Повітряні сили, як вид Збройних сил України, що об’єднав Військово-Повітряні сили
і Війська Протиповітряної оборони, були створені 1 грудня 2004 року на підставі рішення
Ради національної безпеки й оборони України та Указу Президента України від 10 червня
2004 р. «Про введення в дію рішення Ради національної безпеки і оборони України «Про
реалізацію заходів щодо реформування Збройних Сил України у 2004 році»2.
Важливим воєнно-науковим чинником стало вироблення науково обґрунтованих
поглядів і концепцій створення Повітряних сил Збройних сил України. В кінці 1991 – на
початку 1992 рр. у військового керівництва України сформувалася певна концепція
створення єдиного виду, відповідального за повітряний простір країни. В ході роботи над
проектами Законів України «Про Збройні Сили України» та «Про оборону України»,
перший міністр оборони України Костянтин Морозов на засіданнях Комісії з питань
оборони та державної безпеки Верховної Ради України висловив погляди на майбутню
структуру єдиного виду Збройних сил – Військово-Повітряних сил України, до якого мали
бути включені і Війська Протиповітряної оборони. На його думку, об’єднання двох видів
Збройних сил в один давало можливість зосередити під єдиним керівництвом всі активні
засоби оборони повітряно-космічного простору, поклавши відповідальність за відбиття
ударів по об’єктах на території держави на один орган управління. А розвиток єдиної
системи управління, замовлення техніки й озброєння, матеріального забезпечення давав
економічну вигоду3.
Існувало ще ряд концепцій створення єдиного виду, відповідального за повітряний
простір. Концепція будівництва Військ Повітряної оборони України на основі об єднання
ВПС та Військ ППО, яку запропонував у 1992 р. командувач 14-ї повітряної армії
В. Антонець та здійснив спробу її реалізації в 1993–1994 рр. під час командування
Військово-Повітряними силами України (Військами оборони повітряного простору). В
1

Центральний державний архів вищих органів влади і управління України (далі – ЦДІАВОВ
України), ф. 5233, оп. 1, спр. 43, арк. 214-216.
2
Руснак І. Заходи з бойової підготовки набули нової якості через одночасне застосування підрозділів
усіх родів Повітряних Сил у взаємодії з іншими видами // Військо України. – 2009. – № 8. – С. 4-7.
3
ЦДАВОВ України, ф. 5233, оп. 1, спр. 141, арк. 171.
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цей же період будівництва Збройних сил ідею об’єднання Військ ППО та ВПС
запропонував у кінці 1991 р. командувач 8-ї окремої армії ППО М. Лопатін, з 1992 р. –
командувач Військ ППО України, а в 1995–1996 рр. будучи командувачем Військ
Повітряної оборони України спробував втілити її в життя1.
Обидві концепції були схожі. Різниця полягала тільки в тому, що концепція, яку
висунув М. Лопатін, передбачала об’єднання Військ ППО та ВПС тільки у ланках
управління, які стоять вище корпусів, причому керівництво Військ ППО у складі
об’єднаного виду зберігало певну самостійність і на їх командувача покладалася
безпосередня відповідальність за протиповітряну оборону держави, а згідно з концепцією
В. Антонця передбачалося об’єднання всіх структур Військ ППО та ВПС, причому
Війська ППО як структурний компонент нового виду Збройних сил ліквідовувалися, а
відповідальність за протиповітряну оборону держави повністю покладалася на
командувача єдиного виду – Військ Повітряної оборони України2.
У серпні 1992 р. директивою начальника Головного штабу Збройних Сил України
було замовлено науково-дослідну роботу з визначення шляхів формування виду Збройних
сил України – Військ Повітряної оборони. Група Центру оперативно-стратегічних
досліджень Головного штабу Збройних сил у складі М. Крюкова, А. Андросова,
В. Онищенка, В. Шевченка розробила Концепцію створення ВПС ЗС України. З 1995 р.
практично всі результати аналізу закордонного досвіду, розрахунки й обґрунтування
стосовно Повітряних сил були зупинені через відсутність фінансування організаційних
заходів у Збройних силах України3.
Несприятливим чинником формування основ Повітряних сил Збройних сил України
стало отримання Україною лише фрагментів ВПС і військ ППО колишнього Радянського
Союзу, воєнна доктрина якого мала загалом наступальний характер. В основу процесу
створення вітчизняних Повітряних сил було покладено політичне рішення Верховної Ради
України щодо без’ядерного і позаблокового статусу держави, оборонний характер
Воєнної доктрини України. Тому в 1992–1996 рр. у ВПС було скорочено понад 250
військових частин, у тому числі 24-ту і 17-ту повітряні армії. Інші дві повітряні армії (5-та
і 14-та) переформовані в авіаційні корпуси. Скорочено майже 47 тис. військовослужбовців
і 8 тис. працівників Збройних сил України4.
Іншим таким чинником, що несприятливо вплинув на процес створення Повітряних
сил, стало постійне зменшення у держбюджеті України видатків на проведення
організаційних заходів, закупівлю озброєння та військової техніки, проведення науководослідних і дослідно-конструкторських робіт, розвиток повітряної складової Збройних сил
зокрема5.
Отже, дослідивши чинники, що впливали на результати створення Повітряних сил
Збройних сил України, можна зробити наступні висновки, що визначальними з них стали
військові та військово-технічні. Наявність великого угруповання військ давало
можливість створити на їх основі новий вид збройних сил. Але є й інший бік процесу –
кількісна її складова стала однією із перешкод проведення вдалого реформування і
налагодження бойової підготовки, бо потребувала таких матеріальних і фінансових
витрат, забезпечити які бюджет України не міг.

1

Сокаль І.І. Створення системи протиповітряної оборони України (1991 – 2000 рр.): історичний
аспект: Дис. … канд. іст. наук: 20.02.22. – К., 2004. – С. 87-91.
2
Там само. – С. 60.
3
Збройні сили незалежної України. Перші 10 років (1991 – 2001). Навч. посіб. / За ред. В.В. Бринцева.
– К.: НАОУ, 2006. – С. 119.
4
Там само. – С. 120.
5
ЦДАВОВ України, ф. 5233, оп. 2, спр. 759, арк. 165.
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Певні часові та кількісні обмеження військової техніки й озброєння, згідно з
міжнародними договорами, теж суттєво вплинули на вказаний процес.
Воєнно-наукові чинники мали двозначний характер, з одного боку, достатня
кількість установ та провідних учених, а з другого – недостатньо системний підхід і
відсутність чітко визначеного послідовного алгоритму створення нового виду.
Правовими чинниками створення Повітряних сил стали законодавчі акти, в першу
чергу Закони України, Укази Президента України та Постанови Кабінету Міністрів
України, які створили правову основу для будівництва Збройних сил України і нового
виду Збройних сил зокрема. Конкретна нормативно-правова база була недостатньо
розроблена. Розглянувши чинники, які протягом 1991–2004 рр. обумовлювали творення
Повітряних сил Збройних сил України слід зробити висновок, що військові, воєннотехнічні, воєнно-наукові та правові чинники мали двоїстий характер. В спадок від
Радянського Союзу залишилася боєздатна частина наступально-оборонної системи для
боротьби в повітряному просторі, яку слід було реформувати в оборонно-наступальну
систему відповідно до геополітичного статусу України. Але для повної реалізації цього
завдання керівництву держави та Збройних сил знадобилося 12 років.
Питання подальшого удосконалення Повітряних сил Збройних cил України потребує
ґрунтовного вивчення. Насамперед це дасть значний економічний ефект внаслідок
оптимізації організаційної структури. Напрямками подальших наукових досліджень
можуть бути вивчення воєнно-економічних чинників створення нового виду Збройних сил
України, розвиток воєнного мистецтва застосування сил та засобів Повітряних сил.
Basic factors which stipulated creation of Aircrafts of Military Powers of Ukraine open up in
the article (1991–2004).
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Нікітюк О.В. (Київ)
ПІДГОТОВКА САНІТАРНИХ
ІНСТРУКТОРІВ ЯК СКЛАДОВА
СИСТЕМИ ПІДГОТОВКИ ВІЙСЬКОВОМЕДИЧНИХ КАДРІВ
ДЛЯ ЗБРОЙНИХ СИЛ УКРАЇНИ
(1991–2006 рр.)
У статті розглядається складова частина системи підготовки військово-медичних
кадрів для Збройних сил України – підготовка санітарних інструкторів.
Підготовка санітарних інструкторів є складовою частиною системи підготовки
військово-медичних кадрів для частин та підрозділів Збройних сил України. Санітарний
інструктор – посадова особа молодшого медичного персоналу у військових і медичних
підрозділах, частинах та закладах, яка має спеціальну підготовку1. Введення посади
санітарного інструктора у військових частинах та медичних установах, розташованих на
території України, відбулося у 1926 р. у Червоній армії на заміну посад молодших
лікарських помічників. У Київському військовому госпіталі з 1928 до 1935 р.
функціонували курси з підготовки таких фахівців. На санінструкторів покладалися
обов’язки щоденно контролювати санітарно-гігієнічні умови життя особового складу:
роти, батальйону, полку та надавати першу медичну допомогу при нещасних випадках чи
гострих захворюваннях. За спеціальністю санінструктор роти підпорядковувався
фельдшеру батальйону та старшому лікарю полку, а по лінії військової служби –
командиру роти. Термін навчання в школі санінструкторів складав 12 місяців та ділився
на три періоди. У 1931 р. відбулася реорганізація системи підготовки санітарних
інструкторів, у військових округах були створені штатні школи санітарних інструкторів
окремо від госпіталів з терміном навчання 10 місяців. У перші роки Великої Вітчизняної
війни (1941-1945 рр.) школи санітарних інструкторів готували для армії сержантів
медичної служби за 5-місячним терміном навчання2. Однак у роки війни терміни
підготовки санінструкторів скорочувалися до 4 і навіть до 2,5 місяців3. У Київському
військово-медичному училищі, яке знаходилося в евакуації в м. Свердловську у 19431944 рр. була організована школа підготовки санінструкторів з 2-3-місячним терміном
навчання4. Після закінчення війни терміни навчання в школах санінструкторів знову стали
5-місячними. За рік школа могла здійснити два випуски санінструкторів. У кінці 60-х – на
початку 70-х років XX ст. школи було розформовано та сформовано окремі навчальні
медичні батальйони. В штаті батальйонів були навчальні медичні роти, які готували
санітарних інструкторів для армії та флоту. Навчальні батальйони існували і в період
розпаду Радянського Союзу, вони готували санітарних інструкторів згідно з «Програмою
бойової підготовки навчальних медико-санітарних підрозділів», затвердженою у 1981 р.

1

Большая медицинская энциклопедия / Под ред. Б.В. Петровского. – 3-е изд. – М.: Сов.
энциклопедия, 1984. – Т. 22. – С. 516.
2
Бойчак М.П. История Киевского военного госпиталя. – К., 2007. – Кн. 3. – С. 654.
3
Большая медицинская энциклопедия / Под ред. Б.В. Петровского. – 3-е изд. – М., 1984. – Т. 22. –
С. 516.
4
Історія Київського військово-медичного училища // Музей Київського медичного коледжу
ім. П.Г. Гаврося. – К., 1999. – 123 с.
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Мета статті – висвітлити підготовку молодших медичних фахівців на посади
санітарних інструкторів для ЗС України в період 1991-2008 рр.
На час проголошення незалежності на території України розташовувалося три
Окремих навчальних медичних батальйони (військові частини 42250, 10349, 42255), які
готували санітарних інструкторів для медичної служби ЗС СРСР. Частини дислокувались
у Чернівцях1, Бердичеві2 та Десні (Чернігівської обл.)3. У складі навчальних медичних
батальйонів Прикарпатського військового округу було по одній навчальній медичній роті,
а медичний батальйон, який розташовувався у смт. Десна (Київський військовий округ), у
своєму складі мав дві навчальні медичні роти. На навчання за програмою підготовки
військових санітарних інструкторів до медичних рот набирали військовослужбовців
першого періоду строкової служби. Термін навчання складав п’ять місяців. Після
закінчення навчального підрозділу випускникам, які мали середню медичну освіту,
присвоювали військові звання молодшого сержанта або сержанта. Військовослужбовці,
які не мали медичної освіти, випускалися рядовими або молодшими сержантами (за
зразкове закінчення навчального підрозділу) та призначалися на посади санітарних
інструкторів рот – штатна категорія старший сержант. За рік навчальні медичні роти
здійснювали два випуски санінструкторів, чисельністю понад 800 осіб. За часів
Радянського Союзу значна частина випускників навчальних медичних підрозділів (до 50
відсотків, а іноді й більше) направлялася для подальшого проходження служби за кордон:
у Групу радянських військ у Німеччині, Центральну (Чехословаччина), Північну (Польща)
та Південну (Угорщина) групи військ. Решта випускників продовжувала проходити
військову службу на території європейської частини Радянського Союзу.
Уже в перший рік будівництва власних Збройних сил багато військових частин,
розташованих на території Україні, зазнали реорганізаційних змін. Так, окремий
навчальний медичний батальйон, розташований у м. Чернівцях з 1 червня 1992 р. став
окремим медичним батальйоном та припинив підготовку санітарних інструкторів для ЗС
України4. В його структурі було ліквідовано навчальну медичну роту, яка щорічно до
1991 р. випускала до 180 санінструкторів для армії5. Ліквідація однієї медичної роти не
вплинула на забезпечення української армії санітарними інструкторами, адже розпочався
процес скорочення військ, які перебували на території України і зменшилася потреба у
таких фахівцях, а три навчальні медичні роти, які залишились, щорічно випускали
близько 600 осіб молодшого військово-медичного персоналу.
Згідно з Директивою Генерального штабу ЗС України від 26 жовтня 1994 року
відбулися зміни в назві фахівців навчальних частин. Так, військовослужбовців цих частин
і підрозділів перейменовано у курсантів (за рахунок військ)6.
Директивою ГШ ЗСУ від 29 грудня 1994 року було внесено зміни до штату
Окремого навчального медичного батальйону, який розташовувався в м. Бердичеві. Зі
складу медичної роти виключено один навчальний медичний взвод7. Підготовка
1

Окремий учбовий медичний батальйон, військова частина 42250. Витяг з історичного формуляру за
період з 14 липня 1941 року по 30 червня 1992 року // Галузевий державний архів Міністерства оборони
України (далі – ГДА МО України), ф. 2556, оп. 7076, спр. 1, арк. 12.
2
Окремий учбовий медичний батальйон, військова частина 10349. Історична довідка (01.12.48 –
30.11.2000 р.) // ГДА МО України, ф. 4104, оп. 22542, спр. 1, арк. 54.
3
Окремий учбовий медичний батальйон, військова частина 42255. Витяг з історичного формуляру за
період з 1963 року по 1992 рік // ГДА МО України, ф. 1704, оп. 7491, спр. 1, арк. 20.
4
Окремий учбовий медичний батальйон, військова частина 42250. Ліквідаційний акт 1992 року //
ГДА МО України, ф. 2556, оп. 7464, спр. 1, арк. 1-2.
5
Накази командира військової частини 42250 (по стройовій частині) за 1991 рік // ГДА МО України,
ф. 2556, оп. 7072, спр. 11, арк. 229.
6
Окремий учбовий медичний батальйон, військова частина 10349. Історична довідка. (01.12.48 –
30.11.2000 р.) // ГДА МО України, ф. 4104, оп. 22542, спр. 1, арк. 22.
7
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санітарних інструкторів у цій військовій частині скоротилася на 30 осіб і складала 60
курсантів-медиків за період навчання та 120 – за навчальний рік.
У 1996 р. у ЗС України були розформовані округи та створені три оперативні
командування.
Обидва
навчальні
медичні
батальйони
підпорядковувалися
новоствореному Північному оперативному командуванню.
У кінці першого періоду будівництва Збройних сил на підставі Директиви міністра
оборони України від 24 червня 1996 року та Директиви командувача Північним
оперативним командуванням № М-191 від 08 серпня 1996 року відбулося переформування
окремого навчального медичного батальйону, розташованого в смт. Десна у Військовий
госпіталь. Згідно з новим штатом при госпіталі залишалась одна навчальна медична рота,
яка здійснювала за рік підготовку до 300 санітарних інструкторів.
Отже, на початку другого етапу будівництва Збройних сил України підготовку
санінструкторів здійснювали дві навчальні медичні роти, загальною чисельністю близько
400 фахівців за рік. За перші п’ять років будівництва ЗС України підготовка санітарних
інструкторів для війська скоротилася вдвічі.
Прийнята у 1997 р. «Державна програма будівництва та розвитку Збройних сил
України до 2005 року» передбачала значне скорочення української армії, що призвело до
зменшення кількості підготовки санінструкторів. У липні 1998 р. навчальний медичний
батальйон, розташований у м. Бердичеві, було перейменовано в окремий навчальний
медичний батальйон, а відповідно до Директиви штабу Північного оперативного
командування від 16 жовтня 1998 р. було внесено зміни до штатної чисельності цієї
частини. З її складу було виключено навчальну медичну роту в повному складі з
озброєнням та технікою. Ця медична рота щорічно готувала до 120 фахівців для армії1.
З 1999 р. у ЗС України залишилася одна навчальна медична рота у складі
військового госпіталю в смт. Десна Чернігівської області, яка комплектувалася за рахунок
військовослужбовців строкової служби.
За другий період будівництва ЗС України (1997-2000 рр.) навчальними медичними
ротами підготовлено близько 1100 санітарних інструкторів для військ.
17 квітня 2002 року Президент України видав Указ «Про Державну програму
переходу Збройних сил України до комплектування військовослужбовцями, які проходять
військову службу за контрактом»2. Згідно з Указом міністр оборони України видав наказ
від 30 вересня 2002 року «Про затвердження Інструкції про організацію виконання вимог
Положення про проходження військової служби солдатами (матросами), сержантами і
старшинами Збройних сил України», який став підставою для організації та проведення
навчальних курсів з військовослужбовцями військової служби за контрактом по
підготовці санітарних інструкторів сержантського складу середнього рівня підготовки за
прямим призначенням (термін навчання 1,5 місяця) та рядового складу початкового рівня
не за прямим призначенням (термін навчання 3 місяці)3. З 2002 р. навчальна медична рота
розпочала підготовку військовослужбовців військової служби за контрактом за
програмою навчання санітарних інструкторів. За період з 2002 по 2005 рік було
підготовлено військовослужбовців військової служби за контрактом сержантського
складу (за прямим призначенням) – 142 особи, військовослужбовців військової служби за

1

Там само.
Про
Державну
програму
переходу
Збройних
сил
України
до
комплектування
військовослужбовцями, які проходять військову службу за контрактом: Указ Президента України від
17.04.2002 року №348/2002.
3
Про затвердження Інструкції про організацію виконання вимог Положення про проходження
військової служби солдатами (матросами), сержантами і старшинами Збройних сил України: Наказ Міністра
оборони України від 30.09.2002 року №322.
2
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контрактом рядового складу (за не прямим призначенням) – 35 осіб та
військовослужбовців строкової служби з 2001 по 2005 рр. – 450 осіб.
Слід відзначити, що серед військовослужбовців військової служби за контрактом на
посади санітарних інструкторів, які проходили навчання в навчальній медичній роті,
припадало понад 90 % жінок.
У зв’язку з переходом ЗС України на нові терміни проходження строкової військової
служби (зменшення з 18 до 12 місяців) на один місяць були скорочені навчальні програми
для підготовки санітарних інструкторів військовослужбовців строкової служби. Такі
терміни стали складати чотири місяці, хоча був експеримент щодо скорочення термінів
навчання до трьох місяців, однак він себе не виправдав. У зв’язку з нестабільністю
фінансування навчальна медична рота не завжди спроможна проводити навчання
військовослужбовців служби за контрактом, оскільки за період навчання
військовослужбовцям передбачені кошти на відрядження, а вони не завжди були. Крім
того, як було зазначено вище, на навчання прибувають переважно жінки, для яких не
передбачені місця для проживання.
У механізованих ротах Сухопутних військ, а також інших ротах (батареях)
Військово-морських та Повітряних сил штатом передбачені посади санітарних
інструкторів. На ці посади призначаються особи строкової служби або служби за
контрактом з освітньо-кваліфікаційним рівнем «кваліфікований робітник», після
закінчення навчання в навчальних медичних ротах ЗС України. Його обов’язки
визначаються характером і особливостями роботи конкретних функціональних
підрозділів.
Санітарний інструктор роти підпорядковується безпосередньо командиру роти, а з
спеціальних питань виконує вказівки помічника лікаря (фельдшера) батальйону. Він
відповідає за своєчасне виявлення хворих, надання першої медичної допомоги при
нещасних випадках, проведення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних заходів у роті,
медичну розвідку району дислокації військової частини.
Санітарний інструктор медичного пункту бере участь в амбулаторному та
стаціонарному лікуванні хворих, роботі перев’язувальної, проведенні медичних
обстежень; самостійно проводить медичні огляди військовослужбовців, під керівництвом
лікаря здійснює медичний контроль за станом здоров’я, бойової та фізичної підготовки
особового складу підрозділів, а також осіб з хронічними захворюваннями. Під час
чергування у медичному пункті він відповідає за внутрішній порядок, а при відсутності
лікаря – за надання медичної допомоги, виконує його медичні призначення.
Санітарний інструктор бере участь у проведенні занять з військово-медичної
підготовки санітарів, здійснює пропаганду гігієнічних знань та здорового способу життя
серед особового складу.
У воєнний час санітарний інструктор має брати безпосередню участь в організації та
проведенні лікувально-евакуаційних заходів на полі бою (в осередку застосування ЗМУ),
підтримуючи постійний зв’язок з командиром і помічником лікаря (фельдшером)
батальйону: в розшуку поранених, своєчасному наданні їм першої медичної допомоги,
евакуації на вищий рівень медичного забезпечення, поповнення запасів медичного майна
санітарів. Крім того, санітарні інструктори мають володіти навичками завантаження
(вивантаження) поранених і хворих на транспортні засоби; вміти розкинути намети,
використовувати табельні та підручні засоби для обладнання функціональних підрозділів
медичних пунктів та лікувальних закладів1.
Отже, з початком розбудови Збройних сил України та формуванням власної системи
підготовки військово-медичних кадрів, одна з її складових – підготовка санітарних
1

Керівництво для санітарних інструкторів рот і стрільців-санітарів / О.Ю. Булах, С.В. Халік,
О.В. Ричка та ін. – Чернівці: ТОВ «Видавництво «Наші книги», 2007. – 196 с.
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інструкторів зазнала суттєвих змін. За 1991-1998 роки зазнали реорганізації всі три
навчальні медичні батальйони. З чотирьох навчальних медичних рот залишилася лише
одна у складі військового госпіталю в смт. Десна Чернігівської області. З 2002 р. ця
навчальна медична рота здійснює підготовку військовослужбовців строкової служби за
програмами підготовки санітарних інструкторів, а також навчання військовослужбовців
військової служби за контрактом за програмами сержантського складу середнього рівня та
рядового складу початкового рівня. Навчальна медична рота задовольняє потребу ЗC
України у молодшому військово-медичному персоналі – санітарних інструкторах.
In the article component part of the system of training of military medical personnels is
examined for Military Powers of Ukraine is preparation of sanitary instructors.
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УКРАЇНЦІ У СВІТІ

Дякова О.В. (Київ)
ГРОМАДСЬКО-ПОЛІТИЧНІ
ОБ’ЄДНАННЯ УКРАЇНСЬКОЇ ДІАСПОРИ
У ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКИХ КРАЇНАХ
(Великобританія, Німеччина, Франція)
У статті досліджено появу та розвиток громадсько-політичних організацій
українських іммігрантів у західноєвропейських країнах (Великобританії, Німеччині та
Франції); з’ясовано їхню роль у збереженні ідентичності української діаспори та вплив на
розвиток взаємозв’язків незалежної України з досліджуваними країнами.
Відразу після поселення українських емігрантів у країнах Західної Європи там
почали виникати різноманітні національні суспільно-громадські та політичні організації,
що сприяли збереженню ідентичності українців на чужині. Організовані форми
суспільного життя з’явилися завдяки відносно вільним умовам для їхнього створення,
компактному проживанню українців на окремих територіях і наявності серед емігрантів
інтелігенції.
У Великобританії, Німеччині та Франції трудові емігранти перебували переважно
тимчасово, тому засновували соціально-економічні організації у цих країнах політичні
емігранти. Між двома світовими війнами через ідейну диференціацію вони зіштовхнулася
з труднощами при створенні національно-політичних товариств1. Натомість одним із
засобів їхньої самореалізації у країнах перебування стали різноманітні не політичні
громадські об’єднання – від організацій самодопомоги до створення об’єднань за
професійною ознакою2. Крім того, подекуди, залежно від зовнішніх обставин, вдало діяли
і політичні організації. В окремі періоди у різних західноєвропейських країнах діяльність
громадських та політичних організацій дуже тісно перепліталася.
На території досліджуваних країн протягом усього часу перебування українських
емігрантів діяли наступні організації та товариства: громадсько-політичні; військові,
інвалідів, політв’язнів; добродійні та допомогові; жіночі; релігійні; науково-освітні;
1

Вронська Т.В. Українські громади зарубіжжя в роки Другої світової війни: акції допомоги народу
України. – К., 1997. – С. 9.
2
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.: Дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2007. –
С. 239-268.
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молодіжні та студентські; культурно-мистецькі та видавництва. Всі вони більшою чи
меншою мірою сприяли збереженню ідентичності української діаспори.
Мета статті – дослідити появу та розвиток громадсько-політичних організацій
українських іммігрантів у Великобританії, Німеччині і Франції; з’ясувати їхню роль у
збереженні ідентичності української діаспори та вплив на розвиток взаємозв’язків
незалежної України з досліджуваними країнами.
Для написання статті використовувалися праці дослідників української діаспори у
Західній Європі як іноземного походження, так і українського, зокрема з Австралії,
Великобританії, Німеччини, Франції та Сполучених Штатів Америки – Г. Васьковича,
Б. Винара, Т. Даниліва, Г. Дмитріва, Ж.Б. Дюпон-Мельниченка, Є. Зеленецького,
Н. Івашина, К. Кейданського, О. Косован, Р. Кравця, В. Маруняка, П. Моро, С. Наріжного,
І. Павликовської, Л. Полтави, П. Рафалюка, Г. Сесь, М. Сулими, О. Терлецького,
В. Томківа, Б. Цимбалістого, Б. Шарко, В. Яріша тощо. Крім того, дослідженням
української діаспори у західноєвропейських країнах, у т.ч. громадсько-політичних
організацій, займалися науковці, які проживають на території незалежної України –
В. Верстюк, І. Винниченко, Т. Вронська, О. Гарань, О. Гуржій, Є. Донченко, Ф. Заставний,
І. Ключковська, С. Лазебник, Б. Лановик, Р. Матейко, В. Михальчук, Н. Нікітіна,
П. Орленко, В. Піскун, В. Смолій, В. Совінська, М. Траф’як, В. Трощинський,
А. Шевченко, Г. Щигельська тощо. Також використовувалися інтерв’ю відомих
особистостей, які мають (або мали) відношення до зовнішніх зв’язків між Україною та
досліджуваними західноєвропейськими країнами – С. Ришковича, Ю. Сергєєва, Р. Сміта,
С. Шахно.
Перша українська організація у Франції – «Українська громада в Парижі»
(трапляється назва – «Гурток українців у Парижі», 1908 – 1914 рр.) об’єднувала
переважно політичних утікачів з Наддніпрянщини, які опинилися у Парижі після 1905 р.
та співпрацювали з галичанами1. Матеріальні підвалини організації заклав Я. Федорчук,
який став одним із її фундаторів2. Діяльність цієї організації спрямовувалася на
консолідацію емігрантів, збереження українства та поширення знань про Україну3. У цей
же період діяла Асоціація польських і рутенських робітників Франції (1911 р.) –
професійна організація, створена з метою надання моральної та матеріальної підтримки
польським і українським робітникам у цій країні4.
У Німеччині національне організаційне життя почало активно розвиватися після
закінчення Першої світової війни, коли десятки тисяч молодих українців опинилися в
багатонаціональних таборах військовополонених. Невдовзі, завдяки Союзу визволення
України, що на той час діяв на території Німеччини, їх розмістили в окремих
національних таборах5, де почали поставати різноманітні гуртки, а згодом – організації,
хори; розвинувся мистецький промисел, видавнича справа тощо. Полонені, які працювали
у робітничих командах, спочатку були відсторонені від громадського життя, проте, вже з
1916 р. у них почалося власне, зокрема у Раштатському таборі до того, як він припинив
своє існування (1918 р.), вони мали 50 організацій6.
1

«Галичани» в «Українській громаді в Парижі» (З українського життя в Парижі 1908-1914 років) //
Україна, українознавство і французьке культурне життя. – 1952. – № 7.
2
Я. Федорчук у Парижі й заснування української громади // Україна, українознавство і французьке
культурне життя. – 1951. – № 6.
3
Ключковська І. Фактори збереження національної ідентичності українців Франції //
http://www.ualogos.kiev.ua/fulltext.html?id=955.
4
Дюпон-Мельниченко Ж.Б. Громадська діяльність міжвоєнної української еміграції у Франції //
Українська діаспора. – 1995. – № 7. – С. 96-102.
5
Яріш В., Сулима М. Українці в Берліні. 1918-1945: Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з
життя і діяльності українців у Берліні з нагоди з’їзду 5 вересня 1981 р. у Торонто, Канада / В. Верига (ред.).
– Торонто: НТШ, 1996. – С. 52-53.
6
Терлецький О. Українці в Німеччині, 1915-1918. – К.; Лейпциг: Українська накладна, 1919. – Т. 1:
Історія української громади в Раштадті, 1915–1918. – С. 123-124, 154, 160, 402-404.
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У Великобританії українське громадське життя почалося зі створення політичнодопомогового товариства «Самопоміч» (1919 р.) у Манчестері, що постало за сприяння
української дипломатичної місії УНР, з метою допомоги українцям у боротьбі за
незалежність, але проіснувало недовго1.
Отже, на поч. ХХ ст. українські емігранти у досліджуваних західноєвропейських
країнах почали закладати основи громадського життя, створивши відповідні організації та
товариства, що найактивніше розвинулися у Німеччині насамперед через значну кількість
українців, які опинилися у цій країні; наявність серед них інтелігенції; компактне місце
проживання та сприяння з боку місцевої влади. У Франції громадські організації
поставали не так масово, проте розвивалися активно. Натомість у Великобританії
громадсько-політичне життя було доволі кволе, через незначну кількість поселенців та
їхню неосвіченість.
Після Першої світової війни до Німеччини і Франції почали масово прибувати
українські емігранти насамперед політичні, і створювати різноманітні громадські
організації. Так, напр. 1919 р. у Парижі почав діяти комітет «Незалежної України», що
виконував політично-інформаційні завдання. На поч. 1920-х рр. у німецькому таборі
інтернованих у Вінсдорфі створено Українську громаду; 1921 р. – «Спілку українців у
Німеччині»2 тощо. Більшість подібних організацій створювали з метою об’єднання
українців та поширення серед них національної свідомості. Вони мали власні пресові
органи, бібліотеки, влаштовували курси, культурно-мистецькі заходи, відзначали
національні свята тощо.
У 1920-х рр. українські емігранти у країнах Західної Європи почали об’єднуватися
навколо провідних фігур3, створюючи політичні, громадські та військові організації,
залежно від своїх політичних переконань. Зокрема у Франції консолідуючим чинником
виступив С. Петлюра та уряд УНР, у Німеччині – П. Скоропадський. Коли останній після
війни оселився у Німеччині, гетьманці стали найактивнішою політичною групою у цій
країні4. Також поміж українських емігрантів були прихильники Організації українських
націоналістів (Бандери), Організації українських націоналістів (Мельника), Української
революційної демократичної партії5 тощо.
Натомість у Великобританії активніше розвивалися допомогові організації. Так у
Лондоні постав «Український фонд допомоги голодним», згодом реорганізований в
установу, що працювала з метою культурного зближення Англії й УРСР6.
Загалом у 1920-х рр. українське громадсько-політичне життя у Німеччині та Франції
почало розвиватися значно активніше, ніж на поч. ХХ ст. У цей період українці почали
працювати в міжнародних громадських організаціях. Українські дипломатичні місії та
представництва офіційно діяли до поч. 1923 р., згодом їх витіснили представництва УСРР
і СРСР, а політичними емігрантами почали опікуватися громадські організації7.
Популяризацією української справи серед німецького суспільства займалося Берлінське

1

Щигельська Г.О. Союз українців у Великій Британії: етапи становлення, організація та діяльність
(1945 – 1949 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 07.00.02. – Чернівці, 2006. – С. 54-66.
2
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. – С. 99.
3
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.: Дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2007. –
С. 239-268.
4
Яріш В., Сулима М. Українці в Берліні. 1918-1945: Пропам’ятний збірник доповідей і спогадів з
життя і діяльності українців у Берліні з нагоди з’їзду 5 вересня 1981 р. у Торонто, Канада. – Торонто, 1996. –
С. 36.
5
Українська еміграція: від минувшини до сьогодення: Навч. посіб. – Тернопіль, 1999. – С. 331.
6
Допомога англійців голодним українцям // Нова громада – суспільно-політ журнал. – 1923. – Ч. 2.
7
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.: Дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2007. –
С. 239-268.
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посольство та Українське пресове бюро при ньому1. У Франції діяло Українське
товариство Ліги націй2, якому матеріально допомагали північноамериканські українці.
Українська громада у Франції (1924 – 1976 рр.) постала з метою об’єднання всіх
українських земель та боротьби з тогочасним окупаційним режимом3. Невдовзі від неї
відділилися більшовики, створивши прорадянський «Союз українських громадян у
Франції» (1925 р. – 1928 р.4) і прихильники УНР, які заснували Українську громаду в
Парижі, що сприяла створенню в Парижі «Союзу українських шоферів» і «Української
робітничої спілки»5. Крім того, у Франції діяли й інші організації: наукові, професійні,
жіночі, молодіжні та студентські.
З 1924 р. до Франції прибувають українські робітники та засновують власні
організації. Політичні та економічні емігранти почали активно співпрацювати, що
призвело до створення Союзу українських емігрантських організацій у Франції (1925 –
1940 рр.). Він об’єднував насамперед наддніпрянців і був представником прихильників
концепції УНР6. Його нормальній діяльності перешкоджали чвари між окремими
напрямами та партіями емігрантів7. Існували й інші спроби об’єднання українських
громадських організацій, проте невдалі8. 1927 р. у Парижі представники України, Грузії,
Азербайджану та гірських народів, які перебували в еміграції, заснували спільний клуб –
«Вільна згода»9.
У Великобританії напр. 1920-х рр. найчисленнішою залишалася група
манчестерських українців, які влаштовували богослужіння, відзначали національні свята,
дбали про культурно-освітню працю тощо10. 1929 р. вони заснували «Український клуб» –
свою першу організацію, що стала осередком українського громадського життя та, дещо
пізніше, центром зустрічей українців із представниками інших національностей11.
Загалом українське громадське життя у Німеччині і Франції до 1930-х рр. не було
цілісним насамперед через суперечності на політичній, релігійній і регіональній нивах.
Восени 1931 р. українські заробітчани у Франції заснували декілька нових
організацій, а в лютому 1932 р. постав соборницький Український народний союз, що
об’єднав понад 100 різних українських національних організацій: «Просвіт», «Громад»,
«Товариств», «Комітетів» тощо12. Він став однією з найсильніших українських
громадських організацій у Європі та репрезентантом українців у Франції, тоді як вплив і
престиж інших громадських організацій занепадав. На УНС з 1939 р. вела наступ інша
громадська організація – пробандерівське Об’єднання українців у Франції13. Крім того, у

1

Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939: Матеріали
зібрані С. Наріжним до частини другої. – К., 1999. – С. 98-99.
2
Українське товариство Ліги націй у Франції // Тризуб. – 1927. – № 3. – С. 26.
3
Дюпон-Мельниченко Ж.Б. Громадська діяльність міжвоєнної української еміграції у Франції //
Українська діаспора. – 1995. – № 7. – С. 96-102.
4
Початки Українського слова // Календар-альманах Українського слова. – 1961.
5
Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939: Матеріали
зібрані С. Наріжним до частини другої. – К., 1999. – С. 98-99.
6
Михальчук В. Політичні ідеї й дії Симона Петлюри: Матеріали наукової конференції (м. Париж, 25
травня 1996 р.) // У 70-річчя Паризької трагедії 1926–1996: Збірник пам’яті Симона Петлюри / Упорядн.
В. Михальчук, Д. Степовик. – К.: Вид-во імені Олени Теліги, 1997. – С. 28.
7
Українці у Франції // Заграница. – № 7 (164).
8
Тризуб. – 1926. – № 25. – 4 квітня.
9
Тризуб. – 1927. – № 36 (94). – С. 1.
10
Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939: Матеріали
зібрані С. Наріжним до частини другої. – К., 1999. – С. 129.
11
Українська еміграція: від минувшини до сьогодення: Навч. посіб. – Тернопіль, 1999. – С. 209-210.
12
Початки Українського слова // Календар-альманах Українського слова. – 1961.
13
Маруняк В. Олександер Бойків – організатор українського життя у Франції. – Париж, 1996. – С. 3643.
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Франції діяла Українська головна еміграційна рада (1929 р.), заснована з метою підтримки
національних культурно-освітніх інституцій за кордоном1.
Серед заробітчанської еміграції Північно-Східної Франції у 1930-х рр. посилилися
націоналістичні впливи і почало з’являтися багато організацій з такими назвами як
«Селянська хата», «Село» тощо. Проте всі вони існували недовго. Лише Український
націоналістичний клуб (1932 р.) у Нільванжі розгорнув широку виховну роботу серед
робітництва2.
Щодо Німеччини, то вже в ІІ пол. 1920-х рр. українські політичні емігранти вивчили
німецьку мову. Більшість з них на поч. 1930-х рр. отримала німецьке громадянство3. У цей
же період діяли «Українська громада» та «Союз гетьманців державників». 7 червня
1933 р. постала нова українська суспільно-громадська організація – Українське
національне об’єднання, що діяло на території всієї Німеччини. УНО заснував, фінансував
і контролював німецький уряд4. До нього належали переважно політичні емігранти, а
українських робітників, які працювали в Німеччині, приймали як гостей, хоча одним із
основних завдань УНО була опіка над українськими робітниками5.
На відміну від Німеччини і Франції, у Великобританії в міжвоєнний період
політична діяльність українських емігрантів не була помітною, незважаючи на те, що тут
також перебували члени дипломатичних місій УНР. 1931 у Лондоні створено Українське
бюро, що мало на меті інформувати громадськість Великобританії про Україну6. Напр.
1930-х рр. воно стало головним осередком української культурної праці у цій країні та
співпрацювало з Англо-українським комітетом (1935 р.), що влаштовував зустрічі, дбав
про створення кафедри українознавства, видавав публікації7 тощо. Українське бюро діяло
до 1939 рр. Напр. 1930-х рр. у Лондоні постало Українське інформаційне бюро8.
Отже, у 1930-х рр. українським громадським життям у Німеччині і Франції, яке
розвивалося доволі активно, керували політичні емігранти, що визначало його розвиток та
діяльність. Натомість у Великобританії українські громадські організації мали переважно
культурно-освітній та інформаційний характер.
Після приходу до влади Гітлера і до закінчення Другої світової війни громадське
життя українців у Німеччині суворо контролювалося нацистським режимом,
концентруючись насамперед навколо націоналістичного Українського національного
об’єднання (1933 р.) та прогетьманської «Української громади»9.
Друга світова війна змусила українську еміграцію у Франції надовго припинити
національну діяльність, мінімізувавши її впродовж війни та в перші повоєнні роки10. У
цей час Український націоналістичний клуб став філією Українського національного
об’єднання. Після закінчення війни відновилася діяльність Українського народного союзу.
У Великобританії українські установи також припинили активну діяльність з
початком Другої світової війни, відновивши її весною 1941 р., коли з Канади, а згодом і з
1

Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939: Матеріали
зібрані С. Наріжним до частини другої. – К., 1999. – С. 129.
2
Календар-альманах на 1956 рік. – Авсбург; Мюнхен, 1955.
3
Піскун В.М. Українська політична еміграція 20-х років ХХ ст.: Дис. ... д-ра іст. наук. – К., 2007. –
С. 227-239.
4
Цимбалістий Б. Національна організація українських студентів у Німеччині (НОУС): До історії
постання НОУС // Яріш В., Сулима М. Українці в Берліні. 1918-1945: Пропам’ятний збірник доповідей і
спогадів з життя і діяльності українців у Берліні з нагоди з’їзду 5 вересня 1981 р. у Торонто, Канада /
В. Верига (ред.). – Торонто: НТШ, 1996. – С. 177, 182.
5
Дмитрів Г. Проти хвиль: Спогади лікаря. – Торонто, 1964. – С. 217.
6
Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 148.
7
Наріжний С. Українська еміграція: Культурна праця української еміграції. 1919-1939: Матеріали
зібрані С. Наріжним до частини. – К., 1999. – С. 126, 129.
8
Кравець Р. Українці у Великобританії // Українська діаспора. – 1994. – № 5. – С. 49-50.
9
Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 165.
10
Початки Українського слова // Календар-альманах Українського слова. – 1961.
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США прибули вояки українського походження і створили Український військовий клуб, а
дещо пізніше – Союз українських канадських вояків, що існував до 1945 р. і був
предтечею Центрального українського допомогового бюро та Союзу українців у
Великобританії1. Українці почали активно прибувати до Великобританії під час і після
Другої світової війни, внаслідок чого напр. 1940-х рр. постали нові суспільно-громадські
організації2.
Після Другої світової війни сотні тисяч нових емігрантів з різних частин України
перебували у перші повоєнні роки у німецьких таборах для «переміщених осіб»3. У
таборах відбувалися богослужіння; культурно-мистецькі заходи; діяли різноманітні
освітні та наукові заклади, видавництва, театри, бібліотеки; працювали секції: наукові,
письменників і журналістів, образотворчих мистецтв, церковно-релігійні, жіночі;
розвивалася мистецька самодіяльність; розбудовувалися майстерні і кооперативи тощо4.
Українське організоване життя налагодилося не відразу, оскільки спочатку
юридичне становище окупованої Німеччини не давало змоги зареєструвати організацію,
заборонялися з’їзди і збори. Проте з часом все змінилося. Так, на поч. листопада 1945 р.
відбувся І з’їзд української еміграції у таборі Ашаффенбург, на який прибули українці з
трьох зон Німеччини, що сприяв створенню Центрального представництва української
еміграції (згодом перейменованого на Центральне представництво української еміграції у
Німеччині (ЦПУЕН)) – української громадської центральної, не політичної організації у
Західній Німеччині та розвитку іншої громадської5, культурної, освітньої, наукової,
спортивної, церковно-релігійної діяльності у таборах, поділених за національною
ознакою. В англійській окупаційній зоні вже напр. 1945 р. виник Український
допомоговий комітет.
Невдовзі в єдиний громадський центр об’єдналися представництва українців усіх
трьох окупаційних зон Німеччини, де були представлені всі діючі тоді на території
Німеччини українські політичні групи, громадські, наукові, професійні, культурні
організації та церкви. По таборах на той час діяло багато різноманітних товариств,
організацій і об’єднань з різних галузей культурно-громадського життя: молодіжні
організації (СУМ, Пласт, Рада фізичної культури); жіночі; професійні (письменників,
митців, музик, журналістів, вчителів, лісників, інженерів, купців та промисловців, лікарів,
кооператорів, юристів тощо); студентські; допомогові; інвалідів, політичних в’язнів;
видавництва; театри та хори тощо6.
Еміграційний профспілковий рух, що охоплював переважно кваліфікованих
працівників, спочатку розвивався доволі інтенсивно, однак, починаючи з 1949 р.,
профспілки почали самоліквідовуватися і вже на поч. 1950 р. усі вони (за винятком СУЖ)
фактично припинили своє існування7. Майже всі професійні спілки мали власні пресові
органи.
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Українське політичне життя в таборах базувалося на багатопартійній системі, діяли
політичні організації різних орієнтацій, що мали неоднаковий вплив на людей, але всі
спиралися на попередній досвід1. 14 липня 1946 р. створено Координаційний український
комітет, де об’єдналися українські політичні організації з метою упорядкування
політичного і громадського життя. До нього не вступила Організація українських
націоналістів самостійників (С. Бандери), внаслідок чого знову не вщух конфлікт двох
найактивніших частин українського громадянства2. Отже, одним з найважливіших
елементів, що гальмували життя української еміграції в Німеччині, було політичне
розбиття, що виявлялося в дублюванні громадських організацій того самого характеру та
призвело до відкритих протестів серед українських емігрантів напр. 1948 p. Загалом
протягом 1946 – 1949 рр. постали десятки громадських організацій (діяли відповідно до
статутів або й без них), які дуже швидко ліквідовувалися.
Діяльність усіх громадських організацій проходила від початкової активності (до
серед. 1948 p.) до поступового завмирання у зв’язку з переселенням найактивнішої
частини до інших країн (1951 р. і далі). Найактивніше українське громадське життя
розвивалося в американській зоні, впливаючи на все українське життя в Німеччині. У
британській зоні найпоширенішими були церковні братства й міжнародні допомогові
організації3.
Післявоєнна українська еміграція у Великій Британії була політичною і відрізнялася
високим патріотизмом, організованістю, згуртованістю та дисциплінованістю, що сприяло
активному розвитку національно-політичного та громадсько-культурного життя. У
Великобританії засновано багато національних організацій з метою надання моральної та
матеріальної допомоги українським емігрантам4. Крім того, переселенці з України
захищали українських політичних в’язнів, пропагували українську справу на сторінках
британської преси, проводили освітню й культурну діяльність у Великобританії тощо.
ОУН здобула велику чисельну перевагу над іншими політичними партіями й опанувала
більшість громадського життя5.
Вояки українського походження внаслідок воєнних дій, опинившись у Великій
Британії, першими почали організовувати національне громадське життя. У наступні роки
до них приєдналися тисячі українських добровільних робітників, окремі з яких виявили
високу національну свідомість6. Колишні вояки І УД УНА, розселені по таборах Англії
(де вони перебували до осені 1948 р.), у вільний від роботи час проводили активну
культурно-освітню діяльність, створюючи хори, оркестри, танцювальні групи, драматичні
гуртки, футбольні команди; влаштовували різні концерти та інші культурні заходи. Так
вони знайомили англійську громадськість з українською культурою. У деяких таборах
працювали редакційні колегії, які випускали газети; діяли курси англійської мови,
створювалися бібліотеки тощо.
Влітку 1945 р. українські військові створили громадську організацію – «Союз
самопомочі українців у Великій Британії» (ССУВБ), з метою моральної та матеріальної
допомоги українським біженцям і переміщеним особам у таборах Європи та надання
світові інформації про Україну. Тоді ж з подібними завданнями засновано Центральне
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українське допомогове бюро в Лондоні та «Український допомоговий комітет у Великій
Британії» (Манчестер, 19 липня 1945 р.), що проіснував неповні два роки1.
Після приїзду в Англію полонених з дивізії «Галичина», ССУВБ перейменовано в
Союз українців Британії (19 січня 1946 р.), що став центральною громадською
організацією українців у Великій Британії2. Спочатку він складався майже виключно з
колишніх військових3. Британський уряд формально зареєстрував СУБ 20 грудня 1947 р.
як товариство з обмеженою відповідальністю, а 1948 р. – як благодійну організацію4.
Протягом 1945 – 1949 рр. до СУБ належало близько 60% українців, які проживали на той
час в Об’єднаному Королівстві, незважаючи на їхнє територіальне походження, політичні
та релігійні розбіжності5. 1949 р. розгорілася боротьба за керівництво в СУБ, що
завершилася перемогою ОУН. Меншість згуртувалася в Об’єднанні українців у Великій
Британії (ОУуВБ)6. Представники обох організацій періодично створювали
Загальноукраїнський комітет, щоб боротися за спільні інтереси українців7.
1948 р. у Великобританії почали діяти організації, створені в таборах для
військовополонених в Італії чи для переміщених осіб у Німеччині: молодіжні (Пласт,
СУМ) та студентські організації; політичні партії, засновані до війни в Західній Україні:
ОУН («бандерівці») УУНС («мельниківці»), Українська революційна демократична
партія, прихильники гетьманського руху та прихильники Української національної ради.
Багато осіб у Великобританії приєдналося до цих партій8. Згодом виникли й інші
організації: Організація українських жінок, Об’єднання колишніх вояків українців у
Великій Британії, Товариство українських літераторів, Товариство українських лікарів,
Українське академічне товариство, Українська інформаційна служба, Українська
гетьманська організація, Легіон Симона Петлюри тощо9.
1946 – 1948 pp. до Франції прибули політичні емігранти, які мали значно вищий
культурний рівень, ніж заробітчани, та цілі інституції, що радикально змінили стиль
суспільного життя. Це були переважно молоді люди, які перейняли керівництво
політичним і громадським життям на межі 1947 – 1948 pp. Так, 1946 р. відновила свою
діяльність Бібліотека ім. С. Петлюри; на поч. 1950-х pp. Париж став центром Української
автокефальної православної церкви в Європі; 1951 р. до Сарселя перенесли з Німеччини
Наукове товариство ім. Шевченка. Виникли нові організації: Український християнський
рух з центром у Сарселі та Українське академічне товариство. 1948 р. замість
Українського народного союзу створено Українську національну єдність. До Другої
світової війни у громадсько-політичному житті переважали націоналісти, уенерівці і
соціалісти, після неї – ОУН(м) і ОУН(б), активізувалися церковні кола та збільшилася
кількість громадських організацій10.
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Британії: 1949 – 1964. – Лондон: УВС, 1964. – Т. 1. – С. 19.
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Загалом після Другої світової війни українці в Західній Європі розбудували досить
широку мережу нових громадських організацій та установ, зокрема Український
центральний громадський комітет у Франції, Центральне представництво української
еміграції в Німеччині, Союз українців у Великобританії, Об’єднання українців у
Великобританії тощо1.
Українські емігранти в Західній Європі постійно допомагали своєму народу.
Протягом 1920-х – 1940-х рр. вони передавали кошти для діяльності українських
політичних партій; підтримували політв’язнів та їхні родини, студентів; розвивали
українську освіту; допомагали голодуючим, підтримували борців з тоталітарним режимом
тощо2.
Післявоєнний період у житті української діаспори західноєвропейських країн
охарактеризувався послабленням громадсько-політичного життя у Німеччині та
посиленням у Великобританії та Франції, що було пов’язано з переселенням більшості
провідників українського громадсько-політичного життя та перенесенням національних
інституцій з Німеччини до країн Північної Америки, Західної Європи та Австралії.
У 1950-х рр. кількість громадських організацій у Німеччині помітно зменшилася;
відчувалася недостатність кваліфікованих кадрів та відсутність фінансової бази. Натомість
активно розвивалися молодіжні та студентські організації, що мали доволі багато відділів
та членів. Крім того, діяли громадські організації релігійного характеру: Український
християнський рух (1955 р. – 1965 р.); українська політична партія – Українська
християнська унія, що 1956 р. влилася в Союз конструктивно-творчих сил України;
Український християнський робітничий рух (1962 р.). До політично нейтральних
громадських організацій (крім молодіжних) належали лише дві – Об’єднання українських
жінок і Німецько-українське товариство.
1951 – 1958 pp. на німецькому терені були спроби створити політичні організації:
Український визвольний рух (1951 – 1953 рр.) і Спілку визволення України (1952 –
1959 рр.). Одним із полюсів еміграційного політичного життя була УНРада. 1964 р.
створено Світовий конгрес вільних українців (СКВУ).
Після масового переселення фінансова база організованого життя, забезпечена в
таборовому періоді українцями, перейшла на інші джерела: допомогу канадських і
американських організацій, церков і німецькі дотації. Напр. 1950-х рр. суспільногромадське і культурне життя української громади в Німеччині почало поволі
відроджуватися, а на поч. 1960 р. значно поліпшився культурний рівень життя3.
Напр. 1940-х – поч. 1950-х рр. українці Великобританії розпочали жити активним
національним і духовно-релігійним життям, створюючи бібліотеки, школи для дітей,
курси англійської мови для дорослих, танцювальні й драматичні гуртки тощо.
Об’єднання, що виникали гуртувалися переважно навколо СУБ та ОУуВБ. Значну роль у
збереженні національно-етнічної та культурної самобутності українців у Великобританії
відіграють просвітянські, культурологічні, молодіжні та жіночі організації4.
1954 р. з ініціативи Союзу українців у Лондоні засновано Комітет оборони
українських політичних в’язнів. Особливо активно емігрантські антирадянські об’єднання
діяли напр. 1960-х – на поч. 1970-х рр., коли в Україні проводили масові арешти
інтелігенції: здійснювали акції протесту, після яких схвалювали відповідні резолюції, що
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Історія України: нове бачення / В.Ф. Верстюк, О.В. Гарань, О.І. Гуржій та ін.; Під. ред. В.А. Смолія.
– К.: Альтернативи, 2000. – С. 440-441.
2
Совінська Н.В. Внесок української діаспори країн Західної Європи в розвиток економіки та культури
незалежної України (1991 – 2001 рр.): Дис. ... канд. іст. наук. – Чернівці, 2002. – С. 31-54.
3
Маруняк В. Українська еміграція в Німеччині і Австрії по Другій світовій війні. – К., 1998. – Т. ІІ:
Роки 1952–1975. – С. 17-20, 72, 87-88, 92, 97-98.
4
Трощинський В.П., Шевченко А.А. Українці в світі. – К., 1999. – С. 150-151.
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надсилали до ООН та урядових установ Великої Британії1; поширювали правдиву
інформацію про Україну, українську культуру та змагання українського народу за
належність. У подібних акціях брала участь більшість українських організацій за
кордоном.
Проте в діяльності українських громадських організацій у Великобританії
траплялися й проблеми. Відбувалися чвари через фінансові питання, зокрема в СУБ, що
стало особливо помітним широкому загалу напр. 1960-х р. Це, звісно, негативно
позначилося на роботі організації та на загальному становищі української громади у
Великобританії2.
Загалом перше покоління українців у Великобританії відзначалося високою
національною свідомістю, попри щоденну працю, брало активну участь у громадському
житті. Більшість з них принципово не приймала британське громадянство, представники
другого покоління отримали його автоматично3. У 1970-х рр. саме вони почали керувати
громадськими організаціями. Друге покоління українців значно асимільоване в
британське суспільство, проте більшість зберігає традиції батьків (щоправда, є й такі, які
зовсім не володіють українською мовою). Вони здійснювали ефективну зовнішню
діяльність, присвячували більше уваги зв’язкам з Україною, включно з наданням
матеріальної допомоги4.
На поч. 1970-х рр. у Німеччині діяли різноманітні українські організації й установи:
науково-освітні, молодіжні, студентські, допомогові, жіночі, ветеранські, воєнних
інвалідів, професійні тощо. Усі вони були незалежні у своїй діяльності і пов’язані з
ЦПУЕН лише членством у ньому та подекуди дотаціями5. Українські громадські
організації продовжували отримувати фінансові дотації з Бонна навіть у 1960–1980-х рр.6
У 1950 – 1970-х рр. українське політичне життя в Європі занепало насамперед через
перенесення інституцій Української національної ради та провідних кадрів до Північної
Америки; загальну політичну втому; смерть низки провідників тощо. Загалом українська
громада в Німеччині опинилася на периферії еміграційного політичного життя у зв’язку зі
зникненням більшості політичних партій7.
Початки діяльності багатьох українських громадсько-політичних організацій були
закладені ще в період перебування українців у таборах для біженців і «переміщених осіб».
Не всі з них витримали випробування часом, але деякі продовжують діяти і нині в
багатьох країнах Західної Європи8.
Нині СУБ – найбільша українська організація у Великобританії, що 1992 р.
нараховувала приблизно 6000 активних членів, мала власні будинки, в яких регулярно
відбуваються різні культурні заходи, у більшості з них діють українські товариські клуби.
ОУуВБ має значно меншу матеріальну базу, ніж СУБ. Українське товариство, засноване
прихильниками УНР (раніше називалося Товариство сприяння УНР), також має власний
будинок у Лондоні. Діє товариство Українських жінок9.
1
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2
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самостійник», 1970. – С. 12, 37-38.
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Кравець Р. Українці у Великобританії // Українська діаспора. – 1994. – № 5. – С. 49-50.
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Крім загальногромадських організацій, у Великобританії діють різні товариства, що
об’єднують вихідців із окремих регіонів України, зокрема «Гуцулія» (з території
нинішньої Івано-Франківської та Чернівецької областей), «Представництво підгаєчан в
Англії», «Станіславщина» (популяризує історію, культуру, народне мистецтво та
промисли Івано-Франківщини)1. Діють відділи українських громадських організацій у
менших містах, незважаючи на незначну кількість членів2.
У багатьох містах Франції нові емігранти створили численні українські земляцтва,
які досить активно взаємодіють з місцевими громадами та органами влади, але фактично
не підтримують зв’язок з Україною і слабо взаємодіють зі «старими» громадськими
об’єднаннями3.
Нині у Франції існує чимало українських організацій, започаткованих у міжвоєнний
період, а також «Репрезентативний комітет української спільноти у Франції» (1997 р.), що
практично координує громадське та культурне життя всієї української громади в країні та
представляє їхню діяльність перед органами державної влади Франції. Крім того, діють
Об’єднання українців у Франції, «Українська національна єдність», Спілка українок у
Франції, Товариство колишніх воїнів армії УНР, Спілка української молоді, товариство
«Рідна школа»4, «Союз українських студентів Франції», «Французька агенція для
співпраці з Україною» тощо. Всі вони діють з метою допомоги Україні, популяризації
української культури та мови, збереженню національної ідентичності тощо.
Нині організації української діаспори у Франції переживають кризу насамперед з
кадрами і фінансами. Більшість з них існували завдяки пожертвам українських громад, не
отримуючи ніякої допомоги ні від французької, ні від української влади. Важливе
значення для збереження національної ідентичності має ставлення держави проживання
до проблем прав національних меншин5. «Проект сприяння правам українських
емігрантів», відкритий 9 листопада 2004 р., має «гарячу» лінію, на яку люди можуть
зателефонувати, довідатися про свої права в тій чи іншій державі; отримати безкоштовну
консультацію від юристів та інформація про країну, до якої збираються6.
Незважаючи на труднощі, між Україною і Францією розвиваються відносини на
культурному, гуманітарному, спортивному, туристичному та економічному рівнях. Не в
останню чергу завдяки численним громадським організаціям Франції, членами яких є
французи та українці: товариства «Ельзас-Україна», «Лотарингія-Україна», «БретаньУкраїна»; асоціація «Допомога дітям України»; Франко-український культурний центр7,
Французька асоціація українознавців тощо8.
Завдяки французькій підтримці Україну прийняли до Сорбонно-Болонського
процесу. Франція стала першою серед держав ЄС, що підписала з нею міжурядову угоду
про визнання дипломів про вчені ступені та спростила візові процедури для вчених,
викладачів і українських студентів9. На жаль, французька сторона ще й досі не надала
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Лазебник С., Орленко П. Розсіяні по світах. – «Всесвіт», 1991 // http://ukrlife.org/main/evshan/
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Рафалюк П. Спогади з діяльності братніх установ у Ноттингемі: СУБ, ОУЖ, ОбВУ, УХР, УКПО. –
Ноттингем: Союз українців у Великобританії, 1996. – Т. ІІ. – С. 68.
3
За матеріалами книги: Заставний Ф.Д. Географія України: У 2-х книгах. – Львів: Світ, 1994. – 472 с.
4
Винниченко І. Українці у Франції // Заграница. – № 7 (164).
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Бик Т. // Львівська газета. – 2004. – № 212 (536). – 18 листопада // http://www.gazeta.lviv.ua/articles
/2004/11/18/226/.
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реальної підтримки євроінтеграційним прагненням України, незважаючи на існуючі
двосторонні відносини в економічній, науково-технічній, культурній, військовій галузях1.
Культурні зв’язки діаспори з Україною практично не припинялися. Однак тривалий
час вони були однобічними, оскільки культурні здобутки зарубіжних українців практично
не потрапляли в Україну. Зарубіжні українці почали активно допомагати своїй
батьківщині після катастрофи на Чорнобильській АЕС – коштами, медичним
обладнанням, продуктами харчування, одягом тощо2. Політичні кола і преса у Франції
поставилися до чорнобильської катастрофи, як до драматичної, але не першорядної події,
наслідки якої не досягли французької території3. Англійська преса коментувала
чорнобильську трагедію із розумінням української проблематики, критикуючи ставлення
СРСР до трагедії; акцентуючи увагу на нерозумінні самими українцями серйозності лиха
та загрози власному здоров’ю; у Західній Європі серед політиків стало більше
супротивників атомної енергії4.
Зі здобуттям незалежності пожвавилися контакти діаспори з громадськими
організаціями та почалися спроби спілкування з державними структурами України.
Значно активізувалася українська діаспора західноєвропейських країн під час
помаранчевої революції. Так, на допомогу їй українці Великобританії надавали
матеріальну допомогу5, а українці у Франції підтримували Україну морально. Проте всі
вони були однаково розчаровані подальшим розвитком політичних подій в Україні, а
українським посольствам Великобританії, Німеччини, Франції та інших країн довелося в
черговий раз доводити наявність демократії в Україні, щоб ці країни і надалі
продовжували співпрацювати з Україною, зокрема й на урядовому рівні6. Оскільки саме
досліджувані західноєвропейські країни стали пріоритетними для незалежної України у
розвитку зовнішньої політики.
Для розвитку культурних відносин між Україною та Великобританією відкрито
новий Центр британської ради в Києві (2000 р.). В Україні працює британський Фонд
Ноу-Хау, що надає допомогу аграрному сектору України, сприяючи здійсненню
адміністративної реформи, закриттю неприбуткових шахт і розвитку нових галузей,
особливо в Донбасі, Донецькій області7.
Доволі динамічно розвиваються торговельні відносини між Україною та
Німеччиною. На території обох держав у 1990-х – 2000-х рр. створено спільні
підприємства. Надзвичайно важливу роль при цьому відіграють програми TRANSFORM
та TASIS, у рамках яких здійснюється допомога Україні в реформуванні економіки8.
Напр. 1990-х рр. у Німеччині з’явилися нові школи, центри культури, перші
українсько-німецькі товариства, що намагалися сприяти інтеграції, встановити співпрацю
з Україною тощо. У 2000-ні рр. збільшилася кількість студентів німецьких ВНЗ, з’явилася
1
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нова українська еміграційна преса, створено культурні та суспільно-політичні організації;
з’явилося багато німецько-українських товариств, найвдаліше вони діють у Центральній
та Західній Німеччині, де сформувалася нова українська діаспора, що складається з
молодих фахівців. 2006 р. з метою об’єднання новітньої української еміграції у Києві
створено міжнародну українську організацію Нова хвиля. У цей же час українська
діаспора почала активніше співпрацювати з українськими міжнародними і державними
організаціями та налагоджувати співпрацю з діаспорами інших країн, у т.ч. з Франції і
США1.
Новітні емігранти не беруть активної участі в громадському житті організованої
української спільноти, що в свою чергу, не може справити відчутний вплив на
формування німецької політики щодо України. Проте українська громада в Німеччині
залишається досить структурованою та життєздатною спільнотою2.
Українці на чужині, об’єднані в політичні, громадські та культурні організації,
старанно працювали в різних країнах поселення, щоб зберегти й розвинути національну
культуру та інформувати світ про український народ, допомагаючи йому змагатися за
державну незалежність3. Таким чином, українські емігранти, які починали свій життєвий
шлях на чужині з найнижчої сходинки соціальної піраміди, спромоглися досягти, у т.ч.
завдяки мережі громадсько-політичних організацій, поважного становища в суспільстві,
матеріального благополуччя, долучилися до розвитку нових країн поселення та
допомогати Україні, незважаючи на те, що наша держава не завжди йшла їм назустріч.
З самого початку існування української спільноти у Західній Європі наші
співвітчизники прагнули до згуртування, хоча давалось їм це дуже важко, враховуючи
складні умови, в яких їм доводилося працювати – брак коштів та вільного часу. Та,
незважаючи на це, українські емігранти об’єднувались не лише заради спільного
відпочинку в рідномовному середовищі, а й з метою допомогти одне одному як морально,
так і матеріально. Саме завдяки спільним зусиллям, працелюбності та патріотизму
української діаспори, їм вдалося закласти соціально-економічні підвалини матеріального
благополуччя своєї спільноти, що спричинило довготривале збереження ідентичності
української діаспори в демократичних країна.
Occurrence and development of social-political organizations of the Ukrainian immigrants
in the countries of Western Europe (Great Britain, Germany and France) is investigated in the
article; it is found out their role in preservation of identity of the Ukrainian diaspora and
influence on development of interrelations of independent Ukraine with the investigated
countries.
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ВСЕСВІТНЯ ІСТОРІЯ

Дашкевич О.І. (Київ)
ДЖЕРЕЛОЗНАВЧІ АСПЕКТИ
КОМПЛЕКТУВАННЯ ПОСАД
ВИЩОГО ОФІЦЕРСЬКОГО СКЛАДУ
В АРМІЇ РОСІЇ, ЗБРОЙНИХ СИЛАХ
СРСР ТА УКРАЇНИ
Джерельна база має важливе значення для проведення історичного дослідження
процесу комплектування посад вищого офіцерського складу. Вочевидь, що історіографія
поряд з джерелознавством знаходяться в тісному діалектичному зв’язку при виконанні
цього завдання. Безпосередньо джерела є необхідною базою для проведення теоретичних
досліджень процесу комплектування посад, удосконалення практики документального
забезпечення управління, визначення основних тенденцій розвитку історичного процесу.
Постійне розширення кола джерел, успіхи в їх критичному використанні, нові підходи до
вивчення різних категорій джерел не тільки визначають просування у розробці проблем
комплектування посад вищого офіцерського складу, а й віддзеркалюють загальний рівень
наукової думки з цих питань, що дає можливість автору зосередити свою увагу на
найбільш актуальних питаннях дослідження з вибраної теми.
Досвід розвитку державного будівництва та збройної боротьби на їх складних
історичних етапах засвідчує, що корпус військових кадрів вищого офіцерського складу
функціонує як інститут суспільства та особлива категорія державних службовців, наділена
найбільшою довірою керівників держав. Протягом багатьох століть генералів, адміралів
відрізняли від інших офіцерів за те, що вони мають державний рівень мислення, високу
професійну підготовку, патріотизм, сильну волю та цілеспрямованість під час вирішення
надзавдань з укріплення безпеки держави.
На думку автора, яка підтверджується багатьма історичними дослідженнями, у своїх
суттєвих та змістовних аспектах кадрової побудови збройних сил, сучасний період
інноваційного розвитку військової кадрової політики в Україні значною мірою має спільні
риси з історичними явищами та процесами дореволюційної Росії та відповідними
періодами розвитку Збройних сил СРСР. Такий підхід спонукає дослідників на важливість
та актуальність наукової діяльності щодо з’ясування джерелознавчих аспектів
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комплектування посад вищого офіцерського складу, побудови історичних паралелей в
інтересах концептуальної розробки військової кадрової політики держави в сучасну епоху.
Розгляд джерелознавчих аспектів діяльності російських державних структур,
керівництва СРСР та України з комплектування посад вищого офіцерського складу є
важливою обставиною для більш глибокого вивчення минулого, з’ясування ролі
військових кадрових органів із забезпечення цих процесів, що дає змогу отримати досвід
та уроки на шляху історичного розвитку військової організації. Висновки з досвіду та
уроків, отриманих таким чином, несуть у собі наукове і практичне навантаження та
містять значний потенціал для побудови науково обгрунтованої сучасної кадрової
політики.
Актуальність теми визначається також і тими обставинами, що поступовий перехід
сучасних Збройних сил України на професійну основу з урахуванням стратегічного
розвитку держави та її військової організації до 2025 року, вимагає переосмислення
деяких аспектів військових кадрових процесів у сенсі оцінки минулого, без чого
неможливо визначити перспективи майбутнього.
На підставі системного аналізу історичної літератури та рівня військової наукової
думки щодо розробки проблеми дослідження, вважаємо за доцільне умовно визначити три
періоди, зокрема, дореволюційний, радянський та сучасний період побудови військової
організації України.
Дореволюційний період охоплює часи від перших робіт, які відображали військові
перетворення Петра І на початку XVIII ст. до жовтня 1917 р. Історики умовно називають
цей період процесом накопичення та початкового володіння історичними знаннями з
військових проблем та становлення військової історичної науки.
Порядок та практика комплектування посад вищого офіцерського складу, яка
складалася на підставі звичаїв, традицій на початку самодержавства в Росії та
закріплялась законодавчими і нормативно-правовими документами, у XVIII ст. стала
набувати ознак системності. В основу цієї системи покладено номенклатурно-командний
принцип комплектування посад, який базувався на привілеях, пільгах та відповідних
станових обмеженнях. Спосіб комплектування ставав важливим показником не тільки для
армії загалом, а й для окремих її структурних елементів та категорій військовослужбовців.
Серед найперших робіт, де розглядаються джерелознавчі аспекти комплектування
посад вищого офіцерського складу були роботи Н. Глиноєцького, зокрема, стаття
«Исторический очерк развития офицерских чинов и системы чинопроизводства в русской
армии»1 та нарис «История русского Генерального штаба. 1698-1825 гг.»2.
У цих роботах вперше було розглянуто важливі питання проходження військової
служби, зокрема особливості комплектування посад вищого офіцерського складу.
Фундаментальна колективна праця «Столетие Военного министерства»3 має низку
розділів, які зачіпають питання історії комплектування офіцерського корпусу, зокрема
розділ «Комплектование вооруженных сил России 1802 г.». Складений А. Гіпіусом, цей
розділ включає відомості щодо шляхів комплекування посад вищого офіцерського складу
в XVIII ст. У роботі у науковий обіг історики ввели багато цінних архівних матеріалів, що
знайшли свій прояв у подальших військово-історичних дослідженнях.
Особливу увагу в літературі цього періоду приділено висвітленню подій
дореволюційної історії Росії. Проте питання проведення державної воєнно-кадрової
політики у прямій постановці цього питання не розглядалося.
У деяких працях знайшли відображення окремі проблеми, зокрема, напрями
кадрової політики в армії з питань комплектування посад, формування нормативно1

Глиноецкий Н.П. Исторический очерк развития офицерских чинов и системы чинопроизводства в
русской армии // Военный сборник. – 1887. – № 4.
2
Глиноецкий Н.П. История русского Генерального штаба: 1698-1825 гг. – СПб., 1883.
3
Столетие Военного министерства. – СПб., 1902. – Т. 1. – Кн. 2.
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правової бази, організації підбору, розстановки, службового використання та підготовки
військових кадрів. До таких можна віднести роботу А. Єлчанінова «Очерк истории
военного искусства в России до Петра Великого»1. Саме в цій роботі зазначено, що
кадрові служби відносяться до періоду створення військових формувань та їхніх кадрових
органів. Під час проведення кадрових реформ Петром I кадрова служба стосовно посад
вищого офіцерського складу мала основним завданням документальне забезпечення
прийняття кадрових рішень найвищими посадовцями. Таким чином, головне завдання
кадрових служб на початку їх створення було кадрове забезпечення найвищих посадових
осіб або органів військового управління. Історичні джерела того часу, які умовно можна
віднести до категорії кадрових та діловодських, надають свідчення про значне збільшення
кількості військових формувань та у зв’язку з цим – зростання обсягу завдань щодо
кадрового забезпечення. Як підсумок зростання кількості кадрових служб та виникнення
самостійної кадрової вертикалі управління, діловодства, документообігу та архівної
справи. В цей час виникають специфічні органи військового управління – кадрові органи,
на які покладаються завдання не тільки кадрового забезпечення комплектування посад
вищого офіцерського складу, а й керівництво підпорядкованими структурними
підрозділами, документообігом, діловодством, архівною справою, обліком, у т.ч. контроль
за наданням і обліком пільг та привілеїв. Для розкриття цього питання самостійне
значення має робота Н. Варадинова «Делопроизводство или теоретическое и практическое
руководство к гражданскому и уголовному, коллегиальному и единоличному
письмоводству, к составлению всех правительственных и частных деловых бумаг и к
ведению самих дел» та подальші видання цієї праці з деякими змінами2. У роботі було
розглянуто важливі питання проходження військової служби, зокрема, особливості
комплектування посад вищого офіцерського складу.
Серед багатьох блискучих робіт з військово-історичної тематики, найбільшу цінність
виявляють книги, написані представниками вищого командного складу. Поряд з відомими
істориками Росії М. Карамзіним, М. Костомаровим, В. Ключевським, видатні історики
армії Росії В. Нікольський, Н. Янушкевич, А. Єлчанінов, А. Баілов на підставі вивчення
історичних джерел зазначають, що саме кадрові служби, а потім кадрові органи посідають
найважливіше місце у процесі комплектування посад вищого офіцерського складу.
У цих роботах події та факти військової історії з давнішніх часів описують та
аналізують представники славетних офіцерських династій, генерали та офіцери військовоісторичного управління Генерального штабу армії Росії. За плечима кожного з цих
генералів та адміралів значний бойовий досвід, безпосереднє планування та проведення
військових операцій. Особливу зацікавленість викликають описи та документальні
свідчення стосовно комплектування, організації, озброєння та бойової підготовки військ,
кадрового забезпечення комплектування посад вищого офіцерського складу, які мали
великий вплив на керівництво армією та її розвиток. Ці наукові праці об’єднані у виданні
«История русской армии» – першого видання російської імператорської бібліотеки3.
Також не можна залишити поза увагою дві праці, у яких йдеться про створення кадрових
органів та комплектування посад вищого офіцерського складу. Перша з них – «Обзор войн
России»4, видана під керівництвом професора, генерала Г. Леєра, друга – «Русская
военная сила»5, видана двічі А. Пироговим Ці роботи охоплюють період від виникнення
1

Елчанинов А.Г. Очерк истории военного искусства в России до Петра Великого // История русской
армии. – М.: Эксмо, 2010. – С. 24-25.
2
Варадинов Н.В. Делопроизводство или теоретическое и практическое руководство к гражданскому,
уголовному, коллегиальному и единоличному письмоводству, к составлению всех правительственных и
частных деловых бумаг и к ведению самих дел. – СПб., 1857.
3
История русской армии. – М., 2010. – С. 706-710.
4
Леер Г.А. Обзор войн России от Петра Великого до наших дней. – СПб., 1859. – Ч. 1.
5
Пирогов А.Е. Русская военная сила. – М.: Типогр. Т-ва «И.Н. Кушнарев и Ко», 1892. – С. 624.
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Русі до 1885 року. Проте роботи не дають повного уявлення про систему та особливості
комплектування, оскільки автори надають перевагу фактичному викладенню військових
операцій та не приділяють необхідної уваги внутрішній побудові, організації та бойовій
підготовці армії, особливостям комплектування армії вищим офіцерським складом.
Необхідно також зазначити, що загалом у російській військовій літературі до цього часу
немає видань, які б викладали більш-менш системно історію розвитку армії та флоту,
маємо на увазі питання комплектування посад вищого офіцерського складу.
До групи джерел, у яких акумульовано багатий досвід, традиції, звичаї
комплектування та документообігу, відносяться численні збірники зразків документів, які
видавалися до 1917 р. (т.зв. «письмовники»). До іншої групи відносяться джерела, які
містять законодавчо закріплені правила та норми стосовно підготовки документів. Вони
появилися вже з середини XVII століття, але найбільш рішучий крок зробив Петро I, який
затвердив 28 лютого 1720 року «Генеральный регламент».
Головними джерелами та документами, що підтверджували розвиток процесів
законодавчого закріплення системи комплектування були «Закон о порядке
государственной службы в Российской империи (чины по старшинству и
последовательность чинопроизводства», прийнятий 24 січня 1722 року та відомий під
назвою «Табель о рангах»1 та «Генеральный регламент», затверджений Петром I
28 лютого 1720 року. У «Генеральном регламенте» вперше на законодавчому рівні
введено засади колегіальності та дорадчих органів. В главі 2 Генерального регламенту
«О преимуществе коллегий» зазначено, що «…все лучшее устроено через советы
бывает…» Докладнішу інформацію з цього питання можна отримати в роботі
Е. Анисимова «Время Петровских реформ»2.
«Табель о рангах» та «Генеральный регламент», як законодавчі та нормативні
документи, заклали підгрунтя щодо присвоєння звань вищого офіцерського складу та
просування їх по службі («чинопроизводство»), а також визначили законодавчі та
нормативні засади з діловодства, документообігу, архівної та статистичної справи.
«Табель о рангах», окрім самої таблиці чинів, мала ще вісімнадцять пунктів, які
пояснювали штрафи за її порушення. Всі чини ділилися на три види: військові, статські
(цивільні) та придворні. У свою чергу, всі вони поділялися на чотирнадцять класів. Самий
вищий військовий клас – I – генерал-фельдмаршал (генерал-адмірал), найнижчий з вищих
військових – IV – генерал-майор (контр-адмірал). Петровська «Табель о рангах» визначала
номенклатуру посад відповідно до чинів, нараховувала 262 посади та давала можливість
просування по службі талановитим людям нижчих станів.
Особливо треба відзначити те, що закон не пояснював таке поняття, як «чин». Тому
окремі історики розглядали це поняття у прямому значенні та лише в системі просування
по службі. Інші – як ту чи іншу посаду. Практика діловодства та досвід кадрової справи,
накопичені за значний відрізок часу підтверджують, що це поняття включало як саму
посаду, так і відповідну систему «чинопроизводства».
Важливою ознакою при комплектуванні посад вищого офіцерського складу було те,
що Петро I став особисто підписувати укази, які видавав. Пізніше цю норму ввели у
«Генеральный регламент». У цей період з’являються формуляри та реквізити, які
відображають різні стадії процесу документообігу та обробки документів щодо
комплектування, а саме: підписи, відмітки дорадчих органів про узгодження, реєстраційні
індекси, відмітки про контроль, відмітки про направлення у справу тощо.
Таким чином, реформа Петра I зачепила центральний рівень управління, розпочала
процеси централізації не тільки в управлінні армією, а й у системі діловодства, просуванні
по службі («производства в чины и чинопроизводства для высшего офицерского
состава»). До кола важливих джерел, поряд із визначеними вище, можна віднести
1
2

Табель о рангах // http: // www. Tarasei/narod/ru/lib/tabel/htm.
Анисимов Е.В. Время Петровских реформ. – Л., 1989.
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«генеральні формуляри» – зразки документів; «Учреждение для управления губерний»,
видане у 1775 році Катериною II; «Общее учреждение министерств», яке з’явилося у
1811 році, ще багато інших законодавчих актів, які регламентували порядок
комплектування посад вищого офіцерського складу на різних рівнях військового та
державного управління. Серед архівних матеріалів, які дають уявлення про процеси
комплектування, особливий інтерес викликають «Особые журналы Совета Министров
Российской империи»1; «Архив русской истории»2.
Загалом історичні джерела підтверджують, що комплектування посад вищого
офіцерського складу у зазначений період характеризувалося посиленням законодавчої
регламентації, формуванням та встановленням нормативних адміністративних,
бюрократичних засад у діяльності кадрових органів.
Для сучасних дослідників дореволюційного періоду характерним є розширення
джерельної бази, введення у науковий обіг нових архівних документів та на підставі цього
більш глибоке вивчення окремих питань державного та військового будівництва, у т.ч.
пов’язаних зі здійсненням військової кадрової політики стосовно комплектування посад
вищого офіцерського складу. Привертають увагу роботи: В. Гаврищука «Военные
реформы Петра I в отечественной историографии (1917-1991)»3; «Строительство
российской армии в XVIII веке. Историографическое исследование»4; Н. Карпешина
«Кадровая политика и формирование офицерского корпуса в истории России»5. Роботи
цих авторів присвячені історіографічним та джерельним аспектам проблем будівництва
російської армії. На підставі аналізу історичної літератури, друкованих документів, а
також численних архівних матеріалів, автори провели комплексні дослідження, у яких
відображено процес удосконалення військового управління та комплектування військ.
Окреме місце серед робіт сучасних учених займає робота Л. Писарькової
«Государственное управление России с конца XVII до конца XVIII века. Эволюция
бюрократической системы»6. Дослідниця прийшла до важливого висновку, що розвиток
російської державної та бюрократичної системи в XVIII ст. мав не еволюційний, а
циклічний характер, при цьому зміна історичних циклів була в площині «централізація –
децентралізація». Такий циклічний характер був притаманний і наступним періодам
розвитку збройних сил.
До окремої групи можна віднести роботи представників російських учених у
еміграції та іноземних дослідників. В грунтовному історичному дослідженні англійського
історика Саймона Себага-Монтефіоре, присвяченому видатному російському державному
та військовому діячу генерал-фельдмаршалу князю Г. Потьомкіну, наведено заходи щодо
кадрового забезпечення, комплектування військ, їх організації та підготовки7.
У роботі видатного американського історика Джона Ле Донна розкрито механізм
функціонування російської державної влади через управлінську діяльність «сімейно-

1

Российский государственный военно-исторический архив. Особые журналы Совета Министров
Российской империи. 1914 год. – М.: РОССПЭН, 2006.
2
Российский государственный архив древних актов. Архив русской истории. Сборник публикаций и
статей. – М.: Древлехранилище, 2007. – Вып. 9.
3
Гаврищук В.В. Военные реформы Петра I в отечественной историографии (1917-1991 гг.): Дис. …
канд. ист. наук. – М., 1993.
4
Гаврищук В.В. Строительство российской армии в XVIII веке. Историографическое исследование:
Дис. … д-ра ист. наук. – М., 1999.
5
Карпешин Н.Н. Кадровая политика и формирование офицерского корпуса в истории России //
Военная мысль. – 1992. – № 12. – С. 63-68.
6
Писарькова Л.Ф. Государственное управление в России с конца XVII до конца XVIII века.
Эволюция бюрократической системы. – М., 2007.
7
Себаг-Монтефиоре С. Потемкин. – М., 2003. – 384 с.

459

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

кланових еліт»1. Вчений акцентує увагу на поділ державних посад між «сімейними
кланами» можновладців та намагається проаналізувати вплив різних політичних
комбінацій, інтриг на роботу державного апарату та результати кадрових призначень
вищих офіцерів у системі військового адміністративного управління Російської імперії у
XVIII ст.
Сама постановка дослідницьких завдань з вивчення дореволюційного періоду
вимагала звернення до об’ємних архівних матеріалів. На жаль, у державних архівах до
цього часу не існує фондів, безпосередньо присвячених проблемам комплектування посад
вищого офіцерського складу. Однак уже в наші часи з’явилися роботи, які значно
розширили джерелознавчі межі з цієї проблеми, зокрема: «Кадровая политика
Российского государства в армии и на флоте в XVIII веке: теория, историография и
источниковедение проблемы»2, «Проблемы кадровой политики Российского государства в
армии в XVIII веке в документальных источниках РГВИА»3, «Характеристика
опубликованных документальных исторических источников по проблемам кадровой
политики Российского государства в армии и на флоте в XVIII веке»4. Деякі архівні
документи стосовно комплектування посад вищого офіцерського складу автори цих
досліджень уперше ввели в науковий обіг. Вивчення історичних документів, наведених у
дослідженнях, наочно демонструє рівень творчого мислення державного (стратегічного)
рівня, засвідчує високу якість військової професійної підготовки та патріотичний настрій
генералітету.
Аналіз джерельної бази з теми дослідження дає підстави стверджувати про наявність
діалектично пов’язаних процесів комплектування в армії Росії під час наказового,
колезького та міністерського періодів, зокрема, яскраво виражених процесів централізації
військового управління. Росія XVIII століття увійшла в історію у зв’язку з всебічним
зміцненням російської державності, створенням збройних сил на постійній основі,
блискучим зовнішньополітичним розвитком, завдяки цьому Російська імперія твердо
увійшла до перших держав світу.
Тому з позицій сучасних вимог історичної науки, теорії та практики будівництва
збройних сил завдяки творчому використанню джерельної бази з’являється можливість
системного та всебічного дослідження унікальних особливостей державної кадрової
політики у збройних силах дореволюційної Росії стосовно комплектування посад вищого
офіцерського складу.
Значний інтерес становлять джерела радянської доби, зокрема, періоду революції та
громадянської війни (1917-1922 рр.). Вони мають відповідну специфіку, хоча в основу їх
покладено, головним чином, законодавчі акти та традиції дореволюційної Росії та її армії.
Після революції (1917 р.) в Росії склалася нова система військового управління. З жовтня
1917 р. військове та морське міністерства перестали бути органами вищого військового
управління. Органи управління створювали на новій основі. Уявлення про процеси в
армії, про систему комплектування посад, роботу кадрових органів можна отримати із
джерел, які умовно можна поділити на наступні складові: документи політичних партій і
організацій; законодавчі та нормативно-правові документи; мемуари; діловодська
документація державних закладів, організацій та військового відомства; статистичні
джерела; архівні матеріали; маловідомі джерела, які рідко використовуються в науковій
літературі.
1

Ле Донн Д. Правящий класс России: характерная модель // Международный журнал социальных
наук. – 1993. – № 3. – С. 177-194.
2
Божедомова Б.А. Кадровая политика Российского государства в армии и на флоте в XVIII веке:
теория, историография и источниковедение проблемы. – М.: ВУ, 2007.
3
Проблемы кадровой политики Российского государства в армии в XVIII веке в документальных
источниках РГВИА // Военно-исторический журнал. – 2008. – № 6.
4
Характеристика опубликованных документальных исторических источников по проблемам
кадровой политики Российского государства в армии и на флоте в XVIII веке // Соискатель. – 2008. – № 2.
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Зміна монархічної форми державного устрою та перехід до побудови радянської
соціалістичної держави – це початок другого періоду, особливостями якого були класовий
підхід до розвитку джерелознавства, а також цілей та завдань військової кадрової
політики.
У цей період історики вивчали проблеми державного будівництва, у т.ч. створення
та розвиток армії та флоту. Основними джерелами, які надавали уявлення про процеси у
державі та армії були: декрети радянської влади; постанови ради народних комісарів;
збірники законів та розпоряджень радянської влади; державні друковані органи.
Стосовно процесів управління в державі, армії та флоті, які проходили в перші роки
радянської влади, дають уявлення документи, метою та ціллю яких було усунути станові
правові інструменти – звання, титули, чини (пільги та привілеї) на теренах Радянської
Росії. Серед них: Декрет ВЦИК і СНК 1917 р. «Об уничтожении сословий и гражданских
чинов» та Декрет СНК «Об уравнивании всех военнослужащих в правах» від 15 грудня
1917 р. (введено з метою ліквідації нерівних прав в армії)1.
Ці декрети визнавали єдиною владою в армії не командирів, а відповідні солдатські
комітети, ради та з’їзди. Вони вводили принципи виборності командирів (О выборном
начале и организации власти в армии). На підставі цих документів в армії скасовані всі
військові звання, всі знаки відмінності, введено для всіх військовослужбовців звання
«солдат революційної армії».
Законодавчі та нормативні документи усували всі залишки минулої нерівності в
армії стосовно чинів та посад, що суттєво почало негативно впливати на комплектування
посад та стан боєздатності. Усвідомлюючи таке становище в армії, влада вже через кілька
років починає поступове повернення до системи комплектування, яка була до революції.
Джерелознавчі аспекти цих процесів можна відслідкувати шляхом вивчення законодавчих
джерел тієї доби, якими були: жовтень 1917-1920 рр. – «Собрание узаконений и
распоряжений рабочего и крестьянского правительства»; 1920-1924 рр. – «Собрание
узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского правительства РСФСР»; 19241938 рр. – «Собрание узаконений и распоряжений рабочего и крестьянского
правительства СССР»; з 1938 року – «Ведомости Верховного Совета СССР».
Для радянського періоду був характерним єдиний методологічний підхід, який
базувався виключно на застосуванні формаційного принципу. Він полягав у висвітленні
військових проблем, історичних військових кадрових явищ і процесів крізь призму класової
боротьби та суспільних суперечностей. Тому особливостями джерелознавчої історичної
наукової роботи у цей період було вивчення та друкування нового документального
матеріалу, продовження робіт з проблем військової кадрової політики стосовно
комплектування посад вищого офіцерського складу, які були поставлені істориками
дореволюційного періоду, висвітлення цих питань з точки зору ідеології класової боротьби.
З урахуванням цих напрямів джерелознавчих досліджень, особливу зацікавленість
викликає період злому старої армії Російської держави та створення нової армії у 19171918 рр., яка у подальшому звернулася до славного спадку своєї попередниці.
Серед робіт, які принципово відрізняються шириною охопленням проблематики
теми, є дисертація А. Шувалова «Командный состав Красной Армии и Белого движения в
годы гражданской войны: октябрь 1917 – конец 1920 года»2 та книга С. Волкова «Русский
офицерский корпус»3, а також дисертація А. Кавтавадзе «Военные специалисты на службе
Республики Советов (1917-1920 гг.)»4.
1

Декреты Советской власти. – М.: Гос. изд-во полит. литературы, 1957. – Т. 1. – С. 72.
Шувалов А.А. Командный состав Красной Армии и Белого движения в годы Гражданской войны:
октябрь 1917 – конец 1920 года: Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – Б., 2007. – 320 с.
3
Волков С.В. Система офицерских чинов в русской армии // Волков С.В. Русский офицерский корпус.
– М.: Вонное издательство, 1993. – С. 38-49.
4
Наука. – 1988. – 277 с.
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Автори найбільш повно відповіли на питання комплектування, підготовки, навчання
офіцерських кадрів та вперше розкрили джерелознавчі аспекти на всьому шляху, який
пройшли російські офіцери з початку створення армії та в перші роки після революції.
У роботах висвітлені: динаміка чисельності, система комплектування, джерела
поповнення та зміни соціального складу вищих офіцерів російської імператорської армії,
дана оцінка освітньому рівню, військовому цензу, ступеню професійної підготовки, у т.ч.
генералів та адміралів.
Важливим висновком, який підтверджує результати досліджень авторів є те, що
керівництво Радянського Союзу, починаючи з 20-х років почало звертатися до історії
російського воєнного мистецтва, прикладів героїзму російського народу та його
полководців. У зв’язку з цим, в армії спочатку повертаються обличчям до військових
спеціалістів, потім – до військових звань та погонів, що укріплювало в суспільній думці
престиж офіцера загалом та ставило питання щодо використання великого військового
досвіду минулих часів. Як результат, військова тематика в науковій роботі у передвоєнні
та воєнні роки набирає право на існування, про це свідчить низка робіт, хоча загалом
війна призупинила планові роботи істориків, затримала багато їхніх починань.
У 1940 р. в Червоній армії з’являються генеральські звання, це було продовженням
процесу повернення до системи військових звань, розпочатого у 1935 р. Практично цей
процес розпочався з травня 1924 р. під час введення т.зв. «14 службових категорій». Треба
підкреслити, що у 1935 р. перехід до найменувань військових звань, який не був прямим
дублюванням військових посад, зачепив тільки офіцерський склад (середній та старший
командний) та командирів. Лише у 1940 р. це стосувалося вже молодшого та вищого
командного складу. Підтвердженням цього було те, що особисті військові звання було
введено у 1935 р. для молодших та вищих командирів, але їх найменування цілком
співпадали з найменуваннями посад (командир відділення, командир взводу, старшина,
комбриг, комдив, комкор, командарм). Тоді як середні і старші командири отримали
найменування звань (лейтенант, старший лейтенант, капітан, майор, підполковник (з
1939 року), полковник). Ці звання відрізнялися від їхніх посад (командир взводу,
командир роти, командир батальйону, командир полку).
Протягом місяця, після введення звань вищого командного складу, всі комдиви,
комкори, командарми отримали нові військові звання. У наркоматі оборони генеральські
звання отримали 914 офіцерів, у Військово-Морському флоті адміральські звання
отримали 74 офіцери та 34 – звання генералів. 34 посадовці отримали звання генералів у
НКВС. Звання генерал армії та Маршал Радянського Союзу відносилися до
загальновійськових, але отримувати їх могли тільки піхотинці, кавалеристи та танкісти.
Для інших родів військ вищим званням було – генерал-полковник. Звання «генерал армії»
отримали Г. Жуков, К. Мерецков, І. Тюленєв. Звання «генерал-полковник» отримали
І. Апанасенко, О. Городовников, А. Локтіонов, Г. Штерн. Звання «генерал-полковник
танкових військ» отримав Д. Павлов. Звання «генерал-полковник артилерії» отримали
В. Грендель та Н. Воронов. 110 генералів отримали звання «генерал-лейтенант», 800
офіцерів – «генерал-майор». З числа комбригів генеральські звання отримали без проблем
тільки ті, які перебували на посадах командирів дивізій та вище. Всі інші генеральські
звання було присвоєно в порядку переатестування. Цей процес затягнувся до початку
війни. З початком війни 1941 р. процес переатестування припинився. Звання комбриг
трапляється до кінця 1942 р. Більш широку інформацію щодо особливостей процесу
введення генеральських звань у Червоній армії можна отримати при вивченні матеріалів у
Російському державному військовому архіві1 та РДАСПИ1, а також у статті «РабочеКрестьянская Красная Армия 1940-1942 гг.»2.
1

Российский государственный архив. Командный и начальствующий состав Красной Армии в 19401941 гг.: Структура и кадры центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий.
Документы и материалы. – М.; СПб.: Летний сад, 2005. – 272 с.
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Значну зацікавленість з точки зору джерелознавчих аспектів комплектування посад
вищого офіцерського складу Збройних сил Радянського Союзу викликають роботи
вчених, які досліджували вищий командний склад. В дисертації О. Печенкіна «Высший
командный состав Красной Армии накануне и в годы Второй мировой войны»3,
відслідковується хронологія розвитку понять: «командний склад», «вищий командний
склад», «офіцерський склад». На конкретних прикладах показано процес створення та
подальший розвиток нового керівного прошарку армії. Загалом робота викликає інтерес та
має винятково наукове значення за умови подальшого дослідження комплексу проблем,
пов’язаних із процесом підготовки, просування та ротації генералітету в умовах війни. У
роботі Ю. Юмашевої «Высший командный состав Советских Вооруженных Сил в годы
Великой Отечественной войны 1941-1945 гг. (опыт историко-сравнительного анализа)»4,
розглянуто процес формування та еволюцію такої специфічної соціально-професійної
групи, як генерали (адмірали), особливості відбору та просування на керівні військові
посади, а також демографічні, політичні та професійні характеристики радянського
генералітету. Але автору не вдалося уникнути полемічних тез стосовно значних помилок
та прорахунків у перші місяці війни, які не поділяють більшість дослідників цього
періоду.
Багато прикладів та фактів стосовно системи комплектування дає довідковий
матеріал Російського Державного архіву, зокрема, «Командный и начальствующий состав
Красной Армии в 1940-1941 гг: структура и кадры центрального аппарата НКО СССР,
военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы»5 та оглядовий
матеріал Архіву Президента Російської Федерації «Красная Армия в 1920-е годы»6.
У Збройних силах СРСР комплектування посад вищого офіцерського складу
відбувалося відповідно до компетенції вищих органів державної влади та управління з
питань оборони та керівництва Збройними силами. На Верховну Раду СРСР, як вищий
орган державної влади, зокрема, Президію Верховної Ради, покладались обов’язки щодо
присвоєння вищих військових звань, призначення та звільнення з посад вищого
командування Збройних сил СРСР. Рада Міністрів СРСР здійснювала загальне
керівництво будівництвом Збройних сил СРСР.
Поділ повноважень між вищим органом державної влади (Верховна Рада СРСР) та
вищим виконавчим розпорядчим органом державної влади (Рада Міністрів СРСР)
стосовно комплектування посад вищого офіцерського складу відбувалася за наступними
напрямами.
Військові звання вищого офіцерського складу присвоювали:
генералам і адміралам – Рада Міністрів СРСР;
маршалам родів військ та спеціальних військ, адміралам флоту, генералам армії,
головним маршалам родів військ, адміралам флоту Радянського Союзу, маршалам
Радянського Союзу, Генералісимусам Радянського Союзу – Президія Верховної Ради
СРСР.
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Дис. … д-ра ист. наук: 07.00.02. – М., 2003. – 130 с.
4
Юмашева Ю.Ю. Высший командный состав Советских Вооруженных Сил в годы Великой
Отечественной войны (1941-1945): Дис. … канд. ист. наук: 07.00.02. – М., 1994. – 176 с.
5
Командный и начальствующий состав Красной Армии в 1940-1941 гг: структура и кадры
центрального аппарата НКО СССР, военных округов и общевойсковых армий. Документы и материалы. –
М.; СПб., 2005. – 272 с.
6
Красная Армия в 1920-е годы // Вестник Архива Президента Российской Федерации. – М., 2007.
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Скасування або зниження військових звань вищого офіцерського складу відносилося
до компетенції Ради Міністрів СРСР або Президії Верховної Ради СРСР (відповідно до
порядку присвоєння військових звань).
Таким чином, на підставі аналізу відповідної кількості джерел можна зробити
узагальнюючий висновок, що в радянський період розвитку джерелознавства з проблем
комплектування посад вищого офіцерського складу, самостійних праць розроблено не було.
Період вітчизняного джерелознавства з грудня 1991 року до цього часу
класифікується як сучасний період, характерними рисами якого є можливості для
дослідження у багатьох архівах, доступ до раніше закритих джерел.
З набуттям Україною незалежності та початком формування власних Збройних сил,
питання їх становлення та розвитку стосовно комплектування посад вищого офіцерського
складу знайшли своє висвітлення у ряді вітчизняних видань (монографії, дисертації,
наукові статті, публікації в засобах масової інформації).
Зокрема, в монографії українських дослідників Л. Соханя та Л. Бурлачука
«Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні проблеми»1 на
основі значної кількості матеріалів соціологічного храктеру, проаналізовано процеси
професійної реалізації кадрового складу Збройних сил, що набувають особливої гостроти
за умов їхнього значного скорочення. Монографія «Система кадрового менеджменту у
Збройних Силах України: особливості розвитку» за редакцією А. Медведя,
І. Половінкіна2, при розгляді її під кутом зору комплектування посад вищого офіцерського
складу, сприятиме виявленню додаткових напрямів досліджень, які викликають
найбільший інтерес з точки зору комплектування та розкриття аспектів цієї діяльності, що
ще не знайшли достатнього висвітлення у науковій літературі.
Багато цікавого стосовно цієї проблематики є в дисертаційній роботі Г. Гозуватенко
«Збройні Сили України, їх створення, розвиток та реформування на контрактній основі
(1991-2007 рр.)»3, де автор узагальнив досвід діяльності кадрових органів з питань
комплектування посад у визначений період. Особливе значення мають положення
дисертації щодо хронологічних рамок дослідження та запропонованої методики
періодизації. Робота О. Сивака «Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил
України»4, у якій автор один із перших в українській військовій історії зробив спробу
осмислити досвід, практику діяльності кадрових органів стосовно комплектування посад.
Проведено аналіз достатньо вагомого інструментарію, технології та методів дослідження,
що дало можливість виходу на оптимальні моделі комплектування посад вищого
офіцерського складу, реалізації задумів щодо реформування системи комплектування.
Відповідний інтерес з питань комплектування посад викликають роботи російських
учених. Робота С. Давидова «Кадровые органы Вооруженных Сил как институт
реализации военной политики государства»5, присвячена з’ясуванню сутності, структури
існуючої системи кадрових органів, основних напрямків їхньої діяльності крізь призму
дослідження суперечностей у їх функціонуванні на сучасному етапі. У ній узагальнено
позитивний досвід реалізації військової кадрової політики, зокрема, з питань
комплектування посад вищого офіцерського складу, з підбору та атестування (на прикладі
1

Сохань Л., Бурлачук Л. Становлення Збройних Сил України: соціальні та соціально-психологічні
проблеми. – К.: НІСД, 2003. – 378 с.
2
Система кадрового менеджменту у Збройних Силах України: особливості розвитку / За ред.
А. Медведя, І. Половінкіна – К.: Департамент кадрової політики Міністерства оборони України, Науковометодичний центр кадрової політики Міністерства оборони України, 2009. – 97 с.
3
Гозуватенко Г.О. Збройні Сили України, їх створення, розвиток та реорганізація на контрактній
основі (1991-2007 рр.): Дис. … канд. іст. наук: 20.02.22. – Львів, 2009. – 178 с.
4
Сивак О.І. Кадрова політика та її роль у реформуванні Збройних Сил України: Дис. … канд. політ.
наук: 23.00.02. – Л., 2007. – 205 с.
5
Давыдов С.Е. Кадровые органы Вооруженных Сил как институт реализации военной политики
государства: Дисс. … канд. полит. наук: 23.00.02. – М., 2003. – 189 с.
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РВ СП РФ). Особливий інтерес викликають питання побудови системи реалізації
професійної кар’єри вищого офіцерського складу.
Ф. Кружилін у роботі «Руководящий военно-кадровый потенциал Вооруженных Сил
Российской Федерации: методология социологического исследования, состояние,
формирование и реализация»1 розробив методику соціологічного вивчення якісних та
кількісних показників керівного військово-кадрового потенціалу. Автор звертає увагу на
недостатню вивченість значного емпіричного матеріалу з питань комплектування посад
(підбір, розстановка та професійна діяльність керівних військових кадрів).
Відповідний інтерес викликає історичний досвід України стосовно комплектування
посад вищих керівних армійських кадрів, який став предметом розгляду українських
істориків. Ці питання знайшли своє відображення у роботі групи авторів: О. Колянчук,
М. Литвин, К. Науменко «Генералітет українських визвольних змагань»2 та статті
П. Ткачука «Вирішення проблеми командних кадрів у Галицькій армії»3.
Важливими джерелами є надруковані офіційні документи державної влади та
військових органів управління (Укази, Збірники законів, Збірники документів, діловодські
документи). Ознайомитися з цими документами можна за допомогою значної кількості
довідників: Військове законодавство України. Збірник нормативних актів4, Законодавство
України з питань військової сфери. Збірник законів та інших нормативно-правових актів5,
Законодавчі акти України з питань військової сфери6, газета «Урядовий кур’єр»7.
Джерельний аналіз доводить, що розвиток Збройних Сил України та поступовий
перехід їх на професійну основу комплектування, вимагає створення якісно нових умов
функціонування кадрових органів, постійного вдосконалення їхньої діяльності.
Наочним підтвердженням цього процесу можуть бути архівні матеріали, які
знаходяться у Державному Галузевому архіві Міністерства оборони України. Докладну
інформацію з питань можна отримати при вивченні історичних довідок та витягів з
історичних довідок за 20 років існування Збройних Сил України8.
Статистичні дані щодо вищого офіцерського складу можна отримати з книги
алфавітного обліку генералів9. Практика роботи дорадчих органів з питань
комплектування посад вищого офіцерського складу Збройних Сил України, особливості
роботи Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони України можна дослідити при
вивченні довідок та протоколів засідань Вищої атестаційної комісії10.
Розгляд джерелознавчих аспектів комплектування посад вищого офіцерського
складу в армії Росії, Збройних силах СРСР та України через вивчення й аналіз наукової
1

Кружилин Ф.Ф. Руководящий военно-кадровый потенциал Вооруженных Сил Российской
Федерации: методология социологического исследования, состояние, формирование и реализация: Дисс. …
д-ра соц. наук: 22.00.08. – М., 2004. – 384 с.
2
Колянчук О., Литвин М., Науменко К. Генералітет українських визвольних змагань. – Львів, 1995. –
285 с.
3
Ткачук П. Вирішення проблеми командних кадрів у Галицькій армії // Воєнна історія. – 2008. – № 4
(40). – С. 76-78.
4
Військове законодавство України. Збірник нормативних актів. – К.: Варта, 1996. – 152 с.
5
Законодавство України з питань військової сфери: Збірник законів та інших нормативно-правових
актів. – К.: Азимут-України, 2003. – 1007 с.
6
Законодавчі акти України з питань військової сфери. – К.: Військова друкарня МО України, 1992.
7
Урядовий кур’єр. – 2011. – 25 червня.
8
Державний Галузевий архів Міністерства оборони України. Історичні довідки за 1991-2001 рр.,
ф. 3501, оп. 48085, спр. 136; за 2001-2004 рр., ф. 5391, оп. 37719, спр. 136; за 2004 р., ф. 3501, оп. 42588,
спр. 136; за 2004-2005 рр., ф. 3501, оп. 42587, спр. 136; за пріод: квітень 2005 р. – лютий 2010 р., ф. 3501,
оп. 48650, спр. 89; за період 1991-1992 рр., ф. 3501, оп. 17713, спр. 79.
9
Там само. – Книга алфавітного обліку генералів, ф. 3501, оп. 48731, спр. 116 (1992-2008 рр.).
10
Там само. – Довідки та протоколи засідань Вищої атестаційної комісії Міністерства оборони
України. За 1992-1993 рр., ф. 3501, оп. 21647, т. 5, спр. 1-45 (1992-2008 рр.); за 1994 р., ф. 3501, оп. 21647, т.
5, спр. 49-86 (1994 р.); за 1995 р., ф. 3501, оп. 23530, т. 5, спр. 87-121 (1995 р.).
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літератури, законодавчих та нормативно-правових документів, статистичних матеріалів
дає можливість зробити наступні висновки:
по-перше – в дореволюційний період спосіб комплектування стає визначальним
показником не тільки для арміїї загалом, а й для окремих її структурних елементів та
категорій військовослужбовців, зокрема, вищого офіцерського складу;
по-друге – розвиток державної бюрократичної системи комплектування посад
вищого офіцерського складу в дореволюційній Росії та Збройних силах СРСР мав не
еволюційний, а циклічний характер, при цьому зміна історичних циклів була в площині
«централізація – децентралізація» стосовно повноважень держави та вищих посадовців;
по-третє – джерелознавчі аспекти періоду злому Російської держави, її армії та
створення нової армії у 1917-1918 рр. має особливий інтерес для теми дослідження,
оскільки Збройні сили СРСР у подальшому своєму розвитку звернулися до військової
спадщини своєї попередниці;
по-четверте – характерними ознаками першого та другого періодів були: означене
формування правової основи армії, реорганізація її структури, створення системи
управління та забезпечення, у тому числі – кадрових органів, їхньої діяльності з
комплектування посад вищого офіцерського складу;
по-п’яте – у своїх суттєвих та змістовних аспектах кадрової побудови збройних сил,
а особливо розподілу повноважень вищих державних органів та посадовців стосовно
комплектування посад вищого офіцерського складу, сучасний період інноваційного
розвитку військової кадрової політики в Україні значною мірою має спільні риси з
історичними явищами та процесами дореволюційної Росії та відповідними періодами
розвитку Збройних сил СРСР (Додаток 1);
по-шосте – незважаючи на значну кількість джерел з питань комплектування посад,
можна стверджувати, що в дореволюційний та радянський періоди, а також у період
будівництва Збройних Сил України з проблем комплектування посад вищого
офіцерського складу самостійних робіт розроблено не було.
Додаток 1
РОЗМЕЖУВАННЯ ПОВНОВАЖЕНЬ
між вищими посадовцями держави та державними органами
щодо комплектування посад вищого офіцерського складу
Дореволюційний період
Присвоєння звань вищого
офіцерського складу
Призначення на посади
вищого
офіцерського
складу
Виконання
дорадчих
функцій
щодо
комплектування
посад
вищого
офіцерського
складу
Виконання
погоджувальних процедур
щодо
комплектування
посад
вищого
офіцерського складу

Наказовий
Великий Князь –
Боярська Дума;
Цар – Боярська
Дума
Великий Князь –
Боярська Дума;
Цар – Боярська
Дума

Колезький

Міністерський

цар, імператор

цар, імператор

цар, імператор

цар, імператор

Боярська
Дума,
Розрядний наказ

колегії, сенат

Боярська
Дума,
Розрядний наказ

сенат, колегії
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колегії,
Вища
атестаційна
комісія
міністерства,
Комітет
міністрів,
як
вищий
адміністративний орган
(з 1802 р.)
Рада
у
складі
міністерства, Державна
рада,
як
вищий
законорадчий орган (з
1810 р.).
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Присвоєння звань вищого
офіцерського складу

Призначення на посади
вищого
офіцерського
складу
Виконання
дорадчих
функцій
щодо
комплектування
посад
вищого
офіцерського
складу
Виконання
погоджувальних процедур
щодо
комплектування
посад
вищого
офіцерського складу

1917-1920 рр.
Військові
звання
скасовано

РВР, СНК

Виборні військові
комітети та ради
Виборні військові
комітети та ради

Радянський період
1920-1945 рр.
1945-1991 рр.
РНК, РВР, Президія Президія Верховної Ради
Верховної
Ради СРСР, Рада Міністрів
СРСР,
Верховний СРСР
головнокомандувач
РВР, РНК, Рада Рада Міністрів СРСР,
оборони
СРСР, Президія Верховної Ради
Верховний
СРСР, Президент СРСР
Головнокомандувач
Вища
атестаційна
комісія при РВР,
Головна Військова
Рада Червоної Армії

Вища атестаційна комісія
НКО, Вища атестаційна
комісія
Міністерства
оборони СРСР

РВР, Рада оборони
при РНК, Головна
Військова
Рада
Червоної Армії

Президія Верховної Ради
СРСР, Рада Міністрів
СРСР

Збройні Сили України
Присвоєння звань вищого
офіцерського складу
Призначення на посади
вищого
офіцерського
складу
Виконання
дорадчих
функцій
щодо
комплектування
посад
вищого
офіцерського
складу
Виконання
погоджувальних процедур
щодо
комплектування
посад
вищого
офіцерського складу

1991-2004 рр.
Президент України

2004-2009 рр.
Президент України

2009-2011 рр.
Президент України

Президент України,
Міністр
оборони
України
Вища атестаційна
комісія
Міністерства
оборони України

Президент України,
Міністр
оборони
України
Вища
атестаційна
комісія Міністерства
оборони України

Президент
України,
Міністр оборони України

Адміністрація
Президента
України,
Колегія
Міністерства
оборони України

Секретаріат
Президента України,
Колегія
Міністерства
оборони України

Вища атестаційна комісія
Міністерства
оборони
України
Адміністрація
Президента
України,
Колегія
Міністерства
оборони України

A spring base has an important value for the lead through of historical research of process
of completing of positions of higher officers. Obviously, those historiographies next to source
studies are in close dialectical connection at this job processing. Direct sources are necessary
base for the leadthrough of theoretical researches of process of completing of positions,
improvement of practice of the documentary providing of management, determination of basic
progress of historical process trends. Permanent expansion of circle of sources, successes in
their critical use, new going near the study of different categories of sources, not only determine
advancement in development of problems of completing of positions of higher officers but also
pressents gener level of scientific thought on these questions, that allows an author to
concentrate the attention on the most actual questions of research after the chosen theme.
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Желізняк В.М. (Тернопіль)
ПИТАННЯ ДЕРЖАВНОГО
УПРАВЛІННЯ В РОСІЙСЬКІЙ ІМПЕРІЇ
ЗА МАТЕРІАЛАМИ
АНОНІМНОГО ДОНЕСЕННЯ
У статті автор досліджує питання державного управління в Російській імперії за
матеріалами анонімного донесення, а також здійснює аналіз головних ідей щодо
реформування губернської системи управління.
Інститут губернаторства та губернська система управління протягом значного
періоду з 1708 до 1917 р. пройшли довгу і складну еволюцію. Міцність Російської імперії
при всіх її контрастах забезпечувала єдина правляча династія, монолітність дворянства і
чиновництва, а також достатньо організована губернська форма місцевого управління.
Проте ця система на початку ХХ ст. не відповідала реаліям часу і так постала проблема
реформування губернської влади на основі використання підходу централізації чи
децентралізації, перевагу одного з яких ми прагнемо довести на основі архівних даних.
Проблеми становлення і розвитку інституту губернаторства в дореволюційній
історіографії в основному привертали увагу лише вчених-правознавців. У 1905 р. вийшов
друком історико-юридичний нарис Івана Блінова «Губернатори», який до сьогодні є
найбільш повним і загальним дослідженням інституту губернаторства. Проблеми
губернського та місцевого управління були проаналізовані й розкриті тогочасним
міністром внутрішніх справ І. Андрієвським. Еволюцію виникнення інституту
губернаторства та його роль і місце у системі влади в Російській імперії висвітлила
дослідниця Л. Лисенко. Законодавчу базу існування інституту губернаторства обґрунтував
правознавець Градовський, він показав зміни правового статусу губернатора у різні
історичні періоди.
Метою наукової публікації, виходячи з актуальності дослідження, є комплексне
висвітлення стану владних інституцій Російської імперії та можливих шляхів їх
реформування на основі використання підходу децентралізації.
Принцип необмеженого самодержавства надовго став основним у житті суспільства,
для поєднання якого зі становою моделлю Катерина II, як і Петро І, обрала один єдиний
важіль – державу, оскільки інших владних інституцій не існувало. У 1775 р. вона
запропонувала суспільству нову модель адміністративно-територіального управління із
раціональною й ефективною системою влади, яка протрималася до епохи Великих реформ
Олександра II. Законодавчим актом «Учреждения для управлення губерний
Всероссийской империи» (1775 р.) створювалася мережа інституцій на принципах
розподілу адміністративної, фінансової, військової і судової влади та становості з
поєднанням призначення й виборності. Це гарантувало залучення до управління
представників різних соціальних структур, насамперед дворянства, які за Жалуваною
грамотою (1785 р.) отримали чимало економічних та соціальних можливостей –
монопольне право на душеволодіння, маєтки, звільнення від обов’язкової державної
служби тощо, перетворившись на дворянську корпорацію1.
Із початком дії «Учреждения для управлення губерний Всероссийской империи»
імператор, окрім постійного прагнення збільшити кількість обов’язків губернатора,
1

Шандра В.С. Українські суспільні інститути у взаєминах з російським самодержавством //
Український історичний журнал. – 2010. – № 4. – C. 61.
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зосередив у його руках усі гілки місцевої влади. Удосконалювалося й галузеве управління
через створення міністерств та формування бюрократії із фаховими знаннями, особливо в
галузі права. Це зробило управління губерніями з центру більш компетентним і
конкретним, адже місцеві державні установи розподілялися між відповідними
міністерствами. Так Міністерство внутрішніх справ вирішило за допомогою змін
досягнути двох цілей: по-перше, призначити губернаторами осіб, гідних займати таку
важливу посаду; по-друге, здійснювати нагляд за їхньою діяльністю та визначити підстави
відповідальності1. Загалом сформована міністерська система управління ліквідувала
залишки децентралізації.
Механізмом, який здійснював контроль над губернатором, був генерал-губернатор,
посада якого за інструкцією від 29 травня 1853 року робила його найвпливовішим
органом у місцевій адміністрації. Йому надано право вести загальний і повний нагляд за
усіма сферами управління й контролю, за правильним виконанням законів, з можливістю
усувати все те, що робилося всупереч уряду, інтереси якого йому потрібно захищати, як
особі, яка користується повною довірою імператора. Генерал-губернатори стали
«главными блюстителями неприкосновенности верховных прав самодержавия, пользы
государства и точного исполнения законов и распоряжений правительства»2. Таке широке
трактування влади й обов’язків генерал-губернатора юридично мало що визначало. Цей
наказ, виданий Миколою І, проіснував до початку ХХ ст. без змін. Н. Огарьов намагався
розібратися, у чому ж полягають повноваження генерал-губернатора та вимушений був
констатувати: «Из всего этого хаоса определений невозможно составить себе понятия о
том, что такое генерал-губернатор»3.
Головною рисою інституту генерал-губернатора був особистісний, а не правовий
характер його повноважень, де ступінь довіри з боку імператора до певної особи, яка
займає цю посаду, визначав його фактично необмежену владу в довіреному йому регіоні4.
І чим менше законів визначали його діяльність, тим успішніше він реалізовував особисту
довіру імператора5. Зрозуміло, такий стан речей негативно впливав на губернське
управління, про що свідчить знайдена в архіві анонімна записка того часу: «потребность
изминения порядка этого все сильне и сельнее чуствуются обществом и провинциею. –
Администрация империи давно сознает утрату своего значения и несостоятельность
удовлетворения нужд общества. Министерство также обращает внимание на етот вопрос,
но по видимому смотрит совершенно односторонне на дело.
По изминении штатов губернии и реформы в администрации, сейчас ограничевается
составлением и усилением штатов центрального управления министерства, т.е.,
поощрением централизации в ущерб местным интересам империи. Относителтно
губернаторов речь идет об усилении власти (слово власть выражает мысль и
бюрократическую и несовременную), следует понимать значение.
Между тем тоже Министерство уменшает значение губернаторов в глазах
управляемых недоверием во всех вопросах обыденной потребности общества и частных
лиц. Так например, выдать заграничний паспорт недостигшому 23 лет нужно
представлять министру, разрешить ничтожную постройку, переделку казенного здания,
перенесения почтовой станции, устройство моста (и т.д. примери), – на все требуется

1

Андриевский И.Е. О наместниках, воеводах и губернаторах. – СПб., 1864. – C. 137.
Лысенко Л.М. Губернаторы и генерал-губернаторы Российской империи (XVIII – начала ХХ века). –
М.: Изд-во МПГУ, 2001. – C. 165.
3
Там само. – С. 165.
4
Там само. – С. 166.
5
Там само. – С.167.
2
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разрешение Министерства; дела тянутся, время уходит, потребность усиливается и
вселяется недавольство и недоверие к местному начальству»1.
Головним завданням реформування губернської системи автор анонімки визначає:
«избавление губернаторов от Департаменсткой мелочной опеки, тормозящей и
меретвящей всякое жывое дело. Губернаторов следовало-бы поставить в прямую
зависимость и подчинение генерал-губернатора и таким образом, сие последние явились
бы действительными представителями власти во всех ввереных им частях Империи.
Но в провинции значение генерал-губернатора еще несовсем утратило свою силу, а
возможнось лично всегда докладывать о делах, а также иногда присутсвовать в
Государственом совете и Комитете Министров, служыт некоторым ограждением против
бюрократического деспотизма Департаментов и обеспечивает успех ходатейств о местных
и насущних нуждах провинции»2.
Ефективне вирішення цієї проблеми в губернському управлінні запропонував також
правознавець І. Блінов, який хотів вирішити проблему в губернському правлінні,
здійснивши реформу місцевого управління3. Провінційне життя має перебудовуватися на
принципі децентралізації і розкутості особистості, адже деспотизм чиновника на місці
відчувається більше населенням, ніж деспотизм центру. Суспільні самоуправлінські групи
мають бути не під владою губернатора, коли виборна служба не є самостійним
інститутом, а лише додатком до служби за призначенням уряду, а стояти поряд із ним.
Тільки за цих умов можливе досягнення результативної співпраці. Зміни мали відбутися
на принципах децентралізації, яка в Російській імперії проводилася лише у формі
деконцентрації, коли повноваження щодо прийняття рішень перерозподіляються більш
низьким чи регіональним рівнем центральної влади. Така форма зумовлювалася
можливістю сепаратизму на окраїнах імперії, які були неготові до прийняття цієї системи.
Проте якою б корисною і важливою не була самостійна організація місцевого
управління, вона не може принести хороших результатів, а, навпаки, зробитися злом,
якщо паралельно не розвивати другий важливий принцип – відповідальність, де
губернатор не може бути хорошим адміністратором і органом контролю одночасно,
оскільки принципи їх діяльності різні.
Контроль за виконанням реформ місцевого управління тільки тоді ефективний, якщо
буде організований контроль за діяльністю губернаторів. Досягнути цього можна лише
одним способом, поклавши контроль на суди, а саме на Сенат і судові палати. І якщо до
цього всього добавити спрощений та полегшений порядок подання скарг, усунення
дискримінаційної влади губернатора й частини сенаторської ревізії, то нагляд за
діяльністю стане досить ефективним.
Наскільки б хорошими не були ці пропозиції, все ж таки контролюючий орган
втручався в справи управління, хоча між ними має бути чітка межа, яка б дала змогу
ефективно працювати у своїй сфері діяльності та в межах своєї компетентності.
Ці ідеї І. Блінова були вдалими для Центральної Росії, але не для окраїн імперії,
якими були землі Правобережної України, де генерал-губернаторська форма управління
набула політико-адміністративного характеру й яскраво продемонструвала труднощі
інтеграційних процесів, що їх переживала Російська імперія. Саме регіональні особливості
та тенденції імперського розвитку знайшли відображення у діяльності Канцелярії генералгубернатора, анонімне донесення є яскравим підтвердженням цього процесу. Діяльність
цієї установи на території України відрізнялася за своєю суттю від напрямів діяльності
тих, що діяли в інших неросійських землях. Генерал-губернаторська влада була
органічною в системі поліцейсько-бюрократичного управління. Вона відповідала
1

Центральний державний історичний архів України у м. Києві, ф. 442: Канцелярія Київського,
Подільського і Волинського генерал-губернатора, оп. 644, спр. 336, арк. 2-3.
2
Там само, арк. 6.
3
Блинов И.А. Губернаторы: Историко-юридический очерк. – СПб., 1905. – С. 15.
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імперським методам приєднання територій більше, ніж звичайні органи в державі.
Українські землі поступово були введені в загальноросійську систему управління, але, як
засвідчила історія, інтеграція не набрала завершального характеру.
Особливості реформування державної служби та губернської системи у Російській
імперії характеризують слова французького дипломата Толейрана: «Велика частина тих,
хто говорить проти централізації не хочуть насправді її руйнувати: одні – тому, що
тримають у своїх руках владу, інші – тому, що хочуть нею заволодіти»1.
Таким чином, питання державного управління у Російській імперії за матеріалами
анонімного донесення чиновника МВС показує реальний стан справ в органах влади на
місцях та дає змогу нам здійснити комплексний аналіз недоліків і переваг
централізованого управління, які потрібно використовувати нашій владі для ефективної
організації управління окремими адміністративно-територіальними одиницями,
юридичного становища посадовців усіх рівнів, розподілу повноважень між структурними
ланками управлінського апарату, узгодження інтересів центру й периферії. На сьогодні у
період формування органів влади в Україні, з огляду на історичні особливості різних
українських регіонів, важливим є запозичення позитивних управлінських рішень
минулого для ефективного функціонування Української держави в майбутньому.
In the article an author probes the question of state administration in the Russian empire
after materials of anonymous report, and also carries out the analysis of main ideas on
reformation of province control system.

1

Цит. за: Блинов И.А. Губернаторы: Историко-юридический очерк. – СПб., 1905. – С. 15.
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Науменко А.О. (Київ)
ДО ПИТАННЯ ПРО СТАНОВИЩЕ
РОСІЙСЬКОЇ АРМІЇ НАПЕРЕДОДНІ
ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті розглядаються деякі аспекти підготовки російської армії до Першої
світової війни, характеризуються її офіцерський корпус, національний склад, окремі
позитивні і негативні особливості.
Перша світова війна, що тривала 4 роки 3 місяці і 10 днів, за своїми масштабами і
наслідками не мала собі рівних у всій попередній історії людства. Вона призвела до цілої
низки світових катастроф, соціальних і політичних катаклізмів, які докорінним чином
змінили політичну карту світу і розстановку сил у світі, і насамперед у Європі.
Дослідження важливих проблем, пов’язаних з Першою світовою війною, має
значення з огляду на те, що вона значною мірою охопила й українські землі, а наші
земляки взяли в ній найактивнішу участь, воювали на всіх фронтах, становили значний
відсоток серед солдатів, офіцерів і генералів російської армії. Багато хто з них пізніше
служив в українських збройних формуваннях, брав участь у розбудові українського
війська та боротьбі за державність України у 1917–1921 рр. Безумовно, вони
використовували бойовий досвід, набутий на фронтах у 1914–1917 рр.
Питання, пов’язані з Першою світовою війною, досліджуються у роботах сучасних
українських істориків. У дослідженні О. Реєнта і Б. Янишина, проаналізовано основні
проблеми, які порушуються у працях переважно вітчизняних дослідників великої війни.
Автори, зокрема, зазначають: «Вітчизняні дослідники, … активно сприйняли провідну на
зламі ХХ–ХХІ ст. парадигму соціальної історії (щоправда, за посередництвом праць
російських колег), яка основний наголос робила, власне, на дослідження проблем людини
(національних, соціальних, ментальних тощо) у Великій війні, звертаючи значно меншу
увагу на макропроцеси, бойові дії, міжнародні відносини. Такий підхід обіцяє стати
особливо продуктивним для дослідження історії українських земель зазначеного часового
відтинку…»1 Певною мірою цей висновок спонукав автора дослідити характерні риси
особового складу російського війська та виділити в ньому українців – рядових бійців та
командирів, наголосити на їхній участі у збройній боротьбі 1914–1917 рр. Важливою для
цього дослідження є стаття В. Волковинського, присвячена аналізу бойових дій на
території України2, а також П. Усенка, у якій досліджується історія Великої війни на
Чорному морі3. Певні відомості щодо особового складу російської армії і значної долі в
ньому українців подає праця В. Голубка, де вивчається процес становлення української
армії в період Центральної ради, а також його передумови4. Щодо деяких біографічних
відомостей українських військових діячів 1917–1921 рр., які пройшли Першу світову
війну, цінною є робота Я. Тинченка5.
1

Реєнт О., Янишин Б. Україна в період Першої світової війни: історіографічний аналіз // Український
історичний журнал. – 2004. – № 7. – С. 19.
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історичний журнал. – 2004. – № 7. – С. 38-56.
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Багато уваги різним аспектам Великої війни присвячували праці російських
істориків. Автор використав роботи С. Волкова1, А. Воробйової2, О. Дєрябіна3,
К. Залєського4, А. Уткіна5, В. Щацилла6. Важливі відомості щодо організації російської
армії містить робота британського дослідника Н. Корніша, видана російською мовою7.
Вони дають широкі відомості щодо офіцерського складу, містять тогочасні документи,
аналіз воєнно-політичних і соціальних проблем 1914–1917 рр.
Важливе місце у дослідженні Великої війни посідають роботи відомого військового
історика А. Зайончковського, безпосереднього учасника подій 1914–1917 рр. Його праця є
однією з перших, присвячених цій війні8.
Вивчити особливості особового складу російської армії значною мірою допомогла
робота М. Капустянського, відомого українського військового діяча 1917–1920 рр., а
пізніше – воєнного історика української еміграції, яка містить короткий, але влучний
аналіз загальних характерних рис російської армії. Серед особового складу російської
армії вихідці з України становили досить значний відсоток9.
Центральне місце у блоці держав Згоди (Антанта) займали Англія, Франція та Росія.
Мета статті – висвітлення характерних особливостей російської армії, позитивних і
негативних, які сприяли або ж заважали їй виконувати свої завдання. Адже саме російська
армія винесла на собі основний тягар бойових дій на декількох фронтах, зокрема проти
таких сильних противників як армії Німеччини, Австро-Угорщини та Туреччини. Вона
була однією з наймогутніших армій світу і зробила величезний внесок у перемогу держав
Антанти у війні. Разом з тим спробуємо наголосити на важливих гуманітарних проблемах,
пов’язаних з підготовкою та участю російських військ у бойових діях 1914–1917 рр.
Серед європейських держав Росія була єдиною, чия армія на початку ХХ ст. вже
мала бойовий досвід (невдалий) – війни з Японією. Ця обставина мала справити і
насправді справила вагомий вплив на подальший розвиток і життя російського війська10.
Після поразки була проведена величезна робота по вивченню досвіду російсько-японської
війни, спрямованої на викорінення в армії тих значних вад, що дали про себе знати під час
бойових дій на Далекому Сході.
У 1909 р. почалася воєнна реформа, що проводилася під керівництвом військового
міністра В. Сухомлинова. Вважається, що його безумовною заслугою було те, що він
частково викорінив у російській армії «маньчжурський синдром» – деморалізуючу
пам’ять про колишні поразки у війні з Японією. В цей час було значно скорочено
чисельність гарнізонів фортець, що дало можливість створити додатково 6 дивізій,
збільшено кількість офіцерського складу11. У підготовці військ головна увага зверталася
на індивідуальне навчання окремого бійця, на підготовку молодшого командного й
особливо офіцерського складу, а також на підготовку військ до активних рішучих дій12.
1
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Переважну більшість озброєння і бойової техніки Росія виробляла власними силами. Була
проведена також грандіозна «чистка» офіцерського корпусу: у відставку були відправлені
341 генерал і 400 полковників1. У 1914 р. російська армія була набагато сильнішою і
краще підготовленою до війни, ніж напередодні війни з Японією, в ході цієї війни
російські війська воювали набагато краще, ніж у 1904–1905 рр. Іноземних спостерігачів
вражав природний оптимізм російських солдатів і офіцерів, який рятував їх в умовах
жахливої за своєю жорстокістю війни. На патріотизм і жертовність усіх народів Російської
імперії можна було цілком і впевнено покластися2.
Була проведена величезна робота щодо покращення умов життя солдатів. Денний
раціон харчування російського воїна складав 4000 калорій, це був переважно чорний хліб,
борщ, каша, чай і величезна – на погляд західних експертів – кількість цукру. Значно
покращено польове обмундирування солдатів і офіцерів. В подальшому офіцерська форма
змінювалася так, що мало чим відрізнялася від солдатської. Солдати були озброєні
п’ятизарядною гвинтівкою калібру 7,62 мм, яку англійські спеціалісти вважали цілком
надійною. Загальна вага бойового спорядження складала приблизно 30 кг3.
Особливої уваги заслуговує російський офіцерський корпус. Слід насамперед
зазначити, що у своїй переважній більшості на початку ХХ ст. він уже не був суто
дворянським. Політичний режим Росії був аристократичним, а командування армії таким
не було. На чолі російської армії, на відміну від союзних їй армій та армій противників, не
стояли генерали–аристократи. Визнаємо, що Верховний головнокомандувач великий
князь Микола Миколайович був рідним дядьком Миколи ІІ, великі князі були
генеральними інспекторами окремих родів військ. Однак значну частину офіцерського
корпусу складали представники недворянських верств населення і навіть вихідці з селян.
Такі відомі російські воєначальники як М. Алексєєв, Л. Корнілов, А. Денікін були
селянського походження. Їхні батьки самотужки вибилися з селянського стану за рахунок
двадцятип’ятирічної військової служби. Генерали П. Лечицький, М. Пустовойтенко,
О. Рогоза – були синами священиків4. При цьому враховуючи гвардію, у 1910 р. вихідців
із дворян у піхоті було 44,3%, у козацьких військах – 44,6%, в інженерних військах –
69,5%, в артилерії – 76,8%, у кінноті – 79,7%. У 1911–1912 рр. вихідці з селян серед
офіцерів піхотних полків складали 36–36,3%, а дворян – 41,4%5. Представники
аристократії займали провідні посади здебільшого у кінноті6. Одним з них був
представник української аристократії генерал-майор П. Скоропадський, який на початку
Першої світової війни командував заслуженим Лейб-гвардії кінним полком, що мав
славетну бойову біографію7.
Проте розширення можливостей стати офіцером для представників інших станів не
змогло повністю вирішити важливу проблему комплектування армії офіцерським складом
напередодні війни. І це незважаючи на покращення грошового утримання і вдосконалення
системи проходження служби. Служба в армії не давала особливих пільг. Підполковник
російської армії отримував приблизно четверту частину того, що отримував німецький
офіцер такого ж рівня. Німецький гауптман отримував 2851 марку, а російський штабскапітан – 1128 марок8. У квітні 1914 р. некомплект офіцерів складав 3380 осіб, а всього у
російській армії на початку 1914 р. служило приблизно 43 000 офіцерів. Після мобілізації
їхня кількість зросла до 80 000, але в перші ж місяці війни армія понесла величезні
1
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втрати1. За всю війну серед офіцерів вони склали вбитими, пораненими, зниклими
безвісти 71 298 осіб2. В роки війни втрати вбитими на 1000 осіб склали серед офіцерів
82,9, а серед солдатів – 59,563. У відсотковому відношенні втрати серед офіцерів
перевищували втрати серед солдатів. Відсотковий показник офіцерів, які потрапили у
полон, складає 3 %. Дезертирів серед офіцерів не було4.
У ході війни кадровий офіцерський склад майже повністю вибув з ладу (особливо у
піхоті), його замінювали офіцерами воєнного часу. Відтак офіцерський корпус за
соціальним походженням змінився докорінним чином. Він фактично відповідав складу
населення країни5.
Для збільшення кількості офіцерів відкривалися, у т.ч. і в ході війни, нові військовонавчальні заклади. Всього під час війни офіцерів для піхоти, кінноти й артилерії готувало
25 військових училищ. З них 8 знаходилося на території України. Зокрема, у Києві – 4,
Одесі – 2, Єлисаветграді – 1, Чугуєві – 16. Враховуючи величезні втрати серед
офіцерського складу під час бойових дій відкривалися короткотермінові військовонавчальні заклади для підготовки офіцерів воєнного часу – школи прапорщиків. Всього
протягом всієї війни було відкрито 41 таку школу, у т.ч. в Україні їх існувало 7: 5 – у
Києві, 2 – в Одесі7. Офіцерів флоту готував Морський корпус, а також мінні курси в
Севастополі, для підготовки військових льотчиків були відкриті спеціальні офіцерські
школи в Петрограді, Севастополі та Одесі8. Відкриття нових військових навчальних
закладів суттєво допомогло у підготовці офіцерських кадрів. Поповнення армії офіцерами
під час Світової війни здійснювалося у величезних масштабах, які більш ніж у 6 разів
перевищували довоєнну чисельність офіцерського корпусу. Всього за роки війни у
військових училищах і школах прапорщиків пройшло підготовку 172 358 осіб9.
Проте у підготовці офіцерського складу та проходженні служби офіцерами мали
місце серйозні вади, які пізніше негативно впливали на результат бойової діяльності
російських військ на фронті. Звертаючи велику увагу на навчання військ і вдосконалення
молодшого командного складу, російський Генеральний штаб цілковито ігнорував підбір і
підготовку старшого командного складу: призначення осіб, які довго перебували на
адміністративних посадах, відразу на посаду начальника дивізії і командира корпусу було
дуже поширеним явищем10. Якщо уважно проаналізувати біографії російських
воєначальників, можна знайти багато підтверджень цьому11. Сучасники свідчать, що
«самостійність, ініціатива у роботі, твердість у переконаннях і особистий приклад не
заохочувалися, і вимагалося велике мистецтво і такт, щоб мати можливість проводити свої
ідеї у військах, які б вони не були корисні…»12 Не вдалося створити Генеральний штаб,
який був би не структурним підрозділом Військового міністерства, а мозковим центром
армії. Академія Генерального штабу робила невеликі випуски офіцерів, але прибуваючи в
армію, вони ставали заступниками командирів військових частин, а не їх
інтелектуальними кураторами13. О. Брусилов так оцінює офіцерський корпус російської
1
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армії: «Склад кадрових офіцерів був в цілому непоганий і знав свою справу досить добре,
що і довів… Але значний відсоток керівних осіб всіх ступнів виявився, … в багатьох
відношеннях слабким, і уже під час війни прийшлося їх за помилки спішно знімати і
замінювати їх тими, котрі … показали кращі бойові здібності»1. Він також дає позитивну
оцінку офіцерам Генерального штабу: «…за деякими винятками офіцери генерального
штабу в цю війну працювали добре, вміло і старанно виконували свій обов’язок»2. Так
А. Зайончковський робить висновок, що російська армія вступила у війну з непоганими
полками, посередніми дивізіями і корпусами, з поганими арміями і фронтами3.
О. Брусилов вважає, що на війну «…ми виступили із задовільно навченою армією»4.
Проте підготовка офіцерів мала і ще один важливий недолік, який негативно
позначався на якості проведення командним складом роботи за навчання і виховання
підлеглих. У військових училищах цілком ігнорувалося вивчення методик навчання
солдатів. Один із офіцерів-кіннотників у своїй статті писав: «Офіцер не отримує ніякої
теоретичної підготовки в області воєнної психології. Офіцер, вийшовши з училища, навіть
не підозрює, що один з його обов’язків полягатиме в умінні впливати на розум і серце
своїх підлеглих, на їх психіку»5. Це було однією з причин, що сприяла відчуженості
офіцерів від солдатів, яка пізніше надто поглиблювалася внаслідок злочинної пропаганди,
здійснюваної революційними агітаторами у 1917 р. Майбутні офіцери майже не вивчали
суспільно-політичних дисциплін, що не сприяло формуванню їхнього світогляду.
А. Денікін у своїх спогадах писав: «Ні училищна програма, ні викладачі, ні командування
не ставило мети розширити світогляд вихованців, відповісти на їх духовні запити.
Російське життя тоді вирувало, але всі так звані «прокляті питання», вся політика –
поняття, під яке підводилася вся область державознавства і соціальних пізнань, –
проходила повз нас»6. В результаті російські офіцери, у переважній більшості, безумовно,
хоробрі й здібні командири, пізніше не змогли нічого протиставити революційній
пропаганді у 1917 р., і виявилися цілком безпорадними запобігти розкладу особового
складу й розвалу всієї російської армії, яка донедавна являла собою значну силу і мала не
тільки поразки, а й значні успіхи на фронтах. Це ще раз свідчить, що для успішної
діяльності військового керівника, а особливо стратегічного рівня, величезне значення має
наявність у нього глибоких знань у галузі всіх суспільних наук та вміння застосувати їх на
практиці.
Характерні риси солдатів російської армії розкриває учасник Першої світової війни,
а потім відомий військовий діяч доби УНР М. Капустянський: «Добре відомі властивості
російської армії: впертість, відданість, витривалість, презирство до смерті, слухняність.
Але ж солдати потребували постійного догляду і опіки; за відсутності цього, швидко
розперізувалися і втрачали військовий вигляд. … За найкращі бойові частини справедливо
вважали сибіряків… За ними йшли частини, мобілізовані на Україні»7.
Слабкі сторони особового складу російської армії дали про себе знати досить
швидко. Перш за все, у них був брак елементарної освіти, якої не мала половина
населення країни. Малоосвічені солдати, попри всю їх природну хоробрість, погано
орієнтувалися на місцевості, повільно опановували техніку, губилися у складних
обставинах. Потреба усунення цих вад не була врахована в ході здійснення підготовчих
заходів перед війною. Відомий воєначальник Першої світової війни А. Денікін,
1
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розмірковуючи над процесом розкладу російської армії у 1917 р., справедливо зауважував:
який народ, така і армія. Стара російська армія, відображаючи вади російського народу, у
своїй переважній більшості мала і позитивні риси, насамперед – надзвичайне терпіння, з
яким переносила всі жахи війни, воювала майже 3 роки, часто йшла без зброї проти
вбивчої техніки ворога, виявляла високу мужність і самопожертву, та своєю кров’ю
спокутувала прорахунки верховної влади, народу і свої1.
Поряд з величезною організаційно-технічною роботою, яка проводилася напередодні
війни, державному проводу Російської імперії необхідно було довго й наполегливо
працювати над тими вадами, які мали місце у російському суспільстві, а саме – над
поширенням освіти серед населення країни, значна частина якого не мала її. Адже війни
початку ХХ ст. вимагали від воїнів певного рівня освіченості, технічної підготовки та
загальної культури.
Державне і військове керівництво Росії цілком усвідомлювало всі недоліки своєї
армії. З 1913 р. почали виконувати велику воєнну програму, яка до 1917 р. мала значно
підсилити російську армію, багато в чому усунути її недоліки. Про слабкі сторони
російської армії знав і цар Микола ІІ2. Хоча воєнні реформи 1909–1914 рр. зробили
російську армію більш потужною силою, вона так і не змогла досягти рівня свого
головного ворога – німецької армії. Росія не завжди могла битися на рівних із своїм
головним і досить сильним противником.
У ході підготовки до війни важливе місце має займати формування свідомого
ставлення військових і всього населення до війни. Але й тут російське державне
керівництво зробило надто багато фатальних помилок порівняно зі своїми противниками.
О. Брусилов характеризує таку роботу як повністю негативну3. Він пише: «Навіть після
оголошення війни прибуваючі з внутрішніх областей Росії поповнення не розуміли, яка це
війна звалилася їм на голову – начебто ні з того ні з сього. Скільки разів питав я в окопах,
за що ми воюємо, і завжди незмінно одержував відповідь, що якийсь-там ерц-герц-перц з
дружиною були кимсь вбиті, а тому австріяки хотіли образити сербів. Але хто ж такі
серби, не знав майже ніхто, що таке слов’яни – було також темно, а чому німці з за Сербії
вирішили воювати – було зовсім невідомо. Виходило, що людей вели на смерть невідомо з
за чого, тобто за примхою царя»4. Далі О. Брусилов ставить проблемне питання і сам же
дає відповідь на нього: «Чим був винен наш солдат, що він не тільки нічого не чув про
задуми Німеччини, але і зовсім не знав, що така країна існує … Солдат не тільки не знав,
що таке Німеччина, а тим більше Австрія, але він поняття не мав про свою матінку–Росію.
Він знав свій повіт і, … губернію, знав, що є Петербург і Москва, і на тому його
знайомство зі своєю батьківщиною закінчувалося. Звідки ж було взятися тут патріотизму,
свідомій любові до великої батьківщини!»5 А висновок відомий воєначальник робить
такий: «Війська були навчені, дисципліновані і слухняно пішли у бій, але підйому духу не
було ніякого, і поняття про те, що являла собою ця війна, було відсутнім повністю»6.
Аналізуючи процес розвалу російської армії у 1917 р., він пише: «Якби після першого
акту революції 1905–1906 років старий уряд … провів потрібні реформи і між іншими
заходами дав офіцерському складу знання і вміння пропагувати свою політграмоту,
підготував вмілих ораторів з офіцерського середовища, то розвал не міг би відбутися в
такому швидкому темпі…»7 Варто зазначити, що О. Брусилов тут наголошує на
необхідності в армії кваліфікованих спеціалістів в галузі гуманітарних проблем, силами
1
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яких ця пропаганда має здійснюватися. Знаменним є те, що ці важливі висновки робить
саме військовий керівник стратегічного рівня, який розуміє не тільки виняткове значення
правильно організованої бойової підготовки військ та необхідність їх всебічного
матеріального забезпечення, а й наголошує на необхідності проведення в армії у широких
масштабах спеціальних інформаційно-пропагандистських та культурно-просвітницьких
заходів, спрямованих на піднесення рівня патріотизму та бойового духу серед військ і
населення та роз’яснення їм мети і завдань війни та визнає крайню потребу військ у
спеціально підготовлених фахівцях гуманітарного напрямку.
Можна твердити, що державний провід Росії не налагодив інформаційнопропагандистського забезпечення серед військ і населення, яке спрямовувалося б на
роз’яснення цілей війни, необхідності її для Російської держави, а також на підйом
бойового духу військ та посилення патріотичних настроїв у суспільстві й армії.
Громадська думка відповідним чином не формувалася, тому воєнно-політичні наміри
Росії у цій війні залишалися неясними для переважної більшості російського суспільства.
Характерною рисою російської армії був її багатонаціональний характер. У 1914 р. з
шістнадцяти командувачів арміями сім носили німецькі прізвища, один – голландське,
один – болгарин, у сімох були російські прізвища, хоча двоє з них були за походженням
поляками1. Серед російських воєначальників було також досить багато українців. В різний
час існували і національні військові частини, зокрема польські, латиські, сербські, чеські,
добре відома Кавказька кінна дивізія, що складалася з Дагестанського, Кабардинського,
Татарського, Чеченського, Черкеського та Інгушського полків, а також Туркменський
кінний полк2.
Важливе місце у підготовці до війни займала Україна. На її території
розташовувалося потужне військове угруповання – війська Київського та Одеського
військових округів. Вони нараховували 36 піхотних та 6 кавалерійських дивізій, 11
саперних, 2 понтонні, 3 залізничні та 2 телеграфні батальйони3. На півдні України
розташовувався Чорноморський флот, також укомплектований переважно з українців4.
Наші земляки з перших днів війни активно залучалися до участі в ній. Лише по селах
українських губерній протягом 1914–1917 рр. було призвано до лав російського війська
майже 2,8 млн осіб5. За даними статистичного щорічника Росії, у 1915 р. на тисячу
чоловіків кожної національності в армії перебувало: великоросів – 4, білорусів – 5,
українців – 8. Русифіковані і, безперечно, «лояльні українці» мали всі умови для успішної
військової кар’єри6. Можна припустити, що українці в офіцерському корпусі російської
армії складали приблизно 20 %. Але точну цифру встановити важко, оскільки в той час
представники слов’янських народів Російської імперії не поділялися за національною
ознакою. Сучасний російський дослідник історії російського офіцерства С. Волков
вважає, що слово «росіяни» вживалося для визначення саме національної ознаки, і завжди
передбачало великоросів, малоросів і білорусів, які завжди вважалися єдиним народом і
між якими в цьому плані ніякого розподілу не робилося7. Проте автор цієї статті не згоден
з таким підходом. А. Денікін у своїх спогадах свідчить: «Малоросійське питання не
існувало зовсім. Малоросійська говірка, пісні, музика набули повного визнання і в
1

Уткин А. Первая мировая война. – М., 2002. – С. 114.
Корниш Н. Русская армия 1914–1918. – М., 2005. – С. 44.
3
Залесский К. Первая мировая война. Биографический энциклопедический словарь. – М., 2000. –
С. 483-529.
4
Усенко П. З історії Великої Війни 1914–1917 рр. на Чорному морі // Український історичний журнал.
– 2005. – № 6. – С. 73.
5
Волковинський В. Бойові дії на українських землях у роки Першої світової війни // Український
історичний журнал. – 2004. – № 7. – С. 38.
6
Гриневич В., Гриневич Л., Якимович Б. та ін. Історія українського війська (1917-1995) / Упоряд.
Я. Дашкевич. – Львів: Світ, 1996. – С. 12-13.
7
Волков С. Русский офицерский корпус. – М., 1993. – С. 274.
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жодному разі не викликали уявлення окремішності, сприймаючись як своє, російське,
рідне»1.
Бойові якості військових частин, сформованих з українців, були досить високими.
М. Капустянський пише: «Розгром усієї Австро-Угорської армії в 1914 році є ділом рук,
головним чином, військ Київської та Одеської військових округ та гвардії (значні кадри
українців). … За мирних часів «хахли», як їх називали в армії, були найбільш бажаним
елементом у кожній частині. Це, здебільшого, – селяни, слухняні, не розбещені, боєздатні,
розумні. Великий відсоток із них ішов у фельдфебелі, вахмістри й лишався на
поверхтерміновій службі. Також значна кількість «малоросів» (малорослих) на ділі були
«великорослими» і комплектували гвардію, фльоту й кінноту. Взагалі, українці складали
чудовий бойовий елемент»2. У гвардії, у т.ч. і в гвардійській кавалерії служило чимало
українців. Саме вояки Лейб-гвардії Уланського Його Величності та Лейб-гвардії
Гродненського гусарського полків спільно з 3-ю гвардійською кінною батареєю навесні
1917 р. намагалися провести українізацію своїх частин і закласти основи майбутньої
української кінноти3. В інших частинах російської гвардії, зокрема у Лейб-гвардії
Волинському, Семенівському, Єгерському, Ізмайловському полках також служило багато
українців4. Враховуючи позитивні характеристики українців як воїнів, російські військові
керівники, зокрема Верховний головнокомандувач генерал від інфантерії Л. Корнілов
наказав українізувати ХХХІV армійський корпус генерал-лейтенанта П. Скоропадського,
який згодом став називатися Першим Українським корпусом5. Відомо також, що тодішній
командувач Чорноморським флотом віце-адмірал О. Колчак «відразу поставивсь
прихильно до українізації фльоти, як до здорової течії серед тодішньої руїни»6.
Серед російських військових діячів, які займали високі посади в армії і на флоті,
вихідців з України було чимало. Але загалом про них відомо небагато, тому доцільно
коротенько згадати деяких з них. Це, зокрема, генерал-лейтенант П. Волкобой, що
відзначився під час боїв у Галичині в 1915 р.7; командир зведеного кінного корпусу
генерал-лейтенант М. Володченко8. Сучасники відзначали його як хороброго і діяльного в
боях командира9; начальник офіцерської повітроплавної школи генерал-лейтенант
О. Кованько10; військовий прокурор генерал-лейтенант О. Макаренко11; генералквартирмейстер
штабу
Верховного
головнокомандувача
генерал-лейтенант
12
М. Пустовойтенко ; командуючий 4-ю армією генерал від інфантерії О. Рогоза, чия армія
постійно змушена була діяти у складних умовах13; генерал-лейтенант П. Скоропадський,
частини кінноти під його командуванням відзначилися в боях у Східній Пруссії у
1914 р.14; генерал від інфантерії В. Слюсаренко, чиї блискучі дії фактично врятували 1-шу
1
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– С. 13.
2
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2000. – С. 15.
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Крип’якевич І., Гнатевич Б., Стефанів З. та ін. Історія українського війська (від княжих часів до
20-х років ХХ ст.) / Упоряд. Б.З. Якимович. – 4-е вид., змін. і доп. – Львів: Світ, 1992. – С. 357.
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Там само. – С. 370.
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Там само. – С. 434.
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8
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армію від оточення німцями в районі Мазурських боліт1; генерал-майор В. Тарановський,
командувач російськими військами на Салонікському фронті2; професор Миколаївської
військової академії Генерального штабу генерал-лейтенант М. Юнаков3; командир ІІІ
армійського корпусу генерал-лейтенант Г. Янушевський4; військово-морські діячі:
морський міністр адмірал І. Григорович5; помічник начальника Морського Генштабу
контр-адмірал А. Капніст6 та ін. Для загальної характеристики можна зазначити, що вони
мали багатий досвід служби на різних командних та адміністративних посадах у військах
та штабах, бойовий досвід участі у російсько-японській війні, і загалом відповідали
своєму посадовому призначенню.
Важливо також і те, що під час Першої світової війни отримала бойовий досвід
переважна більшість українських військових діячів, які відзначилися в добу національновизвольної боротьби 1917–1921 рр. Окрім деяких з названих вище, це, перш за все,
М. Безручко,
О. Галкін,
О. Греков,
С. Дельвіг,
С. Дядюша,
П. Єрошевич,
М. Капустянський, Ф. Колодій, С. Кулжинський, Є. Мешківський, М. ОмеляновичПавленко, А. Пузицький, В. Сальський, В. Сінклер, О. Удовиченко й багато інших7. Отже,
в українських військових формуваннях була значна частка полковників і генералів старої
російської армії, які закладали підвалини нового українського війська на початку ХХ ст.
У 1905–1913 рр. у Росії проводилася велетенська за масштабами робота, спрямована на
підвищення якості російської збройної сили напередодні Великої війни. Значною мірою
враховано уроки російсько-японської війни. В армії проведено важливі перетворення, які
значно покращили її стан. Разом з тим неможливо було за короткий проміжок часу
усунути ті вади, які заважали російській армії успішно воювати на фронті. Це, передусім,
стосується підготовки вищого командного складу, офіцерів та солдатів. Щодо останніх –
на стан їхньої підготовки та формування світогляду суттєвий негативний вплив справляв
брак елементарної освіти в багатьох із них, що було фатальним недоліком на початку ХХ
ст., коли величезних масштабів набуло використання у військових цілях складної, як на
той час, військової техніки та зброї.
Не було налагоджено на відповідному рівні патріотичне виховання російського
війська і населення, а також інформаційно-пропагандистське забезпечення, яке
спрямовувалося на роз’яснення мети, яку переслідувала Росія та інші держави – союзники
і противники у цій війні. Переважна більшість російського суспільства не змогла глибоко
усвідомити значення перемоги у війні саме для Російської імперії, тому відповідного
підйому бойового духу серед військ не було.
В армії служило багато здібних офіцерів і генералів, які з честю й величезною
самопожертвою виконували свій обов’язок. Офіцерський корпус увібрав у себе
представників усіх станів російського суспільства, він уже не був суто дворянським, як
кілька століть тому, і фактично відповідав складу населення країни як за соціальною, так і
за національною ознакою.
Російська армія була багатонаціональною. Разом з представниками інших народів
Російської імперії в армії проходило службу багато українців. Частини, сформовані з
вихідців з України, мали добру бойову репутацію і в ході боїв неодноразово підтвердили
її. Деякі військові керівники вищого рангу прихильно поставилися до українізації окремих
військових частин і з’єднань у 1917 р., оскільки такі заходи, на їхню думку, сприяли
зміцненню військової дисципліни і боєздатності військ.
1

Там само. – С. 564.
Там само. – С. 583.
3
Там само. – С. 721.
4
Там само. – С. 726.
5
Там само. – С. 174.
6
Там само. – С. 278.
7
Тинченко Я. Українське офіцерство: шляхи скорботи та забуття. – К., 1995. – Ч. 1. – 259 с.
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Можна зробити загальний висновок, що російська армія в разі ґрунтовної всебічної
підготовки до війни, проведеної за умови відповідної державної політики, широких
пропагандистських заходів серед війська і населення, ретельного вивчення та безумовного
врахування військовими керівниками гірких уроків минулого, могла достойно
протистояти своїм противникам і здобути перемогу.
Подальші дослідження різноманітної проблематики Першої світової війни можуть
бути спрямовані на дослідження численних прикладів мужності та героїзму воїнів –
українців, солдатів і офіцерів у збройній боротьбі 1914–1917 рр., поглиблене вивчення
ходу та результатів бойових дій на українських землях, їхній вплив та вплив війни загалом
на економічну й політичну ситуацію в Україні, організацію воєнно-патріотичного
виховання вояків та населення України, діяльність військових навчальних закладів на
території України з підготовки командних кадрів для російської армії, робота військового
і цивільного духовенства серед військових і цивільних громадян тощо.
Under consideration are some aspects of the Russian Army in the period of for the First
World War, its officer corps and national staff, some positive and negative peculiarities.
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Фурман І.І. (Київ)
ЗАСТОСУВАНЯ АВІАЦІЇ
У ПРОТИМІННИХ ДІЯХ НА ЧОРНОМУ МОРІ
В РОКИ ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ
У статті узагальнено завдання, що вирішувала авіація на Чорному морі в роки
Першої світової війни та висвітлено її роль у протимінних діях на морі.
Досвід воєнних конфліктів періоду після Другої світової війни свідчить, що морська
мінна зброя завдяки таким якостям, як простота та швидкість постановки, потайність,
тривалість створюваної загрози, відносно невелика вартість, є одним із ефективних видів
морської зброї1.
У роки Першої світової війни міни, як засіб боротьби на морі, були вперше
застосовані масово. Загальна кількість мін, яка була встановлена надводними кораблями,
підводними човнами та літаками на морських театрах воюючими флотами склала 308727
тис. мін2. Є відомості, що лише російський флот встановив 52 тис. мін3, на яких загинули
64 кораблі противника4. Цифри яскраво свідчать, що на один загиблий корабель
доводилося понад 800 мін. Особливості і масштаби мінної війни на морі у зазначений
період зумовили шукати нові сили і засоби для боротьби з мінною небезпекою.
Досвід ведення протимінних дій на морі й на сьогодні не втрачає свого практичного
значення, його треба досконало вивчати і творчо використовувати у бойовій діяльності
Військово-Морських сил України задля надійної оборони держави з морського напрямку5.
У цій статті автор ставить за мету узагальнити завдання морської авіації
Чорноморського флоту Росії в роки Першої світової війни, дослідити їх еволюцію з
розвитком авіаційної техніки й озброєння та висвітлити роль авіації флоту у протимінних
діях на морі. У контексті розвитку воєнного мистецтва у зазначений період, на нашу
думку, найбільш показовим є досвід протимінних дій авіації російського Чорноморського
флоту, яка за своїми бойовими властивостями значно переважала авіацію інших країн
Чорноморського регіону – Туреччини, Болгарії та Румунії і, відповідно, вирішувала
щирше коло завдань. Назви керівних документів, а також назви типів літальних апаратів
морської авіації, автор наводить мовою оригіналу.
Аналіз наявних джерел за темою показав, що на озброєнні авіації Чорноморського
флоту в роки Першої світової війни знаходилися літальні апарати наступних типів:
іноземного виробництва – американські поплавцеві літаки типу «Кертисс» («Кertis») і
французькі аероплани «Моран-Cолнье» («Morane-Saulnier»), що використовувалися
переважно в кампаніях 1914 і 1915 рр., та вітчизняних виробників – гідролітаки
конструкції Д. Григоровича М-5 (для прибережних загонів морської авіації), М-9 (для
корабельної авіації), М-12 (двомісний варіант), М-15 (подальший розвиток М-9) і морські
1

Фурман І.І. Застосування морської мінної зброї в локальних війнах та збройних конфліктах у
післявоєнний період (1950–2003 рр.) // Труди академії. – К.: НАОУ, № 50. – С. 344-349.
2
Использование мин в Мировую империалистическую войну 1914–1918 гг. – М.; Л.: Военно-морское
издательство НКВМФ СССР, 1940. – С. 173.
3
Там само. – С. 138.
4
Минное оружие в первой мировой войне // http://wunderwaffe.narod.ru/WeaponBook/MO_05/
chap07.html.
5
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досвід // Завдання Військово-Морських Сил збройних Сил України в контексті реалізації державної
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винищувачі М-11 (одномісний), а також сухопутні винищувачі «Ньюпор-17» («Nieuport»),
що використовувалися переважно в кампаніях 1916 і 1917 рр. і складали основу авіації
Чорноморського флоту1.
Слід звернути увагу, що спеціальних бойових літаків до початку війни ще не було,
вони з’явилися під час війни. Надійність перших літальних апаратів була дуже низькою і
всі вони створювалися для виконання насамперед розвідувальних завдань та зв’язку2, що
знайшло відображення в «Положении о службе авиации в службе святи» 1914 р.3
На початку війни авіація Чорноморського флоту також вирішувала обмежене коло
завдань: ведення повітряної розвідки (основне завдання) й спостереження на морі та на
суші, що здійснювалися для забезпечення бойової діяльності флоту способом «візуальне
спостереження», коректування вогню корабельної і берегової артилерії; виявлення мінних
загороджень; вирішення допоміжних завдань в інтересах флоту і військ (забезпечення
морських перевезень, зв’язок тощо)4.
З розвитком авіаційної техніки та озброєнням літаків бомбами і кулеметами5,
авіацію флоту почали використовувати для інших завдань, зокрема: знищення (ураження)
кораблів (суден) противника в морі і в пунктах базування (портах); ураження укріплень та
інших важливих берегових об’єктів противника; прикриття кораблів і об’єктів флоту з
повітря; протичовнова оборона сил і об’єктів флоту; боротьба з повітряним противником,
завоювання переваги в повітрі в межах операційної зони флоту; авіаційна підтримка
сухопутних військ тощо6. Певним чином вони віддзеркалюються у новому керівному
документі – «Положение о службе морской авиации и воздухоплавания Императорского
Российского флота» від 13 грудня 1916 р.7
Проглядається чітка тенденція щодо розширення кола завдань авіації флоту, зміст і об’єм
яких залежали від удосконалення авіаційної техніки й озброєння літаків бомбами і кулеметами.

Для прибережних загонів морської авіації Чорноморського флоту пріоритетним було
завдання протичовнової оборони сил і об’єктів флоту. Для корабельної авіації основними
завданнями були ведення повітряної розвідки з авіаносних кораблів, здійснення
протичовнової оборони, ураження кораблів і берегових об’єктів противника8.
Як бачимо, завдання щодо виявлення мінних загороджень для авіації флоту не було
основним. Слід також відзначити, що особливості та характер виконання вищезазначених
1

Герасимов В.Л. Морская авиация России в годы Первой мировой войны: зарождение, строительство
и применение // Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой
мировой войны по документам российских и зарубежных архивов: Материалы Международной научной
конференции (7-8 сентября 2004 г.) / Отв. ред. В.П. Козлов. – М.: Наука, 2006. – С. 309, 313.
2
Морской атлас. Описание к картам. – Л.: Изд. Картфабрика ВМФ, 1966. – Т. 3 (военноисторический). – Ч. 1. – С. 899.
3
Герасимов В.Л. Морская авиация России в годы Первой мировой войны: зарождение, строительство
и применение // Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой
мировой войны по документам российских и зарубежных архивов: Материалы Международной научной
конференции (7-8 сентября 2004 г.). – М., 2006. – С. 311.
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Там само. – С. 315.
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Андреев В. Русская авиация в Первой мировой войне // Родина. – 1993 – № 8-9. – С. 68-71.
6
Морской атлас. Описание к картам. – Л., 1966. – Т. 3. – Ч. 1. – С. 902; Авиация Черноморского флота
в Первой мировой войне // http:// www.hydroplanes.ru/morskaya_aviaciya_rossii/aviaciya_chernomorskogo_
flota_v_pervoj_mirovoj_vojne.html; Морская авиация принимают первые бои // http://aviac.ru/seaaviacrus/360morskaya-aviaciya-prinimayut-pervye-boi.html; Герасимов В.Л. Отечественная морская авиация в Первую
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и применение // Последняя война Российской империи: Россия, мир накануне, в ходе и после Первой
мировой войны по документам российских и зарубежных архивов: Материалы Международной научной
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завдань зумовили розділення морської авіації в 1917 р. на роди, зокрема: розвідувальнобомбардувальну і винищувальну.
Таким чином, коло завдань морської авіації під час Першої світової війни було,
беззаперечно, обумовлено технічними особливостями та бойовими можливостями
тогочасних літальних апаратів. Їх аналіз свідчить, що місце авіації флоту у війні на
Чорному морі в роки Першої світової війни визначалося допоміжною роллю і здатністю
самостійно вирішувати завдання лише повітряної розвідки.
У зазначений період виявилися перші бойові можливості авіації у мінній війні на
морі. Протимінні дії авіації флоту обмежувалися лише пошуком мінних загороджень
противника способом «візуальне спостереження».
In the article generalized task, that an aviation decided at the Black seaside in the years of
First world war and its role is reflected in to the fight against mines actions at the seaside.
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Цимбалюк І.Л. (Луцьк)
ПОЛІТИЧНИЙ КУРС
ПОЛЬСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
З НАЦІОНАЛЬНОГО ПИТАННЯ
НА ТЕРИТОРІЇ ВОЛИНІ
У 1921-1939 рр.
Проаналізовано внутрішню політику II Речі Посполитої в сфері національних
відносин протягом 20-30 рр. XX ст. На території Західної Волині, крім українців,
проживали численні групи поляків, євреїв, чехів, німців і росіян, які вносили політичний
вклад у розвиток краю.
Становищу національних меншин на території Волині приділяють увагу такі
дослідники як М. Кучерепа, Ю. Крамар, А. Шваб, В. Надольська. Всі вони акцентують
увагу на окремо взятих факторах, які впливали на етнодемографічні та етнополітичні
процеси в краї.
У зв’язку з новими дослідженнями та використанням архівних матеріалів спробуємо
проаналізувати наслідки політики польської влади щодо національних меншин та
з’ясувати, чи є вони фактором у подальших українсько-польських конфліктах.
Політичний курс Польської держави був спрямований на цілковиту уніфікацію
українських земель із польським середовищем. Одним із основних проявів такої політики
була відповідна організація територіального поділу і функціонування місцевих органів
влади. Повернувшись до старої польської адміністративної системи, влада, зберігаючи
майже без змін поділ на повіти за попередньою схемою, знову запровадила більші
територіально-адміністративні одиниці – воєводства. Волинське воєводство включало з
1921 р. 10, а з 1931 р. – 11 повітів, у т.ч. Володимирський, Ковельський, Любомльський,
Луцький, Горохівський на території сучасної Волині. Волинські повіти успадкували без
значних змін територію порівняно великих «уїздів» Російської імперії. За межами Волині
в той час опинився Каширський повіт (теперішні Камінь-Каширський і Любешівський
райони Волинської області), що входив до складу Поліського воєводства (сучасна
Білорусь). Повіти поділялися на гміни, кожна з яких включала в себе кілька містечок і сіл.
Таким чином, з 1931 р. Волинське воєводство нараховувало 22 міські і 103 сільські гміни,
які, в свою чергу, ділилися на 20737 громад. Крім цього, Луцьк, Ковель і Рівне були т.зв.
«виділеними» містами, тобто містами з особливим статусом.
Вищим органом державного управління на території воєводства було воєводське, у
повітах – повітові староства. До компетенції управління входило: нагляд за політичним та
економічним життям воєводства, боротьба з революційно-визвольним рухом трудящих.
Управління складалося з відділів: загальний, громадської безпеки, адміністративний,
самоврядування, військовий, охорони здоров’я, землеробства та ветеринарії, праці і
громадської опіки, комунікаційно-будівельний та дирекція громадських робіт. Повітові
староства з 1921 р. підпорядковувалися воєводському управлінню, їх очолювали старости,
яких призначав міністр внутрішніх справ. Циркуляром Волинського воєводи від 30 квітня
1930 р. було введено «Організаційний статут староств», відповідно до якого створювалися
реферати: загальний, безпеки, адміністративний, військовий, карний, промислово-водний,
громадського здоров я, ветеринарний, охорони лісів, відбудови.
Згідно з розпорядженням генерального комісара східних земель від 14 серпня 1919 р.
був утворений магістрат м. Луцька, в 1934 р. – перейменований на міське управління. До
його компетенції входило складання бюджету, стягнення податків з населення, нагляд за
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санітарним станом і благоустроєм міста, будівництво шкіл, лікарень. Складався з відділів:
загального, фінансового, громадського, технічного, адміністративного. Відділи поділялися
на підвідділи, які відали окремими ділянками управління містом.
Волинь здавна історично сформувалася як багатонаціональний та міжконфесійний
регіон. Поряд з автохтонним населенням – українцями, що становили 70,4%, тут
упродовж століть проживали поляки (15,2%), євреї (9,8%), а з другої половини XIX ст. у
цьому краї зародилися і зміцніли ще дві вагомі національні меншини – чеська (1,1%) та
німецька (2,2%)1. Вікові міжнаціональні ускладнення серед двох основних груп населення
Волині – українців та поляків, що нерідко носили характер конфлікту між православними
та католиками, особливо стимулювалися шовіністичними колами Другої Речі Посполитої,
яка заволоділа Волинню за Ризьким договором 1921 р. Загострений стан міжнаціональних
стосунків, як і наявність вагомої єврейської громади, отримав назву в історіографії
«волинський вузол».
Характеризуючи відносини двох народів – українського і польського цього періоду,
відомий польський історик і політолог Ю. Левандовський стверджував, що національна
політика Другої Речі Посполитої належить до тих сторінок, які найважче захищати2.
Дієвим показником складності і неоднозначності відносин двох націй після
закінчення Першої світової війни стала насамперед реакція волинян на Варшавський
договір. Беззаперечно сприйняти його не проявила готовності ні польська, ні українська
сторони. За оцінкою органів державної поліції польська громадськість краю була вражена
тією політичною акцією. Розгубленою виявилась і місцева адміністрація. Вона вимагала
пояснень від вищих ешелонів влади з приводу позиції в українському питанні. У той же
час неготовою до спільної боротьби виявилась і значна частина українців.
Незважаючи на те, що частина волинян-українців була аполітичною і національно
аморфною, у краї діяли сили, які категорично протиставлялись польській владі. Так,
напередодні підписання миру органи поліції в Луцьку кваліфікували діяльність
товариства «Просвіта» як антидержавну і з сепаратистським характером. В окремих
місцевостях з центрами «Просвіти» взаємодіяли опозиційні по відношенню до Польщі
організації державницького спрямування. Одна з таких – «Комітет захисту України» з
Любимова.
Певним індикатором суспільно-політичних настроїв волинян стали урочистості з
приводу першої конституції Польщі (участь у них розглядалась владою як прояв
лояльності до держави). На відміну від інших націй, українська громадськість Луцька
демонстративно ухилилася від участі в цій акції. А місцева «Просвіта» стала єдиною з
багатьох організацій міста, яка не делегувала своїх представників на урочисту процесію і
не вивісила на своєму приміщенні польський прапор.
Перешкодою до досягнення толерантного міжнаціонального співіснування став і
зростаючий селянський рух початку 1920-х рр., який набрав форму партизанської
боротьби. Часто енергія повстанців направлялась на «класових» ворогів (поляків). Вже у
1923 р. польська преса била тривогу: висловлювання «на кресах кипить» стало звичним.
І дійсно, на розвиток суспільства міжвоєнної Польщі впливало чимало внутрішніх та
зовнішніх чинників. Основними причинами цих змін слід вважати колонізаційні й
осадницькі процеси, покликані змінити існуючу національну структуру на селі, сприяти
денаціоналізації корінного українського населення.
Для національної політики Польської держави досліджуваного періоду характерні
половинчасті рішення і дискримінаційні заходи. Польща, яка сама довгий час була у
неволі, відродившись, відмовила українцям у їхніх правах. У трактуванні нації серед
поляків, які становили більшість у відродженій Польщі, переважали погляди, сформовані
1

Ziemia Wolynska (Luzk). – 1932. – № 18. – 1 травня. – 4 с.
Філіпович М. Українсько-польські відносини на прикладі діяльності Луцької повітової «Просвіти» в
20–30-х роках XX ст. // Україна в XX столітті: уроки, проблеми, перспективи. – К., 2001. – С. 168.
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ендеками на основі великодержавної ідеї Речі Посполитої. Згідно з нею нація є не тільки
культурницько-духовним феноменом, а й політичним. Тому до складу польської нації
автоматично включались усі народи, які зазнали політичного й культурно-цивілізацІйного
впливу поляків і Польської держави.
«Чи правда, що на Волині всі вже говорять українською?
- Так, пані, українці спілкуються українською.
- І на вулиці? І в органах управління?
- Адже українців на Волині 80 відсотків.
- Це жах! Держава в державі. Зрештою, це неправда: ніяких українців там
немає...»1
Цей діалог двох пані, зафіксований В. Островським в кінці 1930-х рр. на
залізничному вокзалі в Любліні й опублікований у журналі «Biuletyn рolsko»,
віддзеркалює поширений серед поляків настрій по відношенню до українців. У той же час
він наближає нас до розуміння сутності «волинського вузла», в переплетіннях якого
заховано проблему готовності визнати (або навпаки – спроби заперечити) етнічну
самобутність українців. Це, у свою чергу, змушувало дати відповідь на питання про те,
кому мають належати землі, де вони проживали. І відповіді були різноспекторні.
Відрізнялися ці голоси лише чисельністю: поляки поступалися чисельністю
українцям. Основними джерелами, за якими дізнаємося про народонаселення
Волинського краю у досліджуваний період, є переписи населення 1921 та 1931 рр. За
даними перепису 1921 р. у Волинському воєводстві проживало 1134 тис. українців,
191 тис. поляків, 178 тис. євреїв, 35 тис. німців. Дня порівняння: після Першої світової
війни на цій території проживало близько 100 тис. поляків. За переписом 1931 р., поляки
становили 323 тис. (15,5%), а українці – 1447 тис. (69,3%). Решту (15%) становили інші
національності2.
На 01.01.1936 р. найбільший приріст поляків помічається в містах, кількість євреїв
по селах зменшується, а по містах збільшується3.
Повіти

Українців

Поляків

Жидів

Чехів

Німців

Інших

Разом

Костопільський

110400

36780

10880

-

7710

2800

168570

Здолбунівський

86600

18760

11190

4800

1090

2730

12570

Ковельський

196630

38630

22460

-

3235

3775

269730

Крем янецький

207899

27100

19379

-

-

2949

257327

Любомльський

69800

12830

7120

-

-

720

90470

Луцький

182420

57290

35420

6490

18010

4990

304620

Рівненський

170260

39620

38890

6180

7270

4620

266840

Різке зростання кількості поляків було зумовлене міграційними процесами,
національною політикою уряду щодо полонізації Волині за рахунок осадників та
адміністративного апарату, а також тією обставиною, що під час перепису бралася до
уваги, головним чином, рідна мова, а не національна належність. Крім того, польські
чиновники свідомо змінювали прізвища на польські, а українці рішуче відмовлялися
заповнювати анкети, давати відомості про господарство і загалом всіляко ухилялися від
перепису.
1

Biuletyn Polsko-ukrainski. – 1936. – № 2. – 13 січня. – С. 2.
Віросповідання та національний склад населення північно-східних земель Польщі (на підставі
переписів з дн. 30.ІХ.1921 і 9.ХІІ.1931 рр.) // Церква і нарід. – 1935. – № 16. – С. 12.
3
Волинське Слово. – 4 лютого 1937. – С. 5; 4 березня 1937. – С. 4; 25 березня 1937. – С. 4.
2

487

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

Про те, що кількісний склад поляків на Волині збільшувався, свідчать і такі дані: в
Луцьку напередодні Першої світової війни проживало 2 тис. поляків на 30 тис. жителів; у
1921-1924 рр. – 600 на 21 тис. 100 осіб; у 1931 р. – 11 тис. 300 на 35 тис. 500 осіб; у 1937 р.
– 14 тис. поляків на 40 тис. 500 жителів1. Починаючи з 1921 р., збільшувалась і кількість
євреїв на території Волинського воєводства, але їх відсоток щодо загальної кількості
населення навпаки – знизився, що було зумовлено низьким природним приростом цієї
групи населення.
Загалом же зміни у структурі народонаселення спостерігаємо аж до 1937 р., після
чого можна говорити про відносну стабільність у його складі аж до початку Другої
світової війни.
Отже, одним із важливих аспектів нашого дослідження постає визначення
особливостей національного складу волинян. Однак слід зазначити, що у міжвоєнний
період він піддавався постійним змінам залежно від масовості, характеру та напрямків
еміграційно-міграційних процесів. На активність цих змін впливали як соціальнопсихологічні (традиції, умови поселення), так і економічні та політичні фактори.
Недосконалість статистики першої половини 20-х рр. XX ст., великі людські
переміщення на Волині, викликані війною (репатріацією та поверненням біженців),
роблять фактично неможливим дослідження структури волинського населення цього
періоду. Тому, коли йдеться про першу половину 20-х рр., спробуємо визначити лише
найбільш характерні особливості процесу на основі загальнопольської статистики.
Натомість повний аналіз національного складу волинського населення можна зробити в
межах 1926-1938 рр. на підставі даних Головного статистичного управління.
Новоутворена Річ Посполита мала чи не найвищий у Європі відсоток національних
меншин, серед яких українці становили 11-12%. До того ж вони компактно проживали на
власній території. До Польщі відійшло 35574 кв. км території Волинської губернії, на якій
у 1921 р. було утворено Волинське воєводство з центром в Луцьку. Воно складалося з 11
повітів, 22 міст, понад 100 гмін та більше 2,5 тис. громад. Кількість населення краю за
польськими переписами зросла з 1569 тис. у 1921 р. до 2343 – у 1938 р., з нього 85 % –
сільське населення2. Польська статистика зафіксувала у Волинському воєводстві станом
на червень 1937 р. таку чисельність населення різних національностей: українців 1420074
(68,1% усіх мешканців), поляків – 348079 (16,7%), євреїв – 205615 (9,9%), інших – 5,3%3.
Найчисленнішою групою населення серед іноетнічних мешканців Волині були
поляки. Поляки проживали на Волині ще з княжих часів. На початку XX ст. у губернії
проживало понад 184 тис. поляків, або майже половина польської людності в Україні4.
Збільшення їхньої кількості у 1920-1930-х рр. була пов’язана з прибуттям до міст краю
багатьох чиновників і спеціалістів з родинами для здійснення внутрішньої політики
польського уряду на східних землях, а до сіл – військових поселенців, парцелянтів. Згідно
з даними урядової статистики за 1931 р. на Волині поляки становили від 10,3% у
Кременецькому до 26,2% населення у Володимирському повітах. У значній кількості
поляки залюднювали Костопільський, Луцький, Горохівський повіти.
Як бачимо, структура національного складу населення Волині була винятково
несприятливою для політики полонізації, оскільки це була територія абсолютного
переважання українців, на якій вони до того ж проживали компактно. Менше одного
відсотка українців (із 70%) щоденно послуговувалися польською мовою. За офіційною
статистикою, у найбільш полонізованому Володимирському повіті лише трохи більше
чверті від загалу були поляками. У Кременецькому повіті чисельність українців
1

Referat o sytuacji na Zachodniej Ukrainie // AAN, Prezydium Rady Ministrow (PRM), Rektyfikat (RKT),
sygn. 25, t. 32.
2
Історія Волині з найдавніших часів і до наших днів / Під ред. О. Михайлюка. – Львів, 1988. – С. 125.
3
Луцьку 900 років. 1085-1985. Збірник документів і матеріалів. – К.: Наукова думка, 1985. – С. 78.
4
Olszanski T. Historia Ukrainy XX wieku. – Warsawa, 1994. – S. 228.
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перевищувала 80 %, і лише кожен десятий мешканець був польської національності1.
Тобто статистичні дані переконливо засвідчують український характер Волині.
На користь українського етносу свідчать і високі темпи приросту населення
Волинського воєводства, особливо у 1921-1931 рр. Якщо в Польщі приріст населення
становив 19%, то на Волині – 33%. Приріст був різним у тих чи інших частинах краю.
Найбільший – у північній частині Волинського Полісся. У 1931-1938 рр. кількість жителів
у Ковельському і Любомльському повітах зросла вдвічі, а у Володимирському й
Луцькому – збільшилась на 60 %. У цей же період у південних – Кременецькому й
Здолбунівському повітах приріст становив відповідно 26 і 28 %2.
Відношення польської громадськості Волині до національного питання дає змогу
визначити в ньому три основні підходи. Це дилема між визнанням чи запереченням
етнічної самобутності українства, поряд з яким – трактування його як «православного
населення», яке з часу включення Західної Волині до складу Польщі постало перед
необхідністю здійснення політичного вибору. При цьому значна частина польського
політикуму, яка оперувала твердженням про першість західної (латинської) цивілізації над
східно-християнською, категорично відмовлялася визнати українців нацією. І лише
невелика частина поляків Волині (як, наприклад, у другій половині 20-х рр. XX ст. члени
Волинського демократичного союзу) виступала за беззастережну співпрацю з
національними меншинами, українцями зокрема.
Пілсудчики оголосили оновлення усіх сфер соціально-політичного життя країни і
про зміну політики стосовно національних меншин, приступивши до здійснення
федералістської програми, або т.зв. доктрини польського прометеїзму.
Суть її полягала в тому, що лояльність до держави ставилася вище національної
солідарності. На відміну від народової демократії, яка єдиним сувереном влади визнавала
польський народ, прихильники Ю. Пілсудського домінуючу роль відводили державі.
Інтереси держави та народу визнавались тотожними. Виходячи з цих засад, вирішення
національної проблеми пов’язувалося з принципами взаємної толерантності та
співіснування народів. На практиці це означало активізацію різних сфер життя
національних меншин, регіоналізацію національної політики, відмову від примусової
асиміляції за умови визнання ідеї сильної держави3.
Проте нова влада не відкинула ідеї штучного розчленування західноукраїнських
земель. Початок цьому курсу покладено ще в першій половині 20-х рр. XX ст., коли центр
звів перепони для розгортання діяльності на Волині греко-католицької церкви. Це
започаткувало формування т.зв. сокальського кордону.
У другій половині 30-х рр. XX ст. польський уряд почав проводити політику т.зв.
«твердої руки» у ставленні до українців, відверто визнавши в кінці останнього
передвоєнного десятиліття загрозу польській державності з їх боку. Простежимо, хоча б
фрагментарно, як втілювалися в життя асиміляційні програми польського уряду в освітній
сфері, і які реальні результати вони мали для українців Волині, та адекватну реакцію
українського населення на втілення цих програм.
Уособленням нового підходу на Волині став Генріх Юзевський, призначений у
1927 р. волинським воєводою. Відкинувши ендеківський план національної асиміляції
місцевого населення, нереальний з огляду на швидке формування української
національної свідомості, він представив свій проект державної асиміляції. Його суть
1

Павлюк І. Колонізаторська політика польських окупантів у галузі народної освіти на Волині в період
1919-1939 рр. // Наукові записки Луцького державного педагогічного інституту ім. Лесі Українки. Серія
історичних наук. – К., 1954. – Вип. Л. – Т. 2. – С. 83.
2
Оксенюк Р. Нариси історії Волині. Соціально-економічний розвиток, революційний та національновизвольний рух трудящих (1861-1939). – Львів, 1970. – С. 63.
3
Medrzecki W. Wojewodztwo Wolynskie. 1921-1939. Elementy przemian cywilizacyjnych, spolecznych i
politycznych. – Wroclaw, 1988. – S. 143.
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полягала в тому, щоб забезпечити серед місцевого населення якщо не повну підтримку, то
принаймні лояльне ставлення до Польської держави.
Основне місце в реалізації програми воєвода відводив місцевій польській громаді.
Однак для цього, на його думку, потрібно було щонайменше ґрунтовно змінити польську
ментальність, яка характеризувалась «ненавистю до всього, що українське». Г. Юзевський
розцінював позицію ізоляції поляків від місцевого українського життя як дуже
небезпечну, що поставить під сумнів польську присутність у краї, де 85 % його мешканців
складали неполяки1.
Підкреслюючи домінуючу роль поляків і українців у реалізації «волинської
програми» воєвода не міг не визначити своєї позиції і щодо інших національних меншин.
Залежно від ступеня лояльності національних меншин до польської державності
воєводська адміністрація визначала свою політику в «єврейському», «німецькому»,
«чеському» і «російському» питаннях.
Підставою до формування почуття лояльності мала бути можливість вільного
розвитку всіх областей українського національного життя. Г. Юзевський мав на меті не
допустити впливу галицького руху, який мав чітко виражене незалежницьке спрямування.
З цією метою мали бути ліквідовані всі політичні, культурно-освітні організації, осередки
яких перебували в Галичині. Замість них він пропонував українцям нові організації
змішаного характеру – польсько-українські, які б діяли під опікою адміністрації і
реалізували гасла взаємної співпраці.
За задумом Г. Юзевського, спочатку слід створити організації, які б мали
громадський характер, а в другій фазі перейти до організацій політичного типу. Щоденна
співпраця поляків і українців мала тривати в органах самоуправління, кооперативах,
культурно-освітніх товариствах. Важливе місце відводилось українізації православної
церкви, яка б стала потужним інструментом у порозумінні між двома народами.
Виконання пропонованих воєводою заходів означало б цілковиту перебудову
суспільного і політичного життя Волині. Але фактично це було неможливо. Несприйняття
всього польського було для українців Волині одним із головних чинників власного
самовизначення. Життєва практика довела утопічність політичної програми Юзевського.
Такі дії призвели до ще більшого загострення почуття національної належності серед
волинян.
Польська влада так і не зуміла знайти моделі вирішення «проблеми націй», тим
самим призвівши свою батьківщину до національної катастрофи. Цілковито на їхньому
сумлінні масове нехтування гарантованих міжнародними правовими нормами прав
меншин, брутальна полонізація та насильницьке навернення у римо-католицтво, що
особливо загострило українсько-польські відносини.
Analyzed internal policy of II Rzeczpospolita in a range of national relations over the
period of 20-30 years of XX century. Except the Ukrainians, on the territory of Western Volyn
lived significant groups of Poles, Jews, Czechs, Germans and Russians, who investing their
contribution to the development of the province.

1

Serсzyk W. Historia Ukrainy. – Wroclaw, 1979. – S. 84.
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Сидоров С.В. (Київ)
ДОСВІД ВПРОВАДЖЕННЯ
ГЕНДЕРНОГО ВИМІРУ В ЗБРОЙНИХ
СИЛАХ РАДЯНСЬКОЇ ДЕРЖАВИ
У статті аналізується й узагальнюється досвід впровадження гендерного виміру
та розв’язання проблем гендерної політики у Збройних cилах Радянської держави.
Гендерна політика у Збройних силах Радянського періоду займає особливе місце.
В першу чергу це пов’язано з революційними змінами у поглядах на роль та значення
жінки в суспільстві, соціальний статус якої на початку ХХ ст. став стрімко змінюватися у
бік урівноваження їхніх прав з чоловіками у всіх сферах діяльності, у тому числі і
військової. Громадянська війна та особливо Друга світова війни дали можливість жінкам
проявити себе не тільки в ролі жінки-матері, а й як жінки-воїна. Масова участь жінок
безпосередньо у бойових діях поставила перед суспільством ряд проблем соціального,
морального, юридичного та суто військового характеру. На різних етапах історичного
розвитку радянська влада прагнула їх певним чином вирішити.
За більш ніж 70 років радянського соціалістичного будівництва накопичений певний
досвід у розв’язанні складних проблем гендерної політики в армії, який має як
позитивний, так і негативний характер. Саме тому в сучасних умовах будівництва та
розвитку вітчизняних Збройних сил необхідні не тільки глибоке вивчення цього досвіду,
його всебічний аналіз, урахування помилок, а й обґрунтоване та цілеспрямоване
використання того кращого, що залишилося від радянського етапу розвитку країни та її
Збройних сил.
Метою статті є аналіз та узагальнення досвіду впровадження гендерного виміру у
Збройних силах Радянської держави.
З перших років існування радянська влада велике значення надавала жіночому
питанню, що знайшло відображення у програмних документах Комуністичної партії1.
У громадянській війні участь жіноцтва набула масового характеру, цьому було
присвячено праці О. Коллонтай, М. Левкович, М. Богачевської-Хомяк та ін.2 Особливо
слід відзначити дисертаційні роботи українських дослідників С. Дудукалова та
Ж. Тимченко3. Їхні праці сповнені багатим фактичним матеріалом, який демонструє

1

Ленін В.І. Воєнна програма пролетарської революції // Ленін В.І. Повне зібрання творів. – К., 1972. –
Т. 30. – С. 130-143; Ленін В.І. Про завдання жіночого робітничого руху в Радянській республіці (Промова на
IV Московській загальноміській безпартійній конференції робітниць 23 вересня 1919 р.) // Ленін В.І. Повне
зібрання творів. – К., 1973. – Т. 39. – С. 198-205.
2
Богачевська-Хомяк М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України (1884 – 1939). – К.:
Либідь, 1995. – 424 с.; Дудукалов С.М. Участь трудящих жінок у боротьбі проти контрреволюції (1918–
1920 рр.) // Український історичний журнал. – 1986. – № 5. – С. 130-135; Женщины Страны Советов:
Краткий исторический очерк. – М, 1977. – 240 с.; Коллонтай А. Работницы, крестьянки и Красный фронт. –
М., 1919. – 32 с.; Левкович М. Жінки в революційній боротьбі та громадянській війні на Україні. – Харків,
1928. – 93 с.; Жінка в громадянській війні: Епізоди боротьби на Північному Кавказі та на Україні в 1917–
1920 рр.: Зб. нарисів / Підгот. І. Разгон, В. Горбунков, А. Мельник. – К., 1938. – 242 с.; Тимченко Ж.П.
Трудящі жінки у боротьбі за владу рад на Україні (1917–1920). – К., 1966. – 152 с.; Тимченко Ж.П. Радянські
жінки в роки громадянської війни // Український історичний журнал. – 1980. – № 10. – С. 81-89.
3
Дудукалов С.М. Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите
завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1918–1920): Автореф. дисс. ... канд. ист.
наук. – К., 1987. – 24 с.; Тимченко Ж.П. Участие трудящихся женщин в борьбе за установление и укрепление
Советской власти на Украине (1917–1920): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – К., 1965. – 18 с.
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участь жінок у бойових діях на фронтах, у боротьбі в тилу ворога, у роботі на
підприємствах.
Досвід проходження військової служби в лавах Червоної армії та флоту в роки
Великої Вітчизняної війни знайшов своє відображення в історичній літературі1.
У 1967 р. вийшла тритомна фундаментальна праця «Українська РСР у Великій
Вітчизняній війні Радянського Союзу 1941–1945 рр.», перевидана у 1975 р.2 У ній
представлені деякі сюжети про участь жіноцтва у всенародній боротьбі: в армії, в
ополченні, на виробництві. Хоча у більшості фундаментальних радянських видань про
історію Другої світової війни аспекти жіночої участі навіть не згадувалися.
Першим науковим дослідженням, написаним на загально союзному матеріалі, стала
монографія В. Мурманцевої «Радянські жінки у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр.»,
видана у 1974 р.3 Книга складається з трьох глав, присвячених трудовому подвигу жінок
радянського тилу, їх участі у бойових діях, а також боротьбі в тилу ворога. Дослідження
спирається на широку документальну базу, що значною мірою відрізняє її від попередніх
видань, які носили переважно пропагандистський, а не науковий характер. На підставі
доступних їй даних авторка визначила масштаби мобілізації і військової підготовки жінок,
розглянула порядок проходження ними служби у всіх видах Збройних сил і родах військ.
Тобто виявилося, що не було жодного з них, у якому б не брали участь жінки-бійці,
щоправда, не уточнювалися принципи розподілу жіночих кадрів за військовими
спеціальностями. Провідною темою виступає партійне керівництво на всіх напрямках,
особливо організаційна, ідеологічна і виховна робота партії серед жінок. Слід
підкреслити, що особливу увагу у монографії приділено вивченню мотивів, які надихали
жінок на добровільний вступ до армії.
Першою дійсно науковою спробою узагальнити внесок жіноцтва України у перемогу
над фашизмом вважається стаття М. Коваля, яка побачила світ у 1975 р.4 Пізніше
з’являється ще декілька статей, присвячених насамперед участі жінок у партизанському
русі5, а також у господарському житті того періоду. Дослідженню ролі жіноцтва України у
війні 1941–1945 рр. присвячені праці В. Галаган, яка висвітлює героїку і драму, силу і
трагізм українського жіноцтва у минулій війні. У своїх студіях вона намагалася дати
найповнішу картину, показуючи участь жінок на війні, і в тилу ворога, і на виробництві6.
Авторка піднімає питання про етичність і правомірність такого широкого використання
жіночої праці, яке мало місце в роки війни.
Загальною тенденцією розвитку науки в багатьох країнах світу є посилення уваги до
гендерного підходу вітчизняної історії, який передбачає експертизу соціально-історичних
1

Героини. Очерки о женщинах – Героях Советского Союза. – М.: Политиздат, 1969. – Вып. 1-й. –
447 с.; Вып. 2-й. – 463 с.; Иванова Ю. Храбрейшие из прекрасных: женщины России в войнах. – М.:
РОСПЭН, 2002. – 272 с.; Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне (1941–
1945). – 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Мысль, 1979. – 293 с.; Раскова М.М. Записки штурмана. – М.:
ДОСААФ СССР, 1976. – 221 с.; Чечнева М.П. Ласточки над фронтом. – М.: ДОСААФ СССР, 1984. – 270 с.;
Шмелева А.Ф. Советские женщины в Великой Отечественной войне. – М.: Воениздат, 1947. – 170 с.
2
Украинская ССР в Великой Отечественной войне Советского Союза 1941 – 1945 гг.: В 3 т. – К.: Видво політ. літ-ри України, 1967. – Т. 1. – 544 с.; 1968. – Т. 2. – 520 с.; 1975. – Т. 3. – 450 с.
3
Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне (1941–1945). – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Мысль, 1979. – 293 с.
4
Коваль М.В. Подвиг жінок Радянської України у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. //
Український історичний журнал. – 1975. – № 12. – С. 24-46.
5
Зайченко В.В. Участь жінок у партизанському русі на Чернігівщині // Український історичний
журнал. – 1984. – № 3. – С. 91-94; Коваленко Л.А. Участие советских женщин в боевой и политической
деятельности на временно оккупированной территории Украины (июнь 1941 – 1944 гг.): Автореф. дисс. ...
канд. ист. наук. – К., 1984. – 24 с.
6
Галаган В.Я. Женщины Советской Украины в годы Великой Отечественной войны (1941–1945 гг.):
Автореф. дисс. ... д-ра ист. наук. – К., 1991. – 44 с.; Галаган В.Я. Радянська історична література про подвиг
жінок у роки Великої Вітчизняної війни // Український історичний журнал. – 1988. – № 12. – С. 52-61;
Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. – К.: Вища школа, 1986. – 304 с.
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явищ з урахуванням фактора статі, а також вивчення опосередкованої відносинами статей
соціальної дійсності. Однак в українській історіографії використання такого підходу поки
що має вельми обмежений характер. В іноземних дослідженнях участі жіноцтва у війні
акцент все зміщується на історію жіночого досвіду війни, вивчення жіночих моделей
пам’яті про війну, аналіз особливостей жіночої психології і поведінки на війні.
Серед істориків як радянських, так і пострадянських часів, які вивчають названу
проблему, існує два підходи, що віддзеркалюються в їхніх дослідженнях. Перший:
радянська жінка все може. Другий: війна і жінка – поняття несумісні. Звичайно, за
радянських часів переважав перший, часом він дає про себе знати і нині, коли автори з
захопленням або без нього констатують масовість жіночої участі у війні і виявлену
стійкість та героїзм, нічого не говорячи про «зворотний бік медалі». Першою, хто виявила
другий підхід, стала білоруська дослідниця і письменниця, яка нині живе в Парижі,
С. Алексієвич. У 1985 р. у Мінську вийшла її книга, що грунтується на спогадах людей,
які пережили Другу світову війну, під виразною назвою «У війни – не жіноче обличчя»1.
Цю публікацію навряд чи можна вважати за класично-академічну наукову працю, проте
вона мала широкий громадський резонанс на початковому етапі перебудови та гласності.
У 90-х роках на пострадянському просторі різко падає потреба у серйозному
читанні, зменшується чисельність науковців, слабшають зв’язки між ними. Тому праця
О. Сенявської «Психологія війни у XX столітті»2 залишилася майже непоміченою як у
самій Росії, так і в колишніх радянських республіках.
О. Сенявська вперше на пострадянському просторі приділила увагу побутовому і
психологічному аспектам служби жінок в армії. Дослідниця не оминає таких складних
питань, як ставлення військової чоловічої більшості до присутності жінок у бойовій
обстановці, взаємини між військовослужбовцями обох статей, побутове становище і
психологічний стан жіночого контингенту на фронті. Авторка, проаналізувавши умови
військової служби жінок, їх фізіологічні та психологічні особливості, дійшла висновку
про невідповідність жіночої природи тим тягарям, які вони зносили в армії. Вчена також
аналізує питання, яке замовчувалося радянськими дослідниками, а саме про нестатутні
взаємини між чоловіками і жінками в армії. Тобто названа праця засвідчує певні зрушення
у російському суспільствознавстві, пов’язані із зростанням інтересу до вивчення
соціальної історії, аналізу історії повсякденності – життя і побуту, почуттів і думок
окремої особистості або певних груп населення, наразі жінок на військовій службі в
умовах великої війни.
В останні роки з’явилися публікації, автори яких торкнулися і таких маловідомих та
досліджених сторін як: побут жінок на війні, питання статевої розпущеності та проблеми
сексуального насильства над жінками в період війни, зробили спробу дослідити таке
явище як похідно-польові дружини3.
В українській історіографії на сьогодні склалася парадоксальна ситуація: з одного
боку, про участь жінок у захисті Батьківщини написано дуже багато, особливо у героїкопатріотичному аспекті4, а з другого боку – усі інші питання, крім вищезгаданого,
1
2

383 с.

Алексиевич С. У войны – не женское лицо. – М.: Пальмира, 2004. – 317 с.
Сенявская Е.С. Психология войны в XX веке: исторический опыт России. – М.: РОССПЭН, 1999. –

3

Гогун А. Сталинские коммандос. Украинские партизанские формирования. Малоизученные
страницы истории 1941–1945. – М.: ЗАО Центполиграф, 2008. – 477 с.; Грейг О., Грейг О. Походно-полевые
жены. – М.: Эксмо-прес, 2005. – 416 с.; Дышев А. ППЖ. Походно-полевая жена. – М.: Эксмо-прес, 2007. –
384 с.; Мещеркина Е. Массовые изнасилования как часть военного эпоса // Гендерные исследования. – 2001.
– № 6. – С. 255-258.
4
Аронова Р.Е. Ночные ведьмы. – М.: Сов. Россия, 1969. – 228 с.; Великая Отечественная война 1941–
1945: энциклопедия. – М.: Сов. энциклопедия, 1985. – С. 269-270; Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в
годы Великой Отечественной войны. – К.: Вища школа, 1986. – 304 с.; Зайченко В.В. Участь жінок у
партизанському русі на Чернігівщині // Український історичний журнал. – 1984. – № 3. – С. 91-94; История
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практично не досліджені. Винятком є монографія Т. Орлової, у якій на підставі аналізу
публікацій вітчизняних та діаспорних науковців автору вдалося виявити особливості
відображення ролі жіноцтва в соціально-економічному, громадянсько-політичному та
духовному житті України від стародавності до сучасності1.
Саме тому є певні підстави прослідкувати та проаналізувати розвиток гендерних
відносин у радянський період.
Вивчення та аналіз публікацій на цю тему свідчить, що жіноче питання завжди було
в полі зору дослідників. Для радянської історіографії ключовим напрямком було
висвітлення та пропаганда героїко-патріотичної складової гендерної сфери, пострадянська
історіографія звернула свою увагу у бік дослідження соціально-побутових та
фізіологічних аспектів жіночої долі в армії та на фронті у бойових умовах. Цей напрямок
тривалий час перебував під забороною.
Радянська влада відразу зробила чимало стосовно змін статусу жіноцтва у
суспільстві, проводячи лінію на встановлення «повної рівноправності жінок з
чоловіками». Більшовики добре розуміли, що без підтримки більшості населення (а це
були жінки) їм важко буде втримати владу. Ще у 1916 р. В. Ленін у своїй праці «Воєнна
програма пролетарської революції», визначаючи ту роль, яку може відіграти жінка у
справі захисту революції, писав: «Пролетарські жінки не дивитимуться пасивно, як добре
озброєна буржуазія розстрілюватиме погано озброєних або неозброєних робітників. Вони
візьмуться за зброю»2. Пізніше він неодноразово підкреслював важливе значення жінок в
організації оборони радянської республіки: «...жінка може працювати і в умовах воєнних,
коли справа йде про допомогу армії, про агітацію серед неї. Жінка в усьому цьому
повинна брати активну участь, щоб Червона Армія бачила, що про неї дбають, про неї
піклуються»3.
Партія більшовиків проводила активну роботу серед жіноцтва у всіх напрямах,
зокрема, і в мілітарному. Жінвідділ ЦК партії звернувся з листом, у якому йшлося про
наступне: «Систематичні напади на Радянську республіку російських та чужинських
білогвардійських банд, звірячі розправи їх не тільки з полоненими червоноармійцями, але
навіть з беззахисним трудовим населенням змушує російський пролетаріат і селянство до
постійного самозахисту. Кожний робітник і селянин, кожна робітниця і селянка мусять
бути в змозі у будь-який момент дати відсіч білогвардійським ґвалтівникам, вміти
захищати свою пролетарську батьківщину, своє місто, своє село, своїх дітей і себе
самих»4.
Радянська історіографія часто згадує імена таких відомих більшовичок, які відіграли
значну роль у роки встановлення радянської влади і громадянської війни в Україні, як
Євгенія Бош, Лариса Рейснер, Розалія Землячка (Залкинд), Жанна Лябурб та ін. Проте їхня
Второй мировой войны: В 12 т. – М.: Воениздат, 1982. – Т. 12: Итоги и уроки Второй мировой войны. –
496 с.; Коваленко Л.А. Участие советских женщин в боевой и политической деятельности на временно
оккупированной территории Украины (июнь 1941 – 1944 гг.): Автореф. дисс. ... канд. ист. наук. – К., 1984. –
24 с.; Сафонова Е.В., Галаган В.Я., Данилко Г.В., Сільченко З.О. Звитяжниці: Жінки – Герої Радянського
Союзу в боях за Україну в роки Великої Вітчизняної війни. – К.: Україна, 1995. – 247 с.; Чуєнко О.
Відображення в історичній літературі участі жінок України на фронтах і в тилу у роки Другої світової війни
// Часопис української історії. Збірник наукових статей. – К., 2008. – Вип. 10. – С. 148-151; Чуєнко О. Подвиг
жінок-медиків України в тилу і на фронтах Другої світової війни // Часопис української історії. Збірник
наукових статей. – К., 2009. – Вип. 11. – С. 49-52.
1
Орлова Т.В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.). – К.: Логос,
2009. – 584 с.
2
Ленін В.І. Воєнна програма пролетарської революції // Ленін В.І. Повне зібрання творів. – К., 1972. –
Т. 30. – С. 130-131.
3
Ленін В.І. Про завдання жіночого робітничого руху в Радянській республіці (Промова на IV
Московській загальноміській безпартійній конференції робітниць 23 вересня 1919 р.) // Ленін В.І. Повне
зібрання творів. – К., 1973. – Т. 39. – С. 190.
4
Женщины Страны Советов: Краткий исторический очерк. – М, 1977. – С. 84.
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діяльність висвітлюється «препаровано», тобто у «потрібному» плані. Так, підкреслюючи
видатні агітаційні здібності «полум’яних революціонерок», обходять мовчанням їхню
жорстокість, або це називається «непримиренністю до ворогів революції». Наприклад,
Р. Землячка, знаходячись на чолі партійного комітету Криму разом із Г. П’ятаковим і
Б. Куном, «залила півострів кров’ю», віддаючи накази знищувати десятки тисяч білих
офіцерів, які повірили запевненням М. Фрунзе стосовно гарантованої безпеки і не
покинули батьківщини.
За радянських часів було не прийнято писати про інших учасників громадянської
війни, наскільки б популярними серед населення вони не були. Так тільки в наш час
з’явилися публікації, в яких згадується відома на той час анархістка Марія Нікіфорова або
«Маруся», чиї загони діяли на Півдні колишньої Російської імперії, зокрема, в Україні, а
також взагалі жінки-анархістки1. Замовчувалася і та обставина, на яку вказує
М. Богачевська-Хом’як: «Чим трагічнішою ставала ситуація в Україні, тим більше жінок
брало участь у збройній боротьбі, зокрема в лавах українських повстанських загонів»2.
Питання про необхідність проходження військової служби жінками активно
обговорювали представники радянської влади. Микола Підвойський та Олександра
Коллонтай вважали військову службу жінок засобом забезпечення її фактичної соціальної
рівності. «З призовом жінок до війська остаточно закріплюється уявлення про неї, як про
рівноправного та рівноцінного члена держави», – підкреслювала О. Коллонтай, яка в роки
громадянської війни була начальником політвідділу Кримської армії3.
Зародження та розвиток інституту гендерної рівноваги, з точки зору врахування
особливостей військової служби військовослужбовцями жіночої статі, почалося у перші роки
радянської влади. Декретом РНК РРФСР 15 січня 1918 р. «Про Робітничо-Селянську Червону
Армію» до її лав був відкритий доступ для всіх громадян Російської Республіки з 18 років4.
Залучення жінок на військову службу здійснювалося на підставі принципу
добровільності, разом з тим ст. 19 Конституції РРФСР 1918 р. та Постановою «Про
організацію Червоної Армії» була законодавчо закріплена загальна військова повинність
громадян5. Як зазначається в офіційному виданні «Жінки Країни Рад», наприкінці
громадянської війни у Червоній армії служило 66 тис. жінок6. С. Дудукалов, спираючись
на дані С. Кляцкіна, наводить цифру у 100 тис.7 До осені 1920 р. у її частинах, які діяли в
Україні, перебувало приблизно 30 тис. жінок, у т.ч. 11 тис. медичних сестер і санітарок8.
Тобто приблизно третину складали жінки, які займалися медично-санітарною роботою.
Взагалі, як зазначається у вищезгаданому виданні, на адміністративно-господарській
роботі перебувало 60% жінок9.
У Червоній армії жінки складали близько 2 % військовослужбовців та
використовувалися в основному як медичні працівники, зв’язківці, господарські
працівники.
1

«Маруся» портрет анархистки // Социологические исследования. – 1991. – № 3. – С. 91-95;
Шумріков В.В., Шумрікова Л.П. Діяльність жінок-анархісток в Україні на початку XX ст. // Жіночий рух в
Україні. – С. 82-83.
2
Богачевська-Хом як М. Білим по білому. Жінки у громадському житті України (1884 – 1939). – К.:
Либідь, 1995. – С. 184.
3
Рыков С.Л. Слабый пол в сильной армии // http://nvo.ng.ru/history/2000-03-03/5_womeninarms.html.
4
Собрание узаконений и распоряжений Рабочего и Крестьянского Правительства РСФСР. – 1918. –
№ 17. – С. 245.
5
Съезды Советов РСФСР в постановлениях и резолюциях. – М., 1939. – С. 88-89.
6
Женщины Страны Советов: Краткий исторический очерк. – М., 1977. – С. 86.
7
Дудукалов С.М. Участь трудящих жінок у боротьбі проти контрреволюції (1918–1920 рр.) //
Український історичний журнал. – 1986. – № 5. – С. 135.
8
Дудукалов С.М. Борьба большевиков Украины за привлечение трудящихся женщин к защите
завоеваний Великой Октябрьской социалистической революции (1918 – 1920): Автореф. дисс. ... канд. ист.
наук. – К., 1987. – С. 20.
9
Женщины Страны Советов: Краткий исторический очерк. – М., 1977. – С. 88.

495

Збірник наукових праць ННДІУВІ, т. ХХVІІІ

Комісарами, політруками і політбійцями були Р. Землячка (8 та 13 А), Г. Окулова
(Теодорович) (Східний Фронт, 1 та 8 А), А. Янишева (15-я Сиваська дивізія),
В. Суздальцева (6 А), Л. Рейснер (Морський генеральний штаб), М. Булле (зведений
робочий комуністичний полк П’ятигорська) та інші жінки-командири: О. Овчиннікова
(батальйон 4-го стрілецького полку 13 А), Л. Мокієвська (бронепоїзд «Власть Советам»),
Б. Зеленська (партизанський загін) та інші. Багато жінок брало участь у війні як медичні
працівники.
Медичних сестер та санітарок готували на спеціальних курсах, відкритих у жовтні
1919 р. у Челябінську, Єкатеринбурзі, Пермі тощо. Військову справу жінки вивчали через
систему всеобучу. В Приуральському військовому окрузі у 1920 р. вони складали 30 %
тих, хто навчався, в Петрограді – 10 %.
За результатами перепису робітничо-селянської Червоної армії та флоту 28 серпня
1920 р. більше 80 % її складу становили чоловіки та жінки до 29 років (участь у перепису
брало 65 836 жінок, або 2,2 % від усіх військовослужбовців)1. При цьому серед жіноквійськовослужбовців було представлено 16 національностей, але найбільше було
росіянок, українок та єврейок2.
В умовах громадянської війни суттєво зросла роль жінок у народному господарстві,
де вони складали 46 % працюючих.
Подвиги близько 100 жінок (0,6 % від 15 000 нагороджених) були відзначені вищою
нагородою республіки орденом Червоного Прапора, у т.ч. медсестри Е. Нельзіна,
М. Попова, А. Чернавіна, лікар Р. Азарх.
Після громадянської війни в Конституції РРФСР 1925 р. також була закріплена
норма про загальну військову повинність громадян. Але у Законі СРСР «Про обов’язкову
військову службу» 1925 р., передбачалося залучення жінок на військову службу в
обов’язковому порядку тільки на воєнний час3. Право залучати жінок для спеціальної
служби в обов’язковому порядку у воєнний час надавалося Раді народних комісарів СРСР
за представленням народного комісара з Військових та морських справ.
Відповідно до Закону СРСР «Про обов’язкову військову службу» 1925 р. у мирний
час на добровільних началах могли приймати на військову службу жінок у віці від 18 до
34 – на однакових з чоловіками умовах. На добровільну військову службу не приймалися
громадяни обох статей, які перебували під судом або слідством, засуджені за рішенням
суду, а також за станом здоров’я.
Громадяни, яких приймали на добровільну військову службу, були зобов’язані
прослужити у кадровому складі робітничо-селянської Червоної армії не менше одного
року.
У ст. 23 Закону СРСР від 13 серпня 1930 р. № 42/253б «Про обов’язкову військову
службу». Народному комісаріату з військових та морських справ було надано право
встановлювати на мирний час облік працюючих жінок, які могли б залучатися для несення
спеціальної служби у військовий час4.
Закон СРСР «Про загальний військовий обов’язок» від 1 вересня 1939 р. значно
обмежив участь жінок у захисті Вітчизни – прямо не було передбачено, як раніше, їх
право на військову службу в добровільному порядку. Це було обумовлено не відлученням
жінок від військової служби взагалі, а визначалося військово-політичною обстановкою,
що складалася, загрозою війни, у зв’язку з чим, саме поняття добровільної служби кануло
1

Итоги переписи Красной Армии и Флота 28 августа 1920 г. (Серия 1, выпуск 1 работ Отдела
Военной статистики). – М., Б.д. – С. 18-19.
2
Жиромская В.Б. Демографическая характеристика армии и общества по переписям 30-х годов //
Армия и общество. 1900–1941 годы. Статьи, документы / Отв. ред. В.П. Дмитренко. – М., 1999. – С. 189.
3
Собрание законодательства СССР. – 1925. – № 62. – С. 463; Гацько М.Ф. Правовое обеспечение
строительства вооруженных сил Российской Федерации. – М.: Флінта; Наука, 2008. – 342 с.
4
Собрание законодательства СССР. – 1930. – № 40. – С. 424.
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в лету, поступилось місцем призову.
При цьому народному комісару оборони та народному комісару ВійськовоМорського флоту надавалося право брати на облік та приймати на службу до армії та
флоту жінок, що мали медичну, ветеринарну та спеціальну технічну підготовку, а також
залучати їх на навчальні збори.
Після відбуття терміну дійсної служби військовослужбовці-жінки у віці від 19 до 50
років зачислялися в запас, а у військовий час жінки, що мали відповідну підготовку, могли
бути призвані до армії та флоту для несення допоміжної та спеціальної служби.
Жінки разом з чоловіками поступали до військово-навчальних закладів: академії
хімічного захисту, механізації та моторизації, військово-політичної, військово-морської,
військово-повітряної, електротехнічної, інженерної, артилерійської тощо. Проте кількість
жінок, що закінчили ці навчальні заклади, була незначною1.
Ідеї емансипації були найбільш популярні серед молоді, а масові комсомольські
призови, набори та мобілізації під гаслами «Дівчата – на трактор!», «Дівчата – в авіацію!»
тощо були свого роду психологічною підготовкою до масової участі радянських жінок у
Великій Вітчизняній війні. З її початком тисячі жінок вступили до армії. Вони не бажали
відставати від чоловіків, відчували, що спроможні нарівні з ними виносити усі тягарі
військової служби.
Глибокий патріотизм покоління, що було виховане на героїчних символах
революційного минулого, але яке мало переважно книжково-романтичне уявлення про
війну, відрізняв і тих 17–18-річних дівчаток, які оббивали пороги військкоматів з
вимогами терміново відправити їх на фронт. Вони були готові до подвигу, але зовсім не
були готові до служби в армії.
У період Великої Вітчизняної війни в Червону армію та на флот було призвано
490 235 жінок, що склало 1,4% від 34,5 млн чоловіків, які були призвані до лав Збройних
сил2. Всього на різних ділянках армій служило близько 1 млн жінок, при цьому значна
частина з них – у фронтових умовах. Відомо, що у певний час жінки складали близько 8 %
особового складу Червоної армії3.
Навіть наявні статистичні дані суперечать загальній офіційній цифрі – з 800 тис. (80
тис. – на офіцерських посадах)4, 100 тис. жінок, які воювали на фронті, були з радянської
України5. Якщо ж скласти інші цифри, то загальна кількість виходить значно більшою. В
ті роки тільки медичних сестер було підготовлено 300 тис., понад 900 тис. сандружинниць
і санінструкторів, у військах протиповітряної оборони служили 300 тис. жінок6.
За роки війни було підготовлено 222 тис. жінок «бійців-спеціалістів»: мінометниць,
станкових і ручних кулеметниць, автоматниць, снайперів, зв’язківців, фахівців дорожньоексплуатаційних служб 7. Навіть якщо скласти ці цифри, вийде 1 722 000. Це без
урахування жінок в авіації, на флоті, у бронетанкових військах, артилерії, піхоті, навіть у
кавалерії. Десятки тисяч жінок служили військовими лікарями, розвідницями, водіями,
штабістами, кухарями тощо. Тобто реальна чисельність жінок, які носили воєнну форму,
1

Зайков Д.Е. Историко-правовая характеристика развития института равенства мужчин и женщин при
прохождении военной службы // http://www.voennoepravo.ru/files/Зайков%20(2).doc.
2
Гриф секретности снят: Потери Вооруженных Сил СССР в войнах, боевых действиях и военных
конфликтах: Статистическое исследование / Под ред. Г.Ф. Кривошеева. – М.: Воениздат, 1993. – С. 329.
3
Никонова О. Женщина, война и «фигуры умолчания» // http://magazines.russ.ru/nz/2005/2/ni32.html.
4
История Второй мировой войны: В 12 т. – М.: Воениздат, 1982. – Т. 12: Итоги и уроки Второй
мировой войны. – С. 50; Советская военная энциклопедия. – М., 1977. – Т. 3. – С. 332.
5
Коваль М.В. Подвиг жінок Радянської України у Великій Вітчизняній війні 1941–1945 рр. //
Український історичний журнал. – 1975. – № 12. – С. 39.
6
Орлова Т.В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.). – К.: Логос,
2009. – С. 374.
7
Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне (1941–1945). – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Мысль, 1979. – С. 134.
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не менша 2–3 мільйонів. Багато жінок було в ополченні, в партизанських загонах, у
підпіллі. Масово використовувалася жіноча праця на військових підприємствах, де вони
працювали по 12 год на добу, часто не виходячи з цехів тижнями, навіть коли ті підпадали
під обстріл або бомбардування. З перших днів війни переважно жінки були відряджені на
будівництво оборонних рубежів. В обладнанні протитанкових ровів, окопів, бліндажів
брало участь 12 млн осіб, принаймні 10 млн з них були жінки1.
Така масова участь жінок у збройній боротьбі під час Другої світової війни
історично стала новою особливістю Червоної армії.
Західні союзники Радянського Союзу, так само як і третій рейх, теж призивали
велику кількість жінок, але тільки у добровільному порядку, переважно у тилові служби
своїх збройних сил, для того, щоб вивільнити чоловіків для фронту. На відміну від СРСР,
ці жінки входили до складу жіночих «добровольчих корпусів», які знаходилися на значній
відстані від фронту та не мали статусу бойових.
Більшість жінок-військовослужбовців Червоної армії перебували в рядах медикосанітарної служби. Як і в інших країнах, в їхні обов’язки входила турбота про поранених у
тилових лазаретах та шпиталях. Однак у Червоній армії половину лікарів та найбільшу
частину фельдшерів, що були задіяні на фронті та поблизу нього, складали жінки. Робота
на передовій та в прифронтовій смузі щодо евакуації поранених та надання медичної
допомоги була покладена в основному на жінок. Це було обумовлено необхідністю
визволити чоловіків для бойових дій. Серед фронтових лікарів, жінки складали 41 %,
серед військових хірургів – 43 %, медичних сестер – 10 %, санітарних інструкторів та
санітарів – 40 %2.
Великі випробування випали на долю тих жінок та дівчат, які безпосередньо
служили у частинах та закладах діючої армії і боролися за життя воїнів у складних
польових умовах. Недаремно праця військових медиків на полі бою була прирівняна до
ратної праці солдатів та офіцерів Червоної армії, про що свідчить наказ народного
комісара оборони СРСР № 281 від 23 серпня 1941 р. У ньому з бухгалтерською точністю
вирахуваний порядок представлення до нагород військових санітарів.
Так, за винос з поля бою 15 поранених з гвинтівками або ручними кулеметами
санітари та носильники представлялися до медалі «За бойові заслуги» або «За відвагу», за
винос 25 поранених з їхньою зброєю – до ордена Червоної Зірки, 49 поранених – до
ордена Червоного Прапору, 80 поранених – до ордена Леніна. Вищої нагороди – Золотої
Зірки Героя Радянського Союзу були удостоєні 43 військових медики, із них – 17 жінок3.
Був прийнятий ряд постанов про мобілізацію жінок та дівчат для несення військової
служби у таких родах військ як протиповітряна оборона, зв’язок, військово-автомобільна
служба4. У системі всеобучу працювали школи з навчання жінок та дівчат військових
спеціальностей. У середині 1943 р. у Москві була сформована Центральна жіноча школа
снайперської підготовки, яка дала фронту 1 061 снайпера та 407 інструкторів снайперської
справи5.
Про жінок-снайперів слід сказати особливо. Жінки стріляють краще чоловіків.
Психофізіологічно жінки набагато більше ніж чоловіки пристосовані до роботи в
екстремальних умовах. Поріг терплячості жінок є вищим за чоловічий. Фізіологічна
витривалість та пристосованість жіночого організму не йде в порівняння з чоловічим.
1

Орлова Т.В. Жінка в історії України (вітчизняна історіографія ХХ – початку ХХІ ст.). – К.: Логос,
2009. – С. 375.
2
Будко А.А., Грибовская Г.А. Великая Отечественная война: история военной медицины // Военноисторический журнал. – 2004. – № 3. – С. 13.
3
Там само. – С. 13.
4
Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне (1941–1945). – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Мысль, 1979. – С. 130.
5
Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. – К.: Вища школа, 1986.
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Жінки володіють більш загостреними системами сприйняття, підвищеним у потенціалі
нічним зором, слухом та нюхом. У них миттєво спрацьовує бойова інтуїція, яка
споконвічно закладена природою. Жінки неймовірно спостережливі.
Існують свідчення, що жінка психологічно завжди підготовлена до ведення бойових
дій, не відчуває на полі бою відчуття розгубленості. При виконанні бойового завдання
жінки працюють (саме працюють) зібрано, цілеспрямовано та безжалісно. Бойова робота
проводиться чітко, ретельно та акуратно. Жінки-військовослужбовці дуже чітко
ставляться до виконання службових інструкцій, не відступають від них ні на крок. До
процесу снайперської стрільби жінки ставляться охайно й ретельно, так само, як до
виконання постійної інструкції, тому вони краще навчаються стрільби ніж чоловіки. До
процесу маскування жінки відносяться творчо, з неймовірною винахідливістю, цей процес
дуже органічний для них.
Результативність дій жінки-снайпера буде завжди вище, ніж у снайпера-чоловіка. В
бойовій практиці жінки більш обережні, при пораненнях – більш живучі. Саме завдяки
таким якостям жінки-снайпери за роки війни знищили, за самими грубими підрахунками,
більше 18 000 німців, тобто одну німецьку дивізію повного фронтового складу1.
Московський центр ППО підготував сотні розвідниць, зв’язківців, артилеристок,
прибористок, водіїв, радисток, прожектористок тощо.
Значний внесок у підготовку воєнних кадрів із жінок вніс 1-й Окремий жіночий
запасний стрілецький полк, що був сформований постановою ДКО від 3 лютого 1942 р. У
1943 р. у стрілецькі частини діючої армії цим запасним жіночим полком було направлено
489 стрілків. 266 кулеметниць та 217 мінометниць, з яких 440 жінок сержантського
складу, 829 жінок були відряджені у 1-шу Окрему добровільну жіночу стрілецьку бригаду,
1 664 – для служби в ППО, 679 – на військово-автомобільні дороги, 330 – у 25-а Окремий
радіополк тощо.
За час свого існування запасний жіночий полк підготував 5 175 жінок – бійців та
командирів Червоної армії, з них 3 892 – рядових бійців, 986 – сержантів та старшин і 297
– офіцерів. Крім того, в 1943 р. у полку пройшли військову перепідготовку 514 жінокофіцерів та 1 504 жінки сержантського складу, з яких близько 500 прибули з передових
позицій.
Необхідно відзначити, що підготовку військових спеціалістів для фронту вели теж
жінки – командний та політичний склад полку. На 1 січня 1944 р. із 473 осіб постійного
складу полку за списком, жінки складали 431. Жінки були командирами усіх відділень,
взводів, рот та багатьох батальйонів2.
Безпрецедентною подією у світовій історії війн є бойова діяльність в роки Великої
Вітчизняної війни відразу трьох жіночих авіаційних частин – 586-го винищувального
полку (командир – підполковник Тетяна Казарінова), 587-го полку пікірувальних
бомбардувальників (до загибелі в 1943 р. полком командувала майор Марина Раскова) та
588-го нічного бомбардувального полку (командир – майор Євдокія Бершанська)3.
За період війни льотчиці 586-го винищувального жіночого полку здійснили 4 419
бойових вильотів, провели 125 повітряних боїв, збили 38 літаків противника. На бойовому
рахунку льотчиць 588-го нічного бомбардувального авіаційного полку 23 672 бойових
вильотів, під час яких на ворога було скинуто 2 902 980 кг бомб та 26 000 ампул з
горючою рідиною. Полк знищив 17 переправ, 9 залізничних ешелонів, 2 залізничні

1

Потапов А. Искусство снайпера. – М.: ФАИР, 2009. – 544 с.
Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне (1941–1945). – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Мысль, 1979. – С. 135.
3
Локтионова Л. Женские авиационные части в Великой Отечественной войне 1941–1945 гг.:
Историческое исследование: Автореф. дисс. … канд. ист. наук. – М., 1999. – 20 с.
2
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станції, 46 складів з боєприпасами та паливом, 1 літак, 2 баржі, 76 автомашин, 86 вогневих
точок 1.
Багато жінок служило в інших частинах радянської авіації. Так, наприклад, у
1944 році у 13-й Повітряній армії Далекосхідного фронту – близько 3 000 жінок та дівчат.
А у 4-й Повітряній армії 2-го Білоруського фронту, куди входив 46-й гвардійський
жіночий авіаційний полк, служили 4 376 жінок, з них 237 офіцерів, 862 сержанти, 1 125
рядових та 2 117 вільнонайманих2.
Льотчиці жіночих авіаційних полків вели повітряні бої з противником, розчищали
шлях піхоті, танкам, допомагали їм проривати ворожу оборону, здійснювали авіаційну
підтримку під час переслідування, оточення та знищення угруповань противника. Багато
жінок-льотчиць воювало у складі інших авіаційних частин.
Герой Радянського Союзу В. Гризодубова впродовж усієї війни командувала 101-им
авіаційним полком далекої дії, який підтримував зв’язок з партизанами3.
За мужність, героїзм та високий професіоналізм 29 льотчиць та штурманів
авіаційних полків були удостоєні звання Героя Радянського Союзу, а стрілок-радист
пікіруючого бомбардувальника Пе-2 99-го окремого гвардійського розвідувального полку
15-ї повітряної армії Надія Журкіна, яка здійснила 87 бойових вильотів та взяла участь у
30 повітряних боях, стала повним кавалером ордена Слави4.
Радянські жінки служили й у бронетанкових військах. Бути танкістом – важка справа
і для чоловіка. Ще до війни серед танкістів було розповсюджено речення: «Броня слабких
не любить». І це дійсно так. На танках БТ та Т-34 вижим одного з двох важелів бортового
зчеплення вимагав зусилля у 15 кг, а вижим педалі головного зчеплення – 25 кг. Але це не
лякало жінок, які своїми подвигами вписали багато славних сторінок у літопис історії
Великої Вітчизняної війни. Бойові подвиги танкісток були відзначені багатьма урядовими
нагородами, а М. Октябрьська та І. Левченко стали Героями Радянського Союзу5.
Достойний внесок у досягнення перемоги внесли жінки – бійці протиповітряної
оборони країни. Масовий прийом їх на службу в війська ППО почався навесні 1942 р.
відповідно до постанов Державного Комітету Оборони від 23 березя та 13 квітня 1942 р.
Прихід жінок на службу в ППО дав змогу вивільнити з військ ППО та направити на фронт
до 300 тис. чоловіків. Тільки у військах 9-го Сталінградського корпусу ППО служило
більше 8 000 жінок та дівчат. У військах Ленінградської армії ППО служило більше 9 000
жінок. В Особливій Московській армії ППО служило більше 20 000 жінок та дівчат, які
охороняли столицю від повітряних нальотів противника6.
Немало жінок та дівчат служило у зенітній артилерії ППО країни. В Московському
навчальному центрі ППО, на курсах та воєнних школах вони успішно засвоїли бойову
техніку та виконували обов’язки прибористок, навідниць, кулеметниць, зв’язківців,
командирів зенітно-кулеметних розрахунків. Нелегкою була їх служба. Крім доброго
знання техніки, вона вимагала швидкої реакції, злагодженості, чіткості та великої
мужності. Але дівчата успішно справлялися зі своїми обов’язками, зарекомендували себе
самовідданими, вмілими та винахідливими бійцями.
Особливо багато жінок та дівчат було у частинах та підрозділах служби повітряного
спостереження, оповіщення та зв’язку. Так, наприкінці 1943 р. у 1-й дивізії Московського
фронту ППО служило 1 207 жінок, а в 2-й дивізії – 1 660, на всіх 336 постах
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Галаган В.Я. Ратный подвиг женщин в годы Великой Отечественной войны. – К.: Вища школа, 1986.
– С. 196.
3
Там само. – С. 195.
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Мурманцева B.C. Советские женщины в Великой Отечественной войне (1941–1945). – 2-е изд.,
перераб. и доп. – М.: Мысль, 1979. – С. 146.
5
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спостереження 12 полку повітряного спостереження, оповіщення та зв’язку працювали
виключно жінки, які повністю замінили чоловіків-спостерігачів1.
Нелегко було жінкам-партизанкам. Жінки складали п’яту частину партизанів.
Нарівні з чоловіками-партизанами жінки ходили у бій та на виконання бойових завдань,
пильно несли вартову службу. На їхніх плечах трималася санітарна служба, зв'язок та
обслуговування побутових потреб партизанів. 1 262 жінки пройшли спеціальну підготовку
у Центральних школах партизанського руху.
За обліковими даними Центрального штабу партизанського руху на 1 січня 1944 р. із
287 453 радянських патріотів, що брали участь у партизанській боротьбі, було 26 707
жінок, а в окремих загонах жінки складали четверту частину партизанів2. Тисячі
партизанок вели боротьбу з окупантами як бійці-кулеметниці, мінометниці, автоматниці,
підривники. Нерідко жінкам – бійцям партизанських загонів доводилося брати
безпосередню участь у бойових операціях під час проведення диверсійних актів. Жінкипартизани розповсюджували підпільну літературу, листівки, проводили політичну роботу
серед населення окупованих районів.
Значний внесок у боротьбу партизанів внесли жінки-бійці санітарної служби
партизанських загонів та з’єднань. Так у 1943 р. у партизанських загонах України
працювали 187 лікарів, 229 фельдшерів та 237 медичних сестер.
Багато жінок-партизанок були висунуті на командні посади партизанських загонів,
частин та підрозділів. Олександра Комогорова, Лідія Легкова, Поліна Клімова, Наталія
Дроздова, Людмила Губіна та Ольга Крюкова командували взводами партизанкулеметників, мінометників, автоматників, мінерів та підривників. Анна Усольцева
командувала ротою партизанів. Наталія Башкирцева, Марія Бухарєва, Марія Міхеєва, Ніна
Присвятська, Анна Холодова та інші були політкерівниками взводів, Лідія Афанасьєва та
Анастасія Юдіна – політкерівниками жіночих рот. Параска Лохматкіна була комісаром
партизанського загону. Помічниками комісарів від комсомолу партизанських з’єднань
України працювали М. Губська, М. Коваленко, М. Скрипка, О. Демідчук була
політкерівником роти розвідниць з’єднання С. Ковпака3.
Таке історичне явище, як масовий призов жінок на війну ще потребує всебічного
вивчення. Незважаючи на існуючі домисли та міфи відносно радянських жінок, які
воювали на фронті, досі немає чіткого та ретельного аналізу цього явища, невідомо
остаточне число жінок, яких було призвано, яка була динаміка призову в роки війни,
скільки жінок безпосередньо брало участь у бойових діях. Також незрозуміло, за чиєю
ініціативою та на якій правовій основі здійснювався масовий призов, скільки учасниць
війни були військовослужбовцями, а скільки з них – військовозобов’язаними.
Також невідомо і співвідношення добровольців та мобілізованих. Водночас жінкивійськовослужбовці складали близько 8 % особового складу радянських Збройних сил.
Залишається нез’ясованим, хто визначав юридичний статус та відповідні до нього права
жіночого персоналу.
Чисельне співвідношення жінок та чоловіків у Червоній армії було 1 до 20, при
цьому жінок-військовослужбовців в армії – 83 %, вільнонайманих – 17 %, офіцерів – 12 %,
сержантів та рядових – 88 %. За спеціальністю вони розподілялися так: зенітниці,
кулеметниці, прожектористи – 50 %, технічний персонал – 17 %, фельдшери-

1
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санінструктори – 10 %, прачки – 6 %, робітниці харчоблоків – 4,5 %, лікарі – 2,5 %,
робітники у штабах – 2,3 %, снайпери – 2 %, танкісти та стрілки – 1 % 1.
Наявність у Збройних силах великої кількості жінок обумовило необхідність
надання не тільки медичної, а й спеціалізованої акушерської допомоги. В умовах
армійського життя рівень травматизму серед жінок був значно вищий. Для організації
профілактичного огляду та надання медичної допомоги у вересні 1942 р. спеціальним
розпорядженням начальника Головного військово-санітарного управління були введені
нештатні гінекологи армій, фронтів та округів.
Дивізійний медичний пункт був першим етапом медичної евакуації, де
здійснювалося лікувально-профілактичне забезпечення жінок-військовослужбовців.
Жіночі палати на 5–10 ліжок розгорталися у складі одного-двох армійських шпиталів.
Крім того, у фронтових шпиталях було й гінекологічне відділення на 20–30 ліжок для
лікування жінок з терміном виздоровлення 30–35 діб. Усього у складі кожної армійської
та фронтової шпитальної бази у 1943–1944 рр. було до 300 гінекологічних ліжок.
Організації лікувально-профілактичного забезпечення жінок-військовослужбовців
приділялася велика увага. Були видані відповідні накази арміям та фронтам, що
регламентували медичне забезпечення жінок.
На Ленінградському фронті вперше у Червоній армії 1 жовтня 1943 р. евакуаційний
шпиталь № 1443 на тисячу ліжок був переформований у жіночий. Робітники шпиталю
проаналізували військовий травматизм у жінок. Було встановлено, що серед поранених
переважав рядовий та сержантський склад – 75,3 %, офіцери складали – 14,2 %,
партизанки – 4,3 %, вільнонаймані службовці – 6,2 %. Із числа усіх поранених – медичних
працівників було 39,2 % (з них 21,4 % санітарні інструктори та санітари, 15,7 % – медичні
сестри та фельдшери, 2,1 % – лікарі. Поранення мінерів складали 13,8 %, зв’язківців –
24,7 %, поварів – 7,4 %, рядових стрілків – 4,3 %, снайперів – 1,8%, зенітниць – 1,2 %,
розвідниць – 1,5 %, регулювальниць – 1,3 %, прибористів – 1,2 %, інших спеціальностей –
3,6 %. Переважали осколкові поранення – 83,7 %, кульові – 16,3 %. Найбільша кількість
поранень було на нижню область кінцівки – 45 %, 22 % – на верхні. Загальна летальність
складала 0,3 %2.
Наведена статистика свідчить про неймовірні труднощі, яких зазнавали жінки на
фронті.
Як показав досвід, негативний вплив умов воєнного часу на жіночий організм можна
було зменшити шляхом систематичного проведення профілактичних заходів, а саме:
щомісячних медичних оглядів, забезпечення можливості щоденного гігієнічного туалету
тощо.
Цивільному чоловіку завжди важко перестроюватися «на військовий лад», а жінці –
особливо. Жінка вважалася непристосованою до війни в силу своїх психобіологічних
особливостей – природної слабкості, меншої стійкості до стресів, материнства. Влада
мобілізувала патріотично налаштованих жінок, але стала неготовою інкорпорувати їх у
армійський організм. Жінки опинилися один на один з фронтовою повсякденністю –
жорсткою армійською дисципліною, не завжди зручною солдатською формою,
відсутністю загальних та спеціальних засобів гігієни, необхідністю сумісного проживання
з чоловіками, дефіцитом медичного та гінекологічного забезпечення, важкими фізичними
та емоційними навантаженнями. Все це стало для них великим випробуванням3.
Коротко, але дуже виразно цей аспект відображений у назві книги С. Алексієвич, «У
войны – не женское лицо». Авторка відзначає дві сторони феномену участі жінок у війні.
З одного боку, жіноча пам’ять охоплювала той пласт відчуттів, який був невластивим для
1
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чоловіків. Чоловіки сприймали війну як дію, жінки сприймали та переносили її інакше. В
силу своїх психофізичних та фізіологічних особливостей жінка сильніше відчувала
перевантаження війни, фізичні та моральні, вона складніше переносила «чоловічий» побут
війни1. Те, що довелося побачити жінці, пережити та зробити на війні, суперечило її
жіночому єству.
З другого боку – цей феномен проявлявся у неоднозначному ставленні чоловіків і
суспільної думки загалом до присутності жінок у бойовій обстановці, в армії взагалі.
Самою природою закладена у жінці функція материнства, продовження людського роду, а
жінка-солдат на фронті була вимушена нести смерть, вбивати, що було протиприродно.
Думки щодо знаходження жінок у районах бойових дій неоднозначні. Так, ще
Платон відзначав, що присутність на полі брані жінок є засобом психологічної підтримки
воїнів: на очах у коханих, стверджував Платон, воїн буде неспроможний відступити,
проявити легкодухість, і тим більш дезертувати2. У той же час, відомий російський
психіатр М. Попов у минулому столітті стверджував протилежне: «Армія без жінок –
завжди геройська. Жінки в армії допустимі тоді, коли немає необхідності у проявленні
геройства». На підтримку цієї тези висловилася російська психолог О. Сенявська. Вона
вважає протиприродним саме поняття «жінка-солдат». «Жінки дають життя, – пише
Сенявська, – тому словосполучення «жінка, що несе смерть, – неприродне»3.
Однак у будь-якому випадку жінки ставали жертвами війни. Це, у першу чергу,
проявлялося у впливі посттравматичного синдрому, негативні наслідки якого більш
притаманні жінкам. Це дуже добре продемонстрував фільм «Військово-польовий роман»,
головна героїня якого дуже довго не могла адаптуватися до мирного життя. Все ж-таки
жінка насамперед має залишатися жінкою, дружиною та матір’ю4.
Погані побутові умови на фронті, великі емоційні перевантаження, складні та
неоднозначні особисті взаємовідносини між чоловіками та жінками, начальниками та
підлеглими сприяли виникненню конфліктів, скоєнню злочинів та дисциплінарних
правопорушень, у яких поряд з чоловіками фігурували і жінки-військовослужбовці. В цих
умовах природно виникало питання, які заходи впливу необхідно було застосовувати для
підтримання порядку та дисципліни. Л. Троцький ще в роки громадянської війни
запропонував створити штрафні підрозділи та загороджувальні загони: «Не можна
будувати армію без репресій. Не можна вести маси людей на смерть і не мати в арсеналі
командування смертної кари»5.
28 липня 1942 р. був виданий наказ № 227, відомий як «Ні кроку назад!» Практика
створення штрафних підрозділів та загороджувальних загонів була відновлена. Через те,
що жінки-військовослужбовці мали рівні права з чоловіками-військовослужбовцями, тому
і відповідальність за скоєні злочини, порушення дисципліни та закону, прояви боягузтва
та легкодухості мала бути адекватною. Виходячи з цього, вище керівництво РСЧА та
НКВС прийшли до рішення про направлення до штрафних формувань не тільки
військовослужбовців-чоловіків, а й жінок. Однак досить швидко досвід переконав, що
направляти у штрафники жінок-військовослужбовців, які скоїли неважкі злочини,
недоцільно. Тому 19 вересня 1943 р. начальникам штабів фронтів, військових округів та
окремих армій була направлена директива Генштабу №1484/2/орг., в якій визначалося,
що: «Жінок-військовослужбовців, які засуджені за скоєння злочинів, у штрафні частини
1
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не направляти. Тих з них, які за скоєні злочини засуджені військовими трибуналами з
застосуванням примітки 2 до статті 28 Карного кодексу РРСФР, направляти до частин
діючої армії. Жінок-військовослужбовців за злочини згідно з наказом НКО № 0413 до
штрафних частин не направляти, обмежитися дисциплінарними стягненнями, а у випадку
неможливості вирішити справу у дисциплінарному порядку – направляти до суду
військового трибуналу»1.
Документальних підтверджень про знаходження жінок у штрафних частинах на
сьогодні не виявлено. Але пошукувачами Асоціації пошукових загонів у селі Чапаєвка
Токмацького району Запорізької області було знайдено поховання 92 воїнів Червоної
армії, третина останків належала жінкам-військовослужбовцям. Це підтверджено
результатами судово-медичної експертизи. За свідченнями та спогадами очевидців є
підстави припустити, що ці жінки воювали та загинули у складі штрафного підрозділу2.
Ще одною маловідомою, прикритою багатолітньою цензурною сторінкою війни
залишається практика т.зв. похідно-польових дружин. Розповсюдженість цього явища
була звичайною практикою, яка виникла та поширилася через природні людські потреби,
сприймалася як фронтова необхідність, з якою ніхто не боровся. Разом з тим, негативні
прояви та особливо наслідки цього відчували на собі практично всі жінки, що
повернулися з фронту. Чоловіки, що повернулися з війни, навіть ті, що мали каліцтва, у
будь-якому випадку створювали сім’ю. Жіноча доля складалася значно драматичніше.
У книзі «У войны – не женское лицо» С. Алексієвич наводить спогади жінокфронтовичок: «Ми мовчали як риби. Ми нікому не говорили, що ми фронтовички. Між
собою підтримували зв’язок, переписувалися. Тільки потім нас стали вітати, запрошувати
на зустрічі, а тоді ми мовчали. Навіть нагороди не носили. Чоловіки носили, вони
переможці, герої, наречені, у них була війна, а нас бачили зовсім іншими очами»3.
Жінки, незважаючи на те, чи були вони вільнонайманими, добровольцями або
мобілізованими, зникали без вісті, отримували поранення та каліцтва, гинули та попадали
у полон. Примусова демобілізація, яка не враховувала ні намірів, ні побажань жінокфронтовичок, викинула велику кількість жінок у мирне післявоєнне суспільство.
Фронтовички опинилися у цьому суспільстві небажаними гостями, колишніми «похіднопольовими дружинами», бойові заслуги яких принизливо трансформувалися в
обивательській свідомості як «статеві заслуги»4. У липні 1945 р. Голова Президії
Верховної Ради М. Калінін порекомендував демобілізованим жінкам не хвалитися своїми
військовими заслугами. Жінка надовго в офіційній меморіальній культурі перетворилася у
«фігуру замовчування». Відсутність у післявоєнному СРСР інтеграційної політики по
відношенню до жінок призвела до того, що деякі з них були вимушені приховувати своє
військове минуле заради влаштування «нормального» життя.
Ставлення суспільства до жінок – учасниць війни стало поступово змінюватися з
середини 60-х рр. ХХ ст. в часи керівництва Л. Брежнєва. До 20-ї річниці перемоги у
Великій Вітчизняній війні, з метою вшанування жінок – учасниць війни, Міжнародний
жіночий день набув нового значення. Віднині у цей день офіційно вшановували усіх
радянських жінок та жінок – ветеранів війни у вдячність за їхні «заслуги у
комуністичному будівництві» та «захисті Батьківщини». Тим самим жінки на державному
рівні були включені до меморіальної культури війни.
У післявоєнний період вдосконалення військового законодавства характеризувалося
розвитком нормативно-правових актів, що торкалися проходження військової служби
військовослужбовцями-жінками. Це було обумовлено рядом факторів, по-перше,
1

Русский архив: Великая Отечественная: Генеральный штаб в годы Великой Отечественной войны:
Документы и материалы. 1943 год. – М.: ТЕРРА, 1999. – Т. 23. – С. 331.
2
Филь А. Женщины-штрафники // http://razvedka-vmf.kiev.ua/ content/view/66/47/.
3
Алексиевич С. У войны – не женское лицо. – М.: Пальмира, 2004. – 317 с.
4
Никонова О. Женщина, война и «фигуры умолчания» // http://magazines. russ.ru/nz/2005/2/ni32.html.
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розвитком науково-технічного прогресу, який суттєво зменшив значення фізичних
навантажень, що дало можливість суттєво скоротити кількість професій, які традиційно
вважалися чоловічими; по-друге, розширенням сфери участі жінок у соціальному,
політичному та економічному житті суспільства; по-третє, впливом «зовнішнього
фактора» – досвіду країн НАТО.
У подальшому демографічні та економічні причини, нові підходи до принципів
комплектування Збройних сил, обумовили тенденцію збільшення кількості жінок на
військовій службі та змусили переглянути точку зору на роль жінок в армії1.
Закон СРСР «Про загальний військовий обов’язок» 1967 р. встановлював, що жінки
– громадяни СРСР у віці від 19 до 40 років, які мають медичну або спеціальну підготовку,
могли бути у мирний час поставлені на військовий облік, залучені на збори, а також
прийняті у добровільному порядку на дійсну військову службу. При цьому у військовий
час за рішенням Ради Міністрів СРСР жінки могли бути призвані у Збройні сили СРСР
для несення допоміжної та спеціальної служби. Саме цим правовим актом вперше була
здійснена диференціація військовослужбовців за термінами їх знаходження у запасі не
тільки залежно від військового звання, а й за статевою ознакою, чоловіки до 50-літнього
віку, жінки – до 40-літнього віку, а прапорщики незалежно від статі знаходилися у запасі
до 50-літнього віку.
Граничний вік знаходження офіцерів-жінок у запасі був встановлений у 50 років, у
чоловіків вік коливався у межах від 50 до 65 років. Однак граничний вік знаходження на
військовій службі для чоловіків та жінок незалежно від посади та військового звання був
однаковий. Тобто відмінності за гендерною ознакою щодо граничного віку знаходження
на військовій службі Закон СРСР «Про загальний військовий обов’язок» 1967 р. не робив2.
У 1980 р. у цей закон було внесено важливе доповнення, яке передбачало
розповсюдження прав та обов’язків, пільг та переваг на жінок, передбачених
законодавством для чоловіків військовослужбовців надстрокової служби. Це був черговий
крок на шляху юридичного закріплення рівності чоловіків та жінок при проходженні
військової служби.
Військовослужбовці-жінки могли призначатися на посади офіцерського складу,
прапорщиків (мічманів) виключно відповідно до затвердженого міністром оборони СРСР
переліку3. При цьому вакантні посади прапорщиків (мічманів) комплектувалися жінками
тільки у випадку неможливості їх заміщення військовослужбовцями строкової служби.
У 1985 р. у зв’язку зі збільшенням кількості жінок, які займали посади офіцерів,
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 18 березня 1985 р. № 2053-XI підстави
звільнення з дійсної військової служби осіб офіцерського складу, які не досягли
граничного віку знаходження на діючій військовій службі, були доповнені таким
положенням – як дострокове звільнення офіцерів-жінок за сімейними обставинами.
При цьому із Закону СРСР «Про загальний військовий обов’язок» 1967 р. була
виключена норма, яка передбачала можливість призову на військову службу жінок у
військовий час. Це стало одним із основних етапів розподілу правових статусів
військовослужбовців чоловічої та жіночої статі та направлення їх різними шляхами
розвитку та вдосконалення4.
1

Стренина Е.А. Женщины в Российской армии: история и развитие законодательства // Право в
Вооруженных Силах. – 2004. – № 7. – С. 10.
2
Зайков Д.Е. Историко-правовая характеристика развития института равенства мужчин и женщин при
прохождении военной службы // http://www.voennoepravo.ru/files/Зайков%20(2).doc
3
Постановление Совета Министров СССР от 18 сентября 1981 года № 927 «О комплектовании
должностей офицерского состава, прапорщиков, мичманов, сержантов, старшин, солдат и матросов
женщинами, принятыми в добровольном порядке на действительную военную службу».
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Найважливішими функціями військовослужбовців-жінок визнавалися дві:
репродуктивна та виховування дітей, що обумовило другорядне значення для них
основної функції військовослужбовців – підтримання постійної бойової готовності
військових частин та розповсюдження на цю категорію усіх пільг та привілеїв, що
надаються жінкам відповідно до правових актів про охорону праці, материнства та
дитинства.
Відповідно до історичних традицій, що склалися, найважливішою функцією
військовослужбовців чоловічої статі незалежно від їх сімейного стану було підтримання
постійної бойової готовності військових частин та виконання у повному обсязі, без будьяких обмежень, посадових та спеціальних обов’язків, у тому числі і безпосередньої участі
у бойових діях.
Збільшення кількості військовослужбовців жіночої статі обумовило необхідність
більш ретельної регламентації особливостей проходження військової служби жінками.
Вперше була зроблена спроба окремого законодавчого закріплення порядку проходження
військової служби та статусу військовослужбовців за гендерною ознакою. Але це
стосувалося виключно жінок, які поступали на військову службу на посади солдатів,
матросів, сержантів та старшин.
Положення про порядок проходження військової служби жінками, які поступили у
добровільному порядку в Радянську Армію та Військово-Морський флот на посади
солдатів, матросів, сержантів та старшин, що було введено в дію наказом міністра
оборони СРСР 1976 р. № 286, встановлювало окремі відмінності проходження військової
служби військовослужбовцями жіночої статі.
Так, на дійсну військову службу у добровільному порядку на посади солдатів,
матросів, сержантів та старшин могли бути прийняті:
неодружені, які не мають дітей, жінки віком від 19 до 40 років включно (для
чоловіків верхня межа – 35 років), придатні за станом здоров’я та ті, що мають освіту не
нижче 8 класів;
дружини військовослужбовців, крім тих, хто має дітей дошкільного віку – у
військові частини за визначеним переліком.
Існувала заборона на комплектування військовослужбовцями жіночої статі
військових частин, що дислокувалися за кордоном.
Крім можливості надання відпусток у зв’язку з вагітністю, пологами та догляду за
дитиною, військовослужбовці-жінки не залучалися до несення гарнізонної, вартової та
внутрішньої служб (крім добового наряду у жіночому гуртожитку). Жінки не могли бути
направлені до дисциплінарного батальйону, вони мали дозвіл на носіння поза межами
військової частини у вільний від служби час цивільного одягу; також військовослужбовціжінки звільнялися від виконання службових обов’язків (занять) для догляду за хворою
дитиною.
Жінки могли бути достроково звільнені з військової служби:
у зв’язку з одруженням з військовослужбовцем – у випадку переведення чоловіка в
інший населений пункт, коли за новим місцем служби чоловіка для військовослужбовцяжінки немає вакантної посади, а також при звільненні чоловіка з військової служби та під
час його відбуття до нового місця служби;
у зв’язку з укладенням шлюбу з цивільною особою – у випадку переїзду чоловіка на
постійне місце проживання в інший населений пункт;
у зв’язку з народженням дитини – за проханням військовослужбовця-жінки;
при неможливості подальшого виконання ними своїх обов’язків на посаді – за
рішенням командування1.

1

Там само.
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Вказані положення свідчать, з одного боку, про достатньо лояльне ставлення до
військовослужбовців-жінок та їхнє другорядне значення для обороноздатності країни, а з
другого боку – про менш захищене становище та більшу залежність від волі
командування.
Заслуговує на увагу аналіз військових статутів Збройних сил СРСР, що затверджені
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 30 липня 1975 р. Показовим у цьому
відношенні є те, що ні у Статуті внутрішньої служби ЗС СРСР, ні у Статуті гарнізонної та
вартової служби ЗС СРСР немає навіть терміна «жінка-військовослужбовець». Єдиним
Статутом, у якому окремо оговорювалися деякі положення правового статусу жіноквійськовослужбовців, був дисциплінарний Статут ЗС СРСР. Так, наприклад, він не
передбачав для жінок-військовослужбовців, що знаходилися на посадах солдатів,
матросів, сержантів та старшин такого дисциплінарного заохочення як присвоєння
сержантам та старшинам надстрокової служби чергового військового звання на одну
ланку вище, що передбачено за цією посадою.
Крім того, цей правовий акт обмежував дисциплінарну владу командирів
(начальників) до підлеглих жінок-військовослужбовців порівняно з дисциплінарними
стягненнями, які застосовувалися до військовослужбовців чоловічої статі.
Аналіз змісту бойових статутів, настанов, керівництв, нормативів бойової підготовки
радянських Збройних сил дає підстави стверджувати, що всі ці документи розроблені
виключно для військовослужбовців чоловічої статі, і не враховували фізіологічних
особливостей та можливостей жінок-військовослужбовців.
Крім того, жодний зразок радянського озброєння та військової техніки не
проектувався та не розроблявся з урахуванням того, що нею буде користуватися жінкавійськовослужбовець.
Таке становище свідчить про те, що військова служба в армії у радянський час
розглядалася переважно, а в окремих випадках виключно як чоловіча справа. Доступ
жінок до опанування військових спеціальностей офіційно не обмежувався, але і не
заохочувався. У юридичному відношенні вирішувалися та законодавчо закріплювалися ті
положення, які окреслювали відомчу необхідність, але вступали у суперечності з
загальногромадянськими правами жінок.
На сьогодні не викликає сумнівів необхідність залучення жінок до військової служби
як повноправних суб’єктів військової діяльності. Жінки вміють служити та складати
певну конкуренцію багатьом чоловікам у таких спеціальностях, як лікар, психолог, юрист,
офіцер виховних органів, оператор тощо. Саме тому «прорив» жінок до військових
спеціальностей викликає певну тривогу в їхніх колег – чоловіків, але дає показовий
приклад подолання залежності від природно-біологічних факторів. Разом з тим
призначення на ці спеціальності має здійснюватися не за статевими ознаками, а за
загальним критерієм професійного відбору1.
Історія функціонування радянських Збройних сил дала багатий матеріал для
вивчення такого суспільного явища як неухильне зростання та якісна зміна ролі жінок, які
служили в її лавах. Саме цей багатогранний досвід вирішення питань гендерних відносин
в армії дає підстави стверджувати, що під час планування та організації сучасної
військової служби необхідно не допускати дискримінації за статевою ознакою,
нівелювання військовослужбовців-жінок з чоловіками в погонах, при цьому не допустити
зниження бойової здатності Збройних сил та забезпечити вирішення питання щодо їх
якісного комплектування.
Таким чином, досвід реалізації гендерного виміру у період радянського будівництва
свідчить про те, що процес впровадження гендерних відносин у Збройних силах умовно

1

Рыков С.Л. Слабый пол в сильной армии // http://nvo.ng.ru/history/2000-03-03/5_womeninarms.html.
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можна поділити на три періоди: період громадянської війни й міжвоєнного часу, Великої
Вітчизняної війни та післявоєнний час.
У часи першого періоду були прийняті перші законодавчі нормативні документи та
законодавчі акти, які закріпили за жінкою рівні права з чоловіками у цивільній та частково
у військовій сферах. Практична реалізація їх у бойових умовах громадянської війни та
післявоєнного військового будівництва виявила ряд проблемних питань, що торкалися
прав, обов’язків, пільг та привілеїв жінок-військовослужбовців.
Унікальний досвід формування гендерних відносин дала Велика Вітчизняна війна.
Бажання жінок зробити свій внесок у захист Батьківщини у Збройних силах, проявилася у
масовому залученні жінок до військової служби на добровільних засадах під час
комсомольських та партійних мобілізацій як вільнонаймані та військовозобов’язані.
Жінки опанували практично всі військові спеціальності, велика кількість з них брала
безпосередню участь у бойових діях у складі частин та з’єднань Червоної армії, у
партизанських формуваннях, виконували розвідувальні та диверсійні завдання.
У роки Вітчизняної війни у Збройних силах отримав свій подальший розвиток досвід
Першої світової та громадянської війн щодо створення окремих жіночих формувань. Із
жінок-добровольців було сформовано три авіаційні полки, окрема жіноча добровільна
стрілецька бригада, окремий жіночий запасний стрілецький полк, центральна жіноча
школа снайперів, окрема жіноча рота моряків.
Бойовий шлях та внесок цих формувань у перемогу над ворогом свідчить про
масовий героїзм, високий професіоналізм, самовідданість та великі втрати з боку жінок на
всіх фронтах. Разом з тим необхідність функціонування жіночих військових формувань у
мирний час, а також їх бойова доцільність та необхідність у військовий час були піддані
сумніву. Через що цей досвід не отримав подальшого розповсюдження.
Війна чітко окреслила два феномени гендерних відносин. З одного боку, прагнення
жінок бути рівними з чоловіками у всіх сферах військового життя, у т.ч. і при виконанні
бойових завдань, з другого – протиприродне становище коли жінка, яка дає нове життя,
сама була вимушена вбивати.
Війна висвітлила і такі негативні явища, як сексуальне насилля над жінками, широке
розповсюдження інституту похідно-польових дружин, відсутність елементарних
побутових умов, неврегульованість та недосконалість правових відносин між жінкоювійськовослужбовцем та державою, негативне ставлення частини суспільства до жінокфронтовичок.
Масове звільнення жінок з лав Збройних сил після війни сприяло вирішенню
декількох проблемних питань. По-перше, були ліквідовані всі окремі жіночі військові
формування; по-друге, були звільнені практично всі жінки-військовослужбовці, крім
медичних працівників та зв’язківців, а їх чисельність суттєво скорочена; по-третє, зник
інститут похідно-польових дружин; по-четверте, відпала необхідність організації та
здійснення спеціального медичного забезпечення жінок-військовослужбовців; по-п’яте, на
певний час була відкладена проблема юридичного врегулювання та законодавчого
оформлення статусу жінок-військовослужбовців.
Післявоєнний час розвитку гендерних аспектів у радянській армії характеризувався
суттєвим скороченням чисельності жінок-військовослужбовців відразу після війни та
подальшим юридичним оформленням і врегулюванням стосунків між жінкою та
державою у військовій сфері. Права жінок щодо опанування військовими спеціальностями
держава не обмежувала, але і не створювала належних умов для поширення їх участі,
проявляючи при цьому певний прагматизм та стриманість.
In the article experience of introduction of the gender measuring and decision of problems
of gender political is analysed and summarized in Military Powers of the Soviet state.
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Гребенюк М.В., Сидоров С.В. (Київ)
ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЯ
ПОНЯТТЯ «ОПЕРАТИВНЕ МИСТЕЦТВО»
В ПРАЦЯХ ЗАХІДНИХ ДОСЛІДНИКІВ
Стаття присвячена дослідженню процесу виникнення поняття «оперативне
мистецтво» та оцінці первинності радянської воєнної науки у його започаткуванні.
Аналіз праць англомовних авторів дав змогу з’ясувати їх нерозуміння процесу зародження
поняття «оперативне мистецтво» разом із оперативним рівнем ведення бойових дій та
оцінку наукового внеску в його розвиток, практичне використання європейських,
передусім, пруссько-німецьких теоретиків, імперсько-російсько-радянських військових
фахівців.
На сьогодні визначення «оперативне мистецтво» мають у своїх доктринальних
документах усі провідні у воєнному відношенні країни. Так, у оборонній доктрині
Великобританії знаходимо – «Оперативне мистецтво – вміле застосування військових сил
для досягнення стратегічних цілей шляхом розробки, організації, інтеграція сил та
ведення кампаній або операцій»1. Аналогічні за змістом визначення містять документи
НАТО. Однак багато вітчизняних фахівців вважає, що поняття та термін «оперативне
мистецтво» – надбання саме радянської воєнної теорії2.
Мета статті – проаналізувати процес виникнення поняття «оперативне мистецтво»
та первинність радянської воєнної науки у його започаткуванні.
Американські воєнні історики, такі як Б. Менінґ, М. Краузе, Д. Ґлантц, Д. Браун,
р. Дауті, А. Ґрант, Дж. Кір, Ґ. Турбівіл, Р. Уеглі, а також британський дослідник
Д. Чандлер та німецькі історики К. Фрізер і Ґ. Рот стверджували, що основними
«локомотивами» розвитку оперативного мистецтва були Франція, Німеччина, Російська
імперія (пізніше СРСР) та США. За висновком М. Краузе, і Британія, і Японія, і Китай
також демонстрували схожі кроки в напрямку розвитку оперативного мистецтва, але
вважалося, що вони йшли паралельним шляхом, базуючись на вже досягнутому та
застосованому іншими3.
За твердженням М. Краузе та Р. Філіпа, поняття «оперативне мистецтво» зародилося
у Західній Європі4. Завдяки діям Наполеона Бонапарта військові командири почали
усвідомлювати існування чогось, що з’єднує національні стратегічні цілі з тактичними
цілями на полі бою. Широковідомі військові теоретики Карл фон Клаузевиць і АнтоніГенгі Джоміні базували свої спостереження, аналізуючи стиль та методи ведення війни
Наполеоном Бонапартом5. Разом з цим стиль ведення бойових дій до середини ХІХ ст.
можна було характеризувати, за пропозицією радянського військового теоретика
Г. Іссерсона у 1937 р., як «стратегія єдиного місця (або точки)»6.
1

British Defence Doctrine (Second Edition) / [Joint Warfare Publication 0-01]. – UK MOD, 2001. – P. 1-2.
Ткаченко В.І., Масалітін П.М., Малюга В.Г., Лазерник С.В. Розвиток оперативного мистецтва і
тактики у роки Великої Вітчизняної війни // Наука і техніка Повітряних Сил Збройних Сил України. – К.,
2010. – № 1 (3). – С. 6-11; Еволюція мистецтва ведення війни: Метод. посіб. для слухачів фак. підг. фахів.
опер.-такт. рівня / Під заг. ред. С.В. Сидорова. – К.: НАОУ, 2008. – С. 4.
3
Krause M.D. Moltke and the Origins of the Operational Level of War // Historical perspective of the
operational arts / Ed. by Michael D. Krause, R. Cody Phillips. – Washington, DC: Defense Dept., Army, Center of
Military History, 2005. – 517 p.
4
Там само.
5
Schneider J.J. The Loose Marble – and Origins of Operational Art // Parametres. – 1989. – March. – P. 87.
6
Там само.
2
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Пізніше німецькі військові, наслідуючи фельдмаршала Гельмута фон Мольтке,
розробили початкові концепції щодо оперативного мистецтва. Паралельно французи
також опрацьовували свої воєнні доктрини. Російські та радянські фахівці вивчали досвід
своїх західних колег і розробили доктрину про ведення бойових дій на оперативному
рівні, яка згодом була майстерно застосована у другій половині Другої світової війни.
США, навпаки, підійшла до вивчення оперативного мистецтва дещо із запізненням. Хоча
можна знайти багато прикладів, коли оперативне мистецтво було продемонстровано у
певних кампаніях. Очевидним є те, що американські дослідження поєднання стратегії з
тактикою на рівні доктрин проводилися не системно, а й тому принесли «плоди» набагато
пізніше. Найбільш помітно вони позначилися під час війни в Перській затоці 1990-1991 р.1
Американський дослідник Дж. Шнайдер писав про внесок громадянської війни у
США у розвиток воєнного мистецтва. Автор застосував назву «майже оперативне
мистецтво», відзнаючи такі нові характерні риси для цієї війни, що йдуть паралельно з
сучасними рисами оперативного мистецтв, а саме: 1) дії декількох армій, окремо
розташованих на тому ж театрі воєнних дій (далі – ТВД); 2) створення прообразу штабу
груп армій для здійснення командування ними; 3) структура логістичного забезпечення
для підтримки всіх операцій на ТВД; 4) єдиний задум плану всієї кампанії; 5) здійснення
операцій на всьому ТВД; 6) застосування кавалерії для вирішення стратегічних завдань;
7) удари в глибину оборони противника; 8) ведення об’єднаних (разом з флотом)
операцій; 9) використання широких маневрів (коли маневр на значну дальність
розглядався як операція); 10) «продовжений фронт» завдяки розвитку залізничного
сполучення та застосування телеграфного зв’язку для управління військами;
11) розподілене поле бою на тактичній та оперативній зонах оборони (завдяки
використанню земляних укріплень, окопів); 12) наявність у командирів «оперативного
бачення», у першу чергу, в генерала У. Гранта, якого автор назвав «батьком оперативного
мистецтва»2.
Прусський фельдмаршал Гельмут фон Мольтке (старший), на думку Б. Менінґа, в
шістдесятих роках ХІХ століття розвив зародкову концепцію оперативного рівня війни3.
Американський військовий історик М. Краузе також стверджував, що старший
Г. Мольтке відрізняв ведення війни на оперативному рівні від тактичного та стратегічного
рівнів. Г. Мольтке ввів термін «оперативне управління» (повноваження управління
військами від імені верховного головнокомандувача (імператора) під час ведення
операцій), «оперативна концепція» та «оперативні цілі»4. У 1869 р. була введена в дію
нова настанова з ведення операцій, значна частина якого була написана Г. Мольтке5, після
його смерті у 1891 р. вийшов тритомник досліджень «Дослідження війни: підготовка
битви на оперативному рівні, підготовка битви на тактичному рівні, битва», де Г. Мольтке
розглядав взаємовідношення завдань усієї війни та завдань військових операцій, питань
планування операцій, командування на високому рівні та ін.6 І хоча, за твердженням
автора, Г. Мольтке не сформулював і не розробив теоретичних ієрархій у відношеннях
між стратегічним, оперативним та тактичним рівнями ведення війни, однак він,
безумовно, усвідомлював той факт, що стратегія мала політичний зміст, тоді як операції
мали військову основу7.

1

Krause M. D. Historical perspective of the operational arts. – Washington, 2005. – 517 p.
Schneider J.J. The Loose Marble – and Origins of Operational Art // Parametres. – 1989. – March. – P. 97.
3
Menning B.W. The Imperial Russian Legacy of Operational Art, 1878-1914 // Historical perspective of the
operational arts. – Washington, 2005. – P. 199.
4
Krause M.D. Moltke and the Origins of the Operational Level of War // Historical perspective of the
operational arts. – Washington, 2005. – P. 113-119.
5
Там само. – P. 124.
6
Там само. – P. 136.
7
Krause M.D. Moltke and the Origins of the Operational Level of War // Historical perspective of the
operational arts. – Washington, 2005. – P. 145.
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Ці твердження автора суперечать висновкам вітчизняних воєнних істориків що нова
форма збройної боротьби «операція» почала складатися тільки в ході Російсько-японської
війни (1904–1905)1.
За досвідом цієї війни та відчуваючи необхідність з’єднуючого елемента між
стратегією та тактикою, полковник російської армії О. Ґєруа запропонував йому назву
«прикладна стратегія». В 1907 р., він замінив свою попередню назву на «оператика».
Можливо, прототипом послужило німецьке слово «operativ». Однак термін «оператика»
не знайшов широкого використання, і в 1920-х роках О. Свєчин та інші військові
витіснили його терміном «оперативне мистецтво»2. Можливо, підтримка генералом
О. Ґєруа під час громадянської війни в Росії Білої армії та його діяльність проти
більшовиків у еміграції зробила свій вплив на зникнення терміна «оператика».
Найчастіше, як зазначав Б. Менінґ, витоки радянського оперативного мистецтва
приписувались досвіду та осмисленню Першої світової війни на Східному фронті та
громадянської війни в Росії. Однак, за висновком автора, коріння радянського
оперативного мистецтва відносяться до того періоду в Російській імперії, коли складалась
оригінальна теорія ведення операцій та нові підходи до її практичної реалізації. Початком
була традиціоналістська школа російського теоретика Ґ. Леера, де він, базуючись на
вивченні наполеонівських війн, роботах В. Ллойда та А. Джоміні, вказував на існування
двох сил, які домінують у кожній операції – мета операції та її спрямування, як спосіб
досягнення цієї мети. Ґ. Леер ввів поняття «театр воєнних дій» та виділив три типи
операцій: головні, допоміжні та додаткові3.
На жаль, як стверджував Б. Менінґ, російська імперська воєнна наука не змогла
об’єктивно вивчити досвід російсько-турецької війни 1877–1878 років через певну інерцію
зміни своїх поглядів та застереження керівництва про висвітлення помилок у веденні
війни та захисті кар’єр і репутації окремих її учасників4.
Але дослідження попередників були тривалими й отримали значний розвиток у
роботах М. Міхневича, О. Незнамова та О. Свєчіна, ветеранів Першої світової війни, а
після революції 1917 р. у Росії працювали над створенням Червоної армії і були
з’єднуючим ланцюжком між російською імперською та радянською традиціями5.
М. Міхневич ще до Першої світової війни зазначав, що кожна війна складається з
однієї або декількох кампаній, а кожна кампанія – з однієї або декількох операцій6.
О. Незнамов, розвиваючи думку М. Міхневича, писав у 1909 р., що війна на той час
складалася з серії битв і операцій, пов’язаних між собою єдиним задумом у плані ведення
війни. За переконанням О. Незнакова, центральними тогочасної війни були операції, які
він поділяв на наступальні, оборонні, зустрічні та очікувальні. Останні дві були
варіантами перших двох. Як стверджував Б. Менінґ, результати праці О. Незнамова
базувалися не тільки на вивченні досвіду війни Російської імперії на Далекому Сході, а й
на вивченні здобутків тогочасних європейських передусім німецьких теоретиків. Він
часто цитував А. Фалькенхаузена, посилався на З. Шліхтінґа та К. Ґольца7.
Незважаючи на розвиток теоретичних знань «до 1926 року формула «стратегіятактика» залишалася незмінною»8.
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Що стосується американських військових, то термін «оперативне мистецтво» не був
однозначно сприйнятий з часу його появи на початку ХХ століття. І хоча дещо
еквівалентне оперативному мистецтву з’явилося в німців у період Першої світової війни,
цей термін почав використовуватися в Радянському Союзі за шість десятиліть до того, як
він набрав ваги на Заході. Незважаючи на те, що після перемоги над Іраком у 1991 році
термін «оперативне мистецтво» міцно увійшов у лексикон американських військових,
проте були ті, хто скептично ставився до цього терміна і вважав його невдалим іноземним
запозиченням1. Варто зазначити, що подібні сумніви щодо відповідності цієї назви змісту,
пропозиції доцільності повернення до поділу воєнного мистецтва тільки на дві складові –
стратегію та тактику або введення терміна «оператика» також висловлювали й вітчизняні
фахівці2.
За висновком Б. Меннінґа, США до початку Другої світової війни й у подальшому
холодної війни не передбачали стійкої потреби готувати свої збройні сили до ведення
великомасштабних операцій, а тому продовжували поділяти воєнне мистецтво на
стратегію та тактику3.
Що стосується Франції, то, як стверджує американський воєнний історик Р. Дауті,
після Наполеона протягом ХІХ та ХХ століть французи концентрувалися скоріше на
практичних, ніж на теоретичних аспектах оперативного рівня бойових дій, тому їхні
підходи не досягли рівня розвитку, характерного для оперативного мистецтва. Хоча
французи присвятили значний час для удосконалення своїх доктрин з ведення операцій з
1919 до 1939 р., вони не змогли розробити нічого фундаментально нового4.
Таким чином, аналіз праць англомовних дослідників показав, що поняття
«оперативне мистецтво» разом із оперативним рівнем ведення бойових дій зародилося у
Західній Європі. Розуміння оперативного рівня бойових дій еволюційно формувалося,
починаючи з другої половини ХІХ ст. завдяки зусиллям тогочасних європейських,
передусім пруссько-німецьких теоретиків, імперсько-російсько-радянських військових
фахівців. Тому не можна закріпити «винахід» поняття «оперативне мистецтво» за
конкретною однією країною, можна тільки ґрунтовно окреслити її внесок у згадану
теорію.
Також цікаво, що теорія оперативного мистецтва була досить пізно адаптована
західними країнами, хоча й була добре вивчена. Зберігання «статус-кво» у «взятті на
озброєння» нових підходів є відповіддю на питання – куди рухатись у певній сфері.
Особливо, якщо імператив для змін ще не позначився.
Разом з тим слід визнати, що наукове теоретичне визначення та обґрунтування
основних положень оперативного мистецтва у теперішньому їх розумінні й введення їх у
науковий і практичний обіг належить радянській школі військових фахівців.
The article was dedicated to the study of emerging of the Operation Art notion and a
pioneering role of the Soviet military science in its introduction. The analysis of English-written
studies allowed to clarify their understanding of the Operational Art origin in conjunction with
Operational level of warfare and their assessment of European, particularly Prusso-German
theorists’ as well as Imperial Russian and Soviet military experts’ scientific contribution in the
Operational Art concept development and its practical application.
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ДЕМОГРАФІЧНА ВЗАЄМОДІЯ ЦИВІЛІЗАЦІЙ
У статті проаналізовано проблему демографічної взаємодії цивілізацій Півдня й
Півночі. Стверджується, що європейська цивілізація нині відчуває потужні
етнокультурні трансформації під демографічним впливом з Півдня. Доводиться, що
незважаючи на глобальність цього явища, європейська культура має право на
збереження власної ідентичності.
У демографічному змаганні Півдня й Півночі остання протягом ХХ століття
невпинно програє боротьбу. Європейська цивілізація, яка протягом декількох тисячоліть
була основним джерелом для демографічних ін’єкцій практично для всього іншого світу
(хіба що, окрім Східної та Південно-Східної Азії), нині сама відчуває потужні
етнокультурні трансформації під демографічними впливами з Півдня. Причому мова йде
про явище глобального масштабу, оскільки зміни спостерігаються не лише власне, у
Старому світі, а й у інших регіонах планети, етнокультурний вигляд яких сформувався під
впливом європейських цінностей (Північна Америка, Австралія, низка країн Південної
Африки тощо). Як зазначає А. Вишневський, керівник Центру демографії й екології
людини Інституту народногосподарського прогнозування Російської академії наук,
наприкінці ХХІ ст. людство буде не білим, а, найшвидше, жовто-чорним. Однак,
продовжує дослідник, «головна небезпека не в тому, що зміниться співвідношення
кольорів, а в тому, що можуть опинитися притлумленими ті культурні, цивілізаційні
цінності, які були створені в процесі історії населенням європейського походження.
Кажучи про майбутнє, слід думати не про колір шкіри, а про долю культури, яка являє
собою найвеличніше досягнення історії»1.
Демографічні реалії стимулюють перетіканню людських ресурсів з одних регіонів у
інші. Попри розв’язання конкретних завдань як окремих індивідів, так і спільнот (держав)
загалом, ці процеси індукують низку модерних етнополітичних проблем. Звернемося до
найсуттєвіших із них.
Інтеграційні моделі. Країни-реципієнти міграції можна диференціювати на декілька
основних типів: імперську модель та прагматичну модель, етнічно-конфесійну модель,
демократичну модель, мультикультурну модель та деякі інші варіанти; критерієм градації
виступає політична система держави, її культура та потреби.
Імперська модель спирається на атрибутивний постулат усіх метрополій про статус
усього прилученого до себе (територій і людей) як власної власності. В часи існування
імперій завойовані спільноти силовим шляхом потрапляють у їхнє політико-правове поле;
в постімперські часи під впливом різних синдромів (туги за минулим, провини перед
колоніями, ідеями реваншу, збирання земель тощо) колишня метрополія створює
сприятливі (полегшені) умови для імміграції жителів колишніх колоній у свої обшири.
Класичними історичними прикладами є Римська імперія чи імперія Чингісхана, у яких
цілі етноси волею правителя могли бути повністю відірваними від рідної землі та оселі й
поселені в іншій частині імперії задля її (імперії) блага. На постімперських просторах
показовою є політика Лондона щодо країн Британської Співдружності, Мадрида – щодо
іспанського світу, Москви – стосовно «співвітчизників» за кордоном тощо.
Етнічно-конфесійна модель визначальним критерієм імміграційної переваги
приймає етногенетичну спільність індивідів; при цьому держава титульної нації політику
1
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щодо своїх діаспорних одноплемінників будує в двох основних напрямках: по-перше,
створює максимально сприятливі умови для їхнього повернення на історичну батьківщину
і всілякої (включаючи матеріальну, освітню, культурну тощо) їх подальшої підтримки; подруге, законодавство виокремлює громадян інших країн – своїх співплемінників, у
контексті їхніх переваг у контактах (туристичних, економічних, культурних тощо) з
їхньою історичною батьківщиною, порівняно з іншими іноземцями. Показовим прикладом
реалізації першого напрямку є відновлення і подальший розвиток держави Ізраїль, яка
вважає всіх євреїв світу своїми реальними або потенційними громадянами; власне кажучи
і сам Ізраїль демографічно зростав і зростає насамперед за рахунок еміграційних
єврейських припливів. Тією чи іншою мірою складові другого напрямку втілені в
зовнішній політиці Польщі, Словаччини, Угорщини, Румунії, Болгарії, Греції, Румунії,
зокрема, в законах прямої дії типу «Закон про зарубіжного співвітчизника (поляка,
словака, румуна і т.д.)».
Демократична модель ґрунтується на визнанні можливостей прогресивної
політичної системи, інкорпорувати до своєї структури іноземців, близьких за духом та
поглядами щодо прав та свобод людини. У цьому випадку передбачається, що міграційні
ін’єкції сприймуться суспільством на основі власних цінностей і нові громадяни стануть
органічною частиною всього суспільства. Як образно висловився Бен Дж. Ваттенберг
(2002), «нині не час тремтіти від імміграції. Це ключ до зростання і процвітання Америки.
Якщо ми насправді воюємо за збереження західної цивілізації, нам знадобиться кожна
влучно стріляюча патріотична душа, яку ми можемо отримати. І пам’ятайте: іммігранти
вибирають американський спосіб життя».
Демократична модель виконує свою функцію незалежно від соціального, расового,
етнічного та конфесійного походження мігрантів, оскільки на передній план висуває
примат загальнолюдських цінностей. Чи не найповніше вона функціонувала в часи
протистояння двох світових систем – демократичної і тоталітарної. Під гасло «політичний
біженець» підпадали всі, хто не бажав і не міг жити в умовах ігнорування прав людини й
зумів вирватися в ту чи іншу «республіканську» країну. Варто бодай згадати мігрантів з
СРСР чи Китаю на Захід, масові втечі громадян НДР, ПНР, ЧССР, Югославії, В’єтнаму в
країни Західної Європи. Втім подібна міграційна модель – не лише ознака минулого, а й,
на жаль, прикметна риса сьогодення. З тією, головно, різницею, що дещо змінилося коло
країн – донорів мігрантів: так, це політичні режими КНДР, Сомалі, Уганди, Зімбабве,
Куби тощо. Країна-реципієнт у цьому випадку сприяє імміграції біженців навіть у тому
випадку, коли безпосередньої потреби в додатковій робочій силі в неї не існує.
Мультикультурна модель орієнтована на праві кожного громадянина Землі
реалізувати себе в будь-якій розвиненій країні: «Іммігранти являються тут повноправними
користувачами системи освіти, учасниками ринку праці і житла, а також повноправними
учасниками демократичного процесу прийняття рішень» (Котельников В., 2003). Ця
модель чинна, як правило, не просто в розвинених демографічних країнах, а в країнах т.зв.
«старої демократії», насамперед європейських – Франції, Бельгії, Нідерландах, Швеції та
ін. В цьому випадку імпліцитно присутній з їхнього боку навіть певний комплекс
«провини» за різницю у рівні життя, освіті, культурі тощо щодо мігрантів. В соціальнополітичному контексті держава при цьому бере на себе наступні зобов’язання: з одного
боку, вона не чинить перешкод для підтримання і відтворення ідентичності (мовної,
релігійної, культурної тощо) іммігрантів, а з другого – на державному рівні, з відповідним
фінансуванням, забезпечує соціальний захист нових членів суспільства.
Мультикультурну модель передбачає рівне співіснування (у кращому разі –
об’єднання) культур та їхніх носіїв у рамках певного соціуму на засадах толерантності,
терпимості і взаєморозуміння без поглинання чи асиміляції котроїсь із них. Чи не першою
країною мультикультурну модель як офіційну політичну доктрину проголосила в 1975 р.
Швеція. Слід звернути увагу, що до такого рішення шведів підштовхнув «фінський»
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фактор: бажання створити винятково вигідні умови для облаштування і життя багатьох
фінських переселенців до Швеції, саме для яких держава і мусила розробити нову
політику їх інтеграції у шведське суспільство. Зрозуміло, що ці принципи мали чинність і
до наступних міграційних хвиль – балканської, арабської тощо. Водночас шведська
житлова політика орієнтована на дисперсне розселення іммігрантів, завдяки чому вдалося
уникнути створення своєрідних «етнотаунів», тобто поселень (кварталів, районів) з
компактним проживанням етнічних чи релігійних імміграційних спільнот. Офіційно
політику мультикультурності частиною своєї державної політики проголосила Австралія;
де-факто таку ж політику здійснюють Канада і Нова Зеландія, багато інших західних
країн.
Водночас необхідно зазначити, що в багатьох, якщо не сказати – в більшості країндонорів, сама ідея мультикультурності розглядається як єресь. Так, у Саудівській Аравії
християнство взагалі заборонене, в Індонезії, Пакистані та багатьох інших країнах
найменша неповага чи натяк на неї до святих імен ісламу може закінчитися стратою;
численні випадки геноциду християн спостерігаються в Косово тощо. І до цих пір чинне
прокляття іранських теологічних лідерів щодо Салмана Рушді, звинуваченого в
паплюженні цінностей ісламу. Тим часом мігранти з цих країн перебираються в Європу з
питомими цінностями своєї батьківщини, де для себе самих вимагають максимальної
підтримки, толерантності та рівноправ’я.
Нарешті, прагматична модель має на меті залучення іммігрантів для трудової
діяльності у виробництві, сфері обслуговування, транспорту тощо. В цьому випадку
умови перебування іммігрантів в країні-реципієнті регламентуються законодавчо: їм
гарантований соціальний захист як працівників за наймом; інші можливості та шляхи
інтеграції жорстко обмежені: тривале проживання, вільний вибір місця роботи, набуття
громадянства, перевіз сім’ї тощо. Власне кажучи, багато із західних країн після Другої
світової війни спиралися саме на таку імміграційну модель. Її принципи широко
використовували і використовують багаті нафтою арабські країни – Саудівська Аравія,
Катар, Бахрейн, Ємен, Кувейт, Об’єднані Арабські Емірати тощо. Саме таку політику
відносно теперішніх мігрантів зі Східної Європи (у т.ч. і з України) проводять Італія,
Іспанія, Португалія, Греція, Польща та інші країни Європейського Союзу.
Досить ліберальною і водночас жорсткою є імміграційна політика Канади. Ця країна
щорічно може прийняти близько 200 тис. іммігрантів, але ці люди мають знати англійську
(французьку) мову, мати певну професію, рівень освіти тощо. За позитивного рішення
міграційних властей іммігрант отримує статус постійного жителя, а через три роки
постійного проживання на території Канади може претендувати на її громадянство.
Тестування претендента включає не лише оцінку мовного, освітнього та фахового його
рівня, а й знань про саму Канаду, її конституційний лад, природу й суспільство, проблеми
країни загалом та регіону власного проживання. Отже, інкорпорація іммігрантів у
канадське суспільство відбувається з урахуванням насамперед потреб і цінностей самого
суспільства. Подібні ж високі критерії ставлять перед іммігрантами багато інших країн –
Австралія, Нова Зеландія тощо; лише Ісландія законодавчо практично повністю
унеможливлює натуралізацію у власній країні іноземців.
Релігійний контекст демографічних змін. З глобальними демографічними
тенденціями останнього сторіччя безпосередньо пов’язана і динаміка кількості
прихильників тієї чи іншої конфесії насамперед – світових релігій. Водночас взаємозв’язок
між демографічними змінами в структурі світової спільноти та її конфесійної
диференціації не є прямолінійними і визначається сукупністю низки чинників.
Насамперед мова йде про існування та фізичне відтворення носіїв тієї чи іншої
релігії. Зрозуміло, що, за всіх інших однакових умов, ознаки кількісного зростання кола
прихильників конкретної віри буде величина природного приросту (розширеного
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відтворення) тієї чи іншої спільноти. І, навпаки, стабілізована спільнота з від’ємним
природним приростом і в конфесійному вимірі не буде тяжіти до зростання.
На конфесійно-демографічні показники істотно впливає такий феномен як відхід від
віри. У ХХ ст. до цього призводили найрізноманітніші чинники: силовий примус і
заборона віри в тоталітарних країнах, подальша секуляризація суспільного життя,
науковий прогрес, з’ява множини модерністських духовно-релігійних течій з їхнім
бажанням поєднати віру й розум, надприродне й реальне, розчарування в традиційних
релігійних цінностях і переорієнтація на інші сакральні принципи, соціальний протест
певної частини спільноти на існуючі політичні реалії та протестна зміна частиною
громадян своєї конфесійної належності тощо.
Тоталітарні держави, утверджуючи зверхництво певної ідеологічної доктрини,
формально відкидали будь-яку релігію або ж, у крайньому разі, намагалися використати
певну конфесію для обґрунтування (підтримки) певного ладу. Наслідки подібної політики
були досить несподіваними:
По-перше, на базі панівної ідеології формувалася своєрідна «світська релігія», якій
були притаманні практично всі конфесійні атрибути (основоположне вчення – заповіти
(заповіді), апологети – апостоли, позакритичні тексти – священне письмо, місця і засоби
пошанування вчення.
Пам’ятники, символічні знаки, спеціальні приміщення, обряди посвячення і
відлучення від істини (партії), нетерпимість до інших ідей тощо. Відлучаючи громадян від
метафізичних релігійних доктрин, тоталітарне суспільство водночас зберігало архетипові
підвалини людських вірувань, що імпліцитно означало готовність до сприйняття будьяких інших, особливо модерністських (прикметою яких є зовнішня привабливість як
прогресивних) течій.
По-друге, як наслідок світоглядного пригнічення й розбалансування суспільної
свідомості формується «розмив» духовних цінностей і втрата екзистенційних орієнтирів,
що, призводить до феноменологічного спрощення «міграції» від конфесії до конфесії,
формування привабливості своєрідних ерзац-релігій – відображення традиційних вірувань
з мінімумом догматики й обрядовості, священнослужителів, культових приміщень тощо,
що викликано, по суті, нелегальним чи напівлегальним статусом релігійних об’єднань.
По-третє, ідеологічно продукована зневіра у можливості існування релігії як такої
призводить до формування чималої маргіналізованої частки суспільства, світогляд якої
характеризується таким поняттям як «науковий атеїзм». Насправді – це відсутність
можливості задоволення духовних потреб, включаючи й релігійні та орієнтація
світобачення на виконання імперативів владних структур.
Не випадково три чверті населення Китаю і Північної Кореї не відносять себе до
жодної з релігій; у слов’янських країнах колишнього СРСР та у В’єтнамі цей показник
складає дві третини загального населення, а подекуди – і більше. Так у Російській
Федерації наприкінці ХХ ст. частка громадян, які практично ніколи не відвідували церкви,
складала 74 %. Зрозуміло, що серед цієї частини населення є багато людей, які вважають
себе православними, однак реально мова йде про пошанування ними лише деяких
знакових атрибутів віри – Різдва, Пасхи тощо. Тому ні православ’я, ні конфуціанство не
може похвалитися особливими прикметами зростання численності своїх вірних, особливо
якщо взяти до уваги в останньому випадку унікальні демографічні показники китайської
спільноти.
Водночас кількість прихильників християнства у ХХ ст. загалом зросла, причому ця
релігія продовжує утримувати чільне місце за абсолютними показниками (майже 2 млрд
віруючих). Слід, однак, мати на увазі, що приріст християн відбувався за рахунок
насамперед прихильників римо-католиків, які переважно зосереджені (крім Європи) в
країнах «третього світу». В ХХ ст. загальна чисельність католиків зросла в чотири рази, в
Азії – у 18 разів, у Африці – у 80 разів. В Європі низка країн (Польща, Італія, Португалія,
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Іспанія, Ірландія тощо) характеризуються переважанням прихильників католицької віри.
Загалом відсоток католиків у світі протягом ХХ ст. зріс від 16,6 % до 17,3 %. Як і раніше,
основним регіоном збереження, відтворення і примноження католицизму залишається
Латинська Америка, де особливо яскраво відчутне значення позитивного демографічного
сальдо.
Відповідні демоконфесійні тенденції знайшли своє відображення в становищі
католицького духовенства. За даними Ватикану, оприлюдненими на початку квітня
2004 р. монсеньйором Терняком, секретарем Конгрегації у справах духовенства, за період
з 1961 до 2001 рр. відбулися як позитивні, так і негативні зміни в становищі духовенства в
світі. Зокрема, у 1961 р. загальна кількість священиків (включаючи єпископів і дияконів)
складала 404082, у 2001 р. – 405067, тобто мало місце деяке збільшення кількості
духовенства. Водночас згідно з демографічними тенденціями, в окремих регіонах
кількість священнослужителів змінювалася набагато виразніше: Європа – з 250 859 до
206 765, тобто майже на 18 % скоротилася, Латинська Америка – з 43 202 до 63 159,
Африка – з 16 541 до 27 988, Азія – з 25 535 до 44 446, тобто зросла відповідно на 46,2 %,
69,2 % і 74,1 %. В цьому контексті прикметно, що лише з початку понтифікату папи
Іоанна Павла II кількість семінаристів зросла майже вдвічі (на 76,9 %) – з 63 882 до
112 982, причому лише 6,93 % з них так і не стали священиками (порівняно із 9,09 %
двадцять п’ять років тому). Означені зміни пов’язані зі збільшенням кількості навернених
до віри і відповідною потребою для них священнослужителів, але насамперед з динамікою
населення в регіонах – повільним зростанням і стабілізацією в Європі, та великим
природним приростом у Латинській Америці, Африці та Азії.
Демографічні зміни останніх століть і особливо в XX ст. призвели до ситуації, коли
європейські країни перестали бути найчисленнішими християнськими країнами.
Християнство, як відомо, виникло в обширах Римської імперії і з часом стало смисловим і
діяльнісним концентром європейської цивілізації. В добу Великих географічних
відкриттів європейські місіонери несли слово Боже в нові землі, а римський папа навіть
мусив на географічній мапі розділити світ між своїми улюбленими «дітьми» – іспанським
та португальським королями.
Нині у світі проживає приблизно 2 млрд християн: 560 млн людей у Європі, 480 – у
Латинській Америці, 360 – в Африці, 260 – у Північній Америці. Найчисленніші
християнські країни у світі наступні (див. табл. 1):
Таблиця 1
Найбільша кількість християн по країнах
(в млн людей) (А. Уткин, 2003)1
Країна
США
Бразилія
Мексика
Філіппіни
Нігерія
Конго (Кіншаса)
Ефіопія
Росія
Китай
Німеччина

2000 р.
225
164
95
77
50
34
36
90
50
58

2025 р.
270
190
127
116
83
70
65
85
60
61

2050 р.
330
195
145
145
123
121
79
80
60
57

Таким чином, на американському континенті (у трьох країнах) проживає
484 млн християн, в Азії (у двох країнах) – 127 млн, в Африці (в трьох країнах) – 120 млн
1

Уткин А. Будущее Запада // Свободная мысль-ХХI. – 2003.– № 2. – С. 52-69.
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і, нарешті, в Європі (в двох країнах) – 148 млн. Власне кажучи, Росія є євразійською
країною, тому фактично, суто європейська країна (Німеччина) посідає у світі за кількістю
християн лише десяте місце. Так християнство не просто перестає бути питомою
європейською цінністю внаслідок імміграційного приросту, але в своєму європейському
земному бутті стало меншиною серед світового християнства. В осяжному майбутті ця
тенденція посилиться ще більше: в 2025 р. 633 млн християн, за прогнозами експертів,
буде жити в Африці, 640 – у Латинській Америці, 555 – в Європі, 460 – в Азії.
У ХХ ст. особливо відчутними темпами збільшився відсоток мусульман у світі – від
13,0 % до 19,5 % його населення. У першу чергу, це зумовлено високими показниками
природного приросту в мусульманських спільнотах (включаючи громади мусульман у
традиційно християнських країнах). Певну роль у цьому відіграло також навернення до
ісламу немусульман у Європі та Північній Америці, хоча причини цього таяться скоріше в
розвихреній та зневіреній свідомості, протестній поведінці частини людей, ніж в етапній
зміні цінностей однієї конфесії цінностями іншої (як це було, наприклад, в опозиціях:
«християнство – іудаїзм», «іслам – християнство», «протестантизм – католицизм»,
«індуїзм – буддизм» та ін.).
Схожим чином – опертям на демографічний приріст та консервативністю
послідовників релігії – можна пояснити і збільшення відсотків прихильників індуїзму: від
13,7 % у 1900 р. до 14,7 % у 2000 р. Індуїзм поширений насамперед серед населення самої
Індії, а також у громадах індусів у західних країн та Африці. Приріст кола індусів за
рахунок неофітів з інших конфесій чи кола атеїстів є досить невеликим. Доречно
пам’ятати, що в самій Індії кожен громадянин автоматично вважається індуїстом, якщо
він спеціально не зазначив свою конфесійну належність. На аксіоматичному рівні такий
підхід діє в традиційних мусульманських країнах, звичайно, вже стосовно ісламу.
Отже, необхідно констатувати наступні взаємопов’язані ознаки взаємозв’язку
релігійних та демографічних процесів у ХХ ст.: по-перше, змінюється відносна величина
окремих конфесій у загальній релігійній картині світу (зокрема, збільшення відсотків
християнства, ісламу та індуїзму у сукупному населенні світу), по-друге, простежується
безпосередній зв’язок відсоткової долі носіїв певної конфесії та демографічними
процесами в спільнотах їхніх прихильників.
Імміграційна політика розвинених країн. Як уже зазначалося, розвинені країни
опинилися перед дилемою: з одного боку, власні демографічні проблеми (низький
природний приріст, нерідко – нульовий чи навіть від’ємний, старіння населення тощо), з
другого – суспільні потреби в підтриманні високих стандартів життя. Це неминуче
штовхало і штовхає до залучення робочої сили з-поза меж власних країн. У свою чергу, це
сприяло зміні етнічної структури суспільства та посиленню його мультикультурності.
У будь-якому випадку реальністю є той факт, що країни – члени ЄС (до приєднання
нових членів у 2004 р.) на початку XXI ст. щорічно поглинали щонайменше мільйон
мігрантів з «третього світу», з яких принаймні половина потрапляє в Європу різними
нелегальними шляхами.
Але іммігранти є робочою силою лише для споживача, для себе самих і для всього
світу вони є людьми, на яких поширюються Декларація прав людини та інші гуманітарні
акти. На практиці це постає проблемою статусу іммігранта в суспільстві, якою мірою він є
чи не є рівноправним з його іншими членами, зрештою, чи є він (або чи має право бути)
громадянином цього суспільства.
Тривалий час щодо іммігрантів домінували дві стратегії натуралізації: по-перше,
за місцем народження, по-друге – за етнічною ознакою, тобто походженням. Такі
країни, як США, Канада, Австралія, Нова Зеландія та деякі інші, право громадянства
гарантують кожному, хто народився на території цих країн. І це логічно, оскільки такі
країни – емігрантські за своєю суттю, і факт вкорінення (осідання) в них є безперечним
вибором мігранта. Етнічний принцип, очевидно, ще давніший, ніж принцип проживання,
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оскільки своїми витоками він сягає часів первісного розподілу світу на «свій» і «чужий».
Нині такий підхід широко практикують західні країни, Ізраїль, Японія, Україна, Китай,
Греція та багато інших. Однак сучасні міграційні процеси не обмежуються лише
названими стратегіями натуралізації.
При зовнішній паритетності і рівноважливості обох принципів – етнічного і
територіального – на практиці переваги практично завжди мав перший з них. Річ у тім, що
«кровна спорідненість», спільне походження, тобто примордіалізм робить усіх
представників одного етносу рівноправними, незалежно від того, громадянами де-юре
якої країни вони є на конкретний момент. І, навпаки, громадяни однієї країни, тобто
населення певної політичної реальності (території) можуть мати далеко неоднакові права
в межах цієї реальності.
Європейські країни намагаються створити ефективні механізми запобігання
надлишковій імміграції, особливо нелегальній. В багатьох країнах (Данія, Італія,
Нідерланди тощо) обмежується державна допомога іммігрантам, суворішають вимоги для
надання посвідки на проживання, спрощується система репатріації. Особливо жорстко
подібні заходи застосовуються до вихідців з країн – не членів ЄС. У цьому контексті
вельми показовою стала заява прем’єр-міністра Великобританії Тоні Блера про готовність
спрямувати в Середземне море кораблі королівського флоту для перехоплення суден з
нелегалами і використовувати військову авіацію для швидкої висилки нелегалів з країни.
У цьому ж контексті слід сприймати план, запропонований британським міністром
Джеком Стро у 2001 р. на нараді міністрів внутрішніх справ у Стокгольмі; його смисл
полягає у створенні центрів з обробки даних про переселенців та їхніх прохань на
околицях ЄС (Албанія, Болгарія, Румунія) та спеціальних «зон міжнародної протекції», де
будуть накопичуватися потенційні мігранти (Туреччина, Україна, Іран, Ірак, Сомалі,
Марокко). Або ще одна британська ініціатива – плани організувати навчання дітей
біженців у спеціальних центрах проживання іммігрантів, тобто фактичне роздільне
навчання корінних британців і новоприбулих членів суспільства. Втім ці наміри і плани
так і не були повністю реалізовані.
Виявилося, що необхідна узгоджена імміграційна політика всіх західноєвропейських
країн. І наприкінці XX – на початку XXI ст. вони змушені були погодитися з наступними
принципами:
необхідністю розробки і введення в дію нової, ліберальнішої процедури отримання
громадянства;
розробка комплексу заходів з інтеграції біженців;
особлива увага до заходів з інтеграції засобами освіти дітей і третини дорослих;
прийняття в країнах з тривожними ксенофобськими тенденціями (Італія, Іспанія,
Данія, Греція, Норвегія, Німеччина тощо) спеціальних законодавчих актів по викоріненню
та недопущенню проявів ксенофобії1.
Крім того, було визнано доцільним посилити вже усталені механізми інтеграції, а
саме: зменшення строків натуралізації, легалізація нелегальних мігрантів, возз’єднання
сімей, цільові набори на роботу та навчання тощо. Все це необхідно спрямовувати на те,
щоб іммігранти не були чужими на новій батьківщині і щоб остання була б бажаною для
них не лише як місце для пристойного заробітку на деякий час життя.
Водночас тим чи іншим розвиненим країнам притаманні свої особливості у сфері
реалізації імміграційної політики.
У 2000 р. канцлер Німеччини Герхард Шредер оголосив «зелену карту» для
20 тис. іноземних програмістів з тим, щоб компенсувати нестачу власних
висококваліфікованих програмістів і обійтися меншими фінансовими витратами для
1

Молодикова И. Основные этапы и методы регулирования трудовой миграции в западноевропейских
странах // Трудовая миграция в СНГ: социальные и экономические эффекты. – М., 2003. – С. 270-285.
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їхньої підготовки у себе в країні. І хоча термін перебування іноземців спочатку був
визначений до 2003 р., а потім продовжений до 2005 р., поза сумнівом, що бажаючі
зможуть надовго залишитися в Європі.
Велика Британія, ліквідовуючи свою імперію, в якій «ніколи не заходило Сонце»,
пішла на крок, який мав неоднозначні наслідки. Зокрема, Британським Національним
Актом 1948 р. було проголошено (фактично – підтверджено колоніальну реальність)
єдине громадянство і для жителів З’єднаного Королівства, і його колишніх колоній, з
правом переселення та роботи жителів останніх на територію колишньої метрополії.
Низка країн Співдружності (Канада, Австралія, Нова Зеландія, деякі африканські
країни) навіть зберегли номінальну зверхність британської королеви як глави держави.
Слід пам’ятати також, що існують також т.зв. заморські території Великобританії –
факторії, порти, військові бази (Гібралтар, Фолклендські острови, Бермуди, Піткорн),
жителі яких є повноправними громадянами країни. Втім у 1968 р. британський уряд вніс
корективи в законодавство щодо громадянства: до британських громадян було віднесено
нащадків у першому та другому поколінні, батьки яких народилися на території
Великобританії; цим підкреслювались їхні переваги порівняно з іншими мешканцями
Співдружності. Отже, Великобританія зберегла певну етнополітичну єдність колишнього
імперського простору і водночас стала притягальним місцем для численних іммігрантів з
цього світу.
Британська Співдружність включає 54 держави: 3 європейські, 13 американських,
8 азійських та 11 тихоокеанських; ці держави об’єднує спільне минуле в рамках однієї
політичної реальності, мова, система управління, правове поле, економічні та політичні
цінності тощо. Все це робить Британську Співдружність впливовим учасником світового
політичного процесу, механізмом налагодження суперечностей всередині самої
Співдружності (Індії та Пакистану, в Зімбабве, Південно-Африканській Республіці тощо).
А це, до речі, – чверть населення планети. Чи зможе сама Великобританія, з її надто
ліберальним міграційним законодавством щодо громадян країн – членів Співдружності,
задовільнити їхнє бажання громадянської справедливості всередині Співдружності, –
проблема не лише мультикультурної толерантності і паритетності, а й чималих
матеріальних витрат для самої колишньої метрополії.
Велика Британія в контексті інтеграції іммігрантів у власне суспільство велику
надію покладає на військову службу: уряд з 1999 р. веде рекламну кампанію по
заохоченню «кольорових» громадян до служби в армії; нині вони складають 11 % її
кількості. При цьому конфесійна належність новобранців враховується при
комплектуванні підрозділів, харчуванні, організації побуту та культурних заходів.
У Франції в 2003 р. була створена Рада представників французьких мусульман; цю
ідею схвалив і підтримав Президент Франції Жак Шірак. На цю раду покладено функції
взаємозв’язку держави і мусульманської спільноти. Мета – створення т.зв. толерантного
ісламу, що передбачає оволодіння іммігрантами французькою мовою, підготовку імамів у
французьких навчальних закладах, уникнення на публічних зібраннях, у мечетях
політичних тем тощо. Інакше кажучи, мусульманин має спочатку бути французом, а вже
потім – мусульманином. Наразі мова йде про французьку політичну націю як вищу
суспільну цінність для кожного громадянина Франції. Водночас після п’яти років
легального проживання у Франції кожен іммігрант має право на французьке
громадянство. Взагалі останнім часом щорічно громадянами Франції стає близько
100 тис. осіб або через змішаний шлюб, або завдяки народженню у Франції, або наявності
в одного з батьків французького громадянства. І це дало чималі демографічні надбання: як
засвідчили дослідження Національного інституту демографічних досліджень іммігранти
та їхні нащадки у двох поколіннях налічують 14 млн осіб1. Іммігранти ще на початку 801

Панфилов И.Д. Франко-германское демографическое противостояние // Народонаселение. – 2004. –
№ 1. – С. 35-45.
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х рр. ХХ ст. дістали серйозну підтримку від французького уряду, який увів практику
автоматичного подовження на десять років терміну перебування в країні, що уможливлює
професійні та соціальні права мігрантів. Тим часом навіть Квебек – франкомовна частина
Канади, яка користується значною автономністю в імміграційній політиці, з метою
збереження власної етнокультурної ідентичності перевагу віддає франкомовним
іммігрантам.
У всіх ще в пам’яті гасло французької збірної з футболу – чемпіона світу 1998 р.:
«чорно-біле-арабське» (за аналогією з національним трикольором: «синьо-біло-червоне»),
у якому сконцентрувалася гордість усього французького суспільства за своїх видатних
спортсменів. Зрозуміло, крім гордощів, за успіхи національної футбольної дружини, це
гасло підтримало суспільство через ті мультикультурні реалії, що склалися завдяки
інтенсивним імміграційним потокам у Францію. Промовисто такий стан речей резюмував
один із колишніх президентів Франції Франсуа Міттеран: «Бути сьогодні французом – це
означає бути трішки арабом, трішки італійцем, трішки сенегальцем, трішки індокитайцем,
і навіть трішки іспанцем». Можливо, саме Франція вже тепер є тією моделлю, яка
демонструє недалеке майбутнє всього світу.
Цінним є досвід Швеції по залученню іммігрантів для налагодження ділових
контактів з їхньою колишньою батьківщиною: успіхові допомагає знання мови, звичаїв,
потреб співплемінників. Відповідно зросла кількість підприємців з числа новоприбулих:
від 5 тис. у 1995 р. до 60 тис. у 1999 р.
В Іспанії отримати громадянство можна після двох років легального проживання в
країні. В законодавстві цієї країни виокремлена поодинока категорія т.зв.
«ібероамериканських країн», тобто іспаномовні країни Латинської Америки, саме для
яких і встановлено згаданий дво-, а не десятирічний термін проживання, що надає право
на громадянство.
У Нідерландах громадянство отримують після п’яти років проживання в країні. При
орієнтації на створення мультикультурного суспільства, Нідерланди водночас стоять на
тому, щоб ухвали парламенту були обов’язковими для всіх членів суспільства. В країні
особливо багато вихідців з Суринаму, колишньої колонії Нідерландів. Можливо, саме
тому Нідерланди, на відміну від інших європейських країн, на державні кошти утримують
велику кількість іммігрантських шкіл, культурних центрів та засобів масової інформації.
Німеччина, яка в ІІ пол. XX ст. була зацікавлена в іммігрантах насамперед з
економічних причин, відповідними ж чинниками стимулювала їхнє бажання скоріше
влитися в німецьке суспільство. Непрацюючий або ледачкуватий іммігрант мав усі шанси
бути щоякнайшвидше витуреним з країни. Досить важко отримати і німецьке
громадянство навіть нащадкам іммігрантів у першому та наступних поколіннях. Водночас
для зарубіжних німців-іммігрантів ця проблема розв’язується набагато простіше,
наприклад, для німців з країн колишнього СРСР, оскільки громадянами Німеччини
потенційно вважаються всі люди, які мають німецьке походження.
Однак і щодо інших іммігрантів та їхніх нащадків Німеччина, під тиском обставин,
змушена була піти на серйозні поступки, реагуючи на конструктивну позицію
іммігрантських спільнот. У цьому контексті особливо слід визначити прийняття
центральною радою мусульман Німеччини «Ісламської хартії» (2002 р.). Згідно з нею,
мусульмани Німеччини не прагнуть створення клерикальної держави і стоять на
пошануванні основних прав людини. Але вони прагнуть, щоб суспільство враховувало
також і їхню ідентичність, їхні власні традиції. Для цього необхідно: ввести вивчення
ісламу німецькою мовою в школах, як це практикується з вивченням католицизму та
протестантизму; готувати в університетах (вони практично всі державні) викладачів
ісламу та імамів; будувати мечеті в центральних зонах міст, створювати мусульманські
цвинтарі, дозволити транслювати вранішню молитву через гучномовець; забезпечити
релігійні потреби віруючих мусульман в армії, лікарнях, будинках престарілих; офіційно
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визнати мусульманські свята тощо. Мусульмани прагнуть і готові до такого способу
життя, але чи готові до нього, власне, німці? Тому громадянство Німеччини надається (за
законом 2000 року) особам, які не лише прожили в країні вісім років та набули певного
матеріального і життєвого рівня, а й продемонстрували лояльність до Німецького
Основного закону (Конституції) і вільно володіють німецькою мовою.
Дедалі частіше європейські країни стають на позиції т.зв. позитивної дискримінації,
у свій час піонером якої стали США. У 2001 р. Школа політичних наук у Парижі висунула
ініціативу зараховувати в студенти за підсумками лише одного усного іспиту деяку
кількість абітурієнтів з іммігрантських кварталів; натомість звичний вступ передбачав
також і набагато складніший письмовий іспит. На протест консервативних громадян
апеляційний суд підтримав ініціативу цього закладу, вважаючи, що мова йде про
вирівнювання шансів на навчання й повноцінну інтеграцію іммігрантів у французьке
суспільство.
Столиця Швеції Стокгольм першою в Європі здійснила експеримент по
диверсифікації кадрових ресурсів, усунувши квоти щодо прийому на керівну роботу
іммігрантів; за американським зразком, керівникам установ та підприємств
рекомендовано віддавати перевагу з двох претендентів на одну і ту ж посаду іммігранту.
Зміна етнічної структури населення у Великій Британії потягла за собою і зміни в
кадровій політиці. Так, Скотланд-Ярд довів до виконання правоохоронним органам, що в
їх структурі одну четверту загальної кількості мають складати темношкірі співробітники.
На загальнодержавному рівні зроблене доповнення у «Законі про расові взаємини», за
яким вихідцям з етнічних меншин мають бути забезпечені рівні можливості для державної
праці.
До чого може призвести систематична «позитивна дискримінація»? На жаль, маємо
сумний досвід, наприклад, каліфорнійської еліти в США, яка у 60–70-х рр. XX ст. всіма
силами намагалась забезпечити пріоритетність у набутті високого суспільного статусу для
афроамериканців та латиноамериканців, а нині опинилася у власному штаті в меншості.
Японія, попри значну численність населення (у 2001 р. – 127,1 млн чол.) також
зіткнулася з проблемою нестачі робочої сили. Внутрішні резерви вичерпалися ще в 1970–
1980-х рр., коли притік нових робочих рук забезпечувався за рахунок внутрішньої міграції
– із села до міста. Було створено досить жорстку законодавчу базу щодо імміграційних
процесів, однак і при цьому в 2000 р. на території Японії кількість іноземців з правом на
тривале перебування налічувала 1,7 млн чол. (1,3 % населення); сюди ж слід додати також
252 тис. «нелегалів», тобто осіб з простроченою реєстрацією1. Переважна більшість
іноземців – корейці (650 тис.). При цьому, однак, Японія дуже неохоче надає іноземцям
власне громадянство: за період з 1945 до 2000 р. таке право отримало десь 330 тис. людей.
І в абсолютній більшості – це т.зв. постійні резиденти, тобто зарубіжні японці, а також
корейці та китайці на підставі причин індивідуального характеру; біженцям громадянство
надавалося у виключних випадках, а трудовим мігрантам – практично ніколи. Водночас
до 2050 р. Японії необхідно залучити близько 30 млн людей., а її власне населення
скоротиться при цьому на 21,6 млн. Зрозуміло, що іммігранти і держава будуть
вишукувати оптимальні варіанти розвитку подій для кожної зі сторін.
«Зіткненням цивілізацій» визначив суть найближчого періоду світової історії
професор Гарвардського університету Сем’юел Гантингтон: він приходить на зміну часам,
коли змагання відбувалися насамперед за людей, територію, ресурси, ринки збуту. В
цьому є певна логіка, однак вона потребує деякої корекції, а саме: мова йде не про
зіткнення цивілізацій як таких, а про самоусвідомлення певними етнополітичними
реальностями себе самих як цивілізацій і їхньому бажанні брати участь у грі на
«всесвітній шахівниці» рівноправними партнерами.
1
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Коли аналізують феномен «зіткнення цивілізацій», то мають на увазі дві
антагоністичні сторони: з одного боку – західну (християнсько-європейську), з другого –
східну у різних її проявах (індійську, конфуціанську (китайську) та арабо-мусульманську).
Останні і кількісно, й якісно, тобто за критеріями демографічними, територіальними,
культурними, духовними та ін., цілком співмірні і паритетні західній цивілізації і
претендують на лідерство у визначенні орієнтирів світового поступу.
Однак це лише очевидна, видима сторона проблеми. Насправді, мова йде ще
принаймні про двох нових світових цивілізаційних гравців: латиноамериканського і
негритянського (африканського). Обидва геополітичні обшири у свій час були полігонами
для вправляння у своїх хистах і намірах європейців і саме такими як є стали під їхнім
безпосереднім економічним, культурним, релігійним, зрештою – етнічним та генетичним
тисками. Нині ж вони твердо прямують до усвідомлення власної ідентичності і мають
чіткі наміри обійняти у глобальному масштабі належне і рівноправне місце поряд з уже
відомими світовими цивілізаційними «гравцями».
Початок ХХ ст. струснула праця німецького культуролога О. Шпенглера
«Присмерки Європи». Занурений у бурхливі зміни суспільства (економічні, наукові,
моральні) мислитель дійшов висновку, що цивілізаційний поступ обмежується
онтогенезом (індивідуальним розвитком) культури і, коли вона старіє, доводиться
сподіватися на прихід якоїсь ювенільної вітальної сили, яка виступить пусковим
механізмом нового прогресу людства. На жаль, сподівання О. Шпенглера виявилися
перекресленими подальшими подіями – пандемією зла, торжеством агресивного его,
знеціненням людського начала тощо, феноменологічно уособленими світовими війнами,
громадянським протистоянням, насиллям над особистістю. Трагічним контекстом
світового колапсу виявилось те, що головною діючою особою – і суб’єктом, і об’єктом дії
– виявилася європейська цивілізація: саме про шляхи її розвитку розмірковував
О. Шпенглер.
Так, О. Шпенглер розмірковував про шляхи розвитку, але не про саму долю –
подальше існування європейських цінностей не ставилось під сумнів. Це зробив – вже на
початку ХХІ ст. – новий глобальний перерозподіл людства.
Як не дивно, але методологія і стратегія власного утвердження у світі новими
претендентами на лідерство у переважній більшості випадків запозичена саме у західної
цивілізації. Можна навіть сказати, що має місце своєрідна аберація часу: те, що протягом
декількох століть практикувала європейська цивілізація стосовно інших країв і спільнот,
через певний час повертається до них самих. Щоправда, здійснюється подібне
цивілізаційне змагання не лише за допомогою класичних (насамперед насильницьких)
методів, а й із залученням багатьох інших новітніх засобів досягнення мети. В цьому
випадку напрошується аналогія з висновком Збігнєва Бжезинського про те, що
переможені в холодній війні будуть імітувати ідеологію і цінності переможців, віднесеним
стосовно взаємин колишніх метрополій і колоній.
Муамар Каддафі, лідер Лівійської джамахирії, на мітингу в Тріполі 22 квітня 2001 р.
вперто наголошував на тому, що необхідно вимагати від білих компенсації за колонізацію
і геноцид, «які вони влаштували на нашій землі». Себе, лівійців, як і всіх арабів, лідер
Лівії відніс до «небілого» населення, що дало йому підставу вести мову від усього
«чорного» континенту. Насправді, в цьому випадку мова йде про один із варіантів
«чорного расизму», своїм вістрям спрямованого на визначення першорядності та елітності
чорної раси.
Власне кажучи, практично на всьому африканському континенті в часи деколонізації
(50–70-ті рр. XX ст.) ідеологами нових держав більшою чи меншою мірою були
використані гасла «історичної вини європейців за пригнічення досконалих людей»,
вимоги компенсації (насамперед економічної) за часи неволі. На практиці це обернулося
зникненням чи знищенням вже існуючої інфраструктури (управлінської, економічної,
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транспортної та ін.) і «стрибком назад» нових держав в економічному розвитку. Чи не
найпоказовіший приклад керівництва Зімбабве (колишня Родезія) щодо білої меншини
країни. Президент Роберт Мугабе, очевидно, в пошуках виправдання невдач власних
ініціатив, спрямував відповідальність на білих фермерів як на «окупантів» та
«загарбників». Наслідок: розорення ферм, насилля (включно із вбивствами) над
фермерами, масова еміграція білих з країни, регресія сільського господарства майже до
рівня привласнюючого (збирацького) господарювання.
Своєрідне теоретико-методологічне підґрунтя подібна ідеологія і практика дістала в
доктрині афроцентризму, обґрунтування якої пов’язано насамперед з працями Молефі
Кете Асанте, афроамериканця, професора одного з університетів Філадельфії. Його книга
«Афроцентризм» стала своєрідною біблією для всіх чорних расистів. Тому виникає
потреба в афрології – кристалізації ідей і методів учених, орієнтованих на ідеологію
вищості чорної раси. Слід відзначити, що Асанта повною мірою використав можливості
для обґрунтування афроценризму, які дають узагальнення палеонтології і зокрема про
африканську прабатьківщину найдавніших гомінід, а також ранніх сапієнсів. Однак все це
з того ж самого річища, що «Росія – батьківщина слонів».
Політика ізоляціонізму (власне, розмежування) – також давнє європейське надбання.
У переважній більшості своїх колоній європейці між собою та місцевим населенням
створювали розмежувальні бар’єри, починаючи від утвердження своєї безумовної вищості
стосовно аборигенів і закінчуючи створенням оаз-острівців для себе самих – вулиць,
кварталів, районів, установ тощо – для особистого життя, роботи і проведення дозвілля.
Світи прийшлих білих людей і місцевих (небілих) існували разом одночасно, але немовби
паралельно, у різних вимірах. Звичайно, якщо не враховувати те, що один із цих світів
володів повним правом розпоряджатися іншим, а йому, цьому світові, всіляко
унеможливлював доступ до себе і в себе.
Це подвоєння реальності дуже нагадує класичне розмежування буття на ідеальний і
реальний світи, в першому з яких все досконале, гармонійне, безпроблемне, а в другому –
потворність ницого існування. На практиці таке розмежування набувало тотального
масштабу: таблички «для білих» і «для чорних» стали ідентифікаторами цих світів.
Втім ізоляціонізм європейська цивілізація практикувала не тільки за межами, а й у
самій Європі: тут він мав переважно етнічний та конфесійний присмак. Прикладів безліч:
від позбавлення будь-яких прав циган до заселення євреїв у гетто, від «заборони на
професію» до геноциду за етнічною чи соціальною ознакою тощо. Загальна стратегія
залишається однією й тією ж: розмежувати суспільство на дві (чи більше) частини з
проголошенням виключності (верховенства) однієї з них над іншою (іншими).
Нині ми спостерігаємо своєрідний ізоляціоністський бумеранг, який повертається з
Півдня на Північ. Масовий вихід слов’янського населення з республіки Середньої Азії та
Кавказу після розпаду СРСР – реакція на той статус та стан, який йому призначила
місцева владна еліта, вважаючи, що раніше вона була дискримінована. Поділ суспільства
на «громадян» і «негромадян» – аналогічна, хоча і дещо м’якша, форма дискримінації
його членів у країнах Балтії. Так само незахищеними чи обмеженими у правах виявились
європейці та їхні нащадки в колишніх африканських та деяких азійських колоніях. В
західному світі показовими стали моделі поведінки китайських іммігрантів та
афроамериканців: перші в еміграції намагаються створити власні «чайнатауни», тобто
суспільство в суспільстві, зі своїм ритмом життя, мовою, звичаями, традиціями, мораллю,
звичаєвим правом тощо, другі – трансформували свої жалюгідні міські хащі –
негритянські гетто – у простір власного світу, куди потикатися білій людині далеко
небезпечно. Відомо також, що переселенці і з деяких інших країн (Мексики, Італії,
В’єтнаму, Греції, Ірландії тощо) намагаються створити в країні переселення моделі
власного світу, своєрідний етнічний мікросоціум.
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Тенденція до групового виокремлення (самоізоляції) притаманна і сучасним
мігрантам в Європу насамперед мусульманам. Шляхом кристалізації групової
ідентичності, кожен з іммігрантів підпадає під синергетичний ефект кумуляції зусиль,
поєднуючи індивідуальну адаптацію в новому суспільстві з феноменом групової
адаптації, з відповідною моральною і матеріальною взаємопідтримкою, колективною
порукою, особистісною захищеністю від небажаного зовнішнього впливу.
Визначальними об’єднуючими чинниками виступають, звичайно, етнічні та релігійні
критерії. При цьому – і на рівні повсякденної свідомості, і на рівні ідеологічносвітоглядному – вони сприймаються і подаються самими носіями як цінності найвищого
гатунку, порівняно, наприклад, з цінностями місцевого люду. Пошанування бога
порівнюються з місцевим безвір’ям, прагнення мети – із зневір’ям європейської молоді,
пошанування батьків – з негідною поведінкою, цнотливість – з розпустою,
взаємодопомога – з розбоєм, чесність – з лицемірством, правдивість – з брехнею,
відданість звичаям предків – з космополітизмом тощо. У такому контексті вже громади
іммігрантів постають уособленням справді людського світу, побудованого й
облаштованого згідно з вищими смислами. А повсякденне європейське оточення, життя
його членів при цьому часто тлумачиться як занепад людства, його виродження. Так,
європейська політика стосовно колоніальних країн на основі критерію своєї вищості
зіткнулася із симетричною відповіддю своїх колишніх підданих. Звідси досить легко
зробити крок до радикалізму та намагання підлаштувати все суспільство під власні
вимоги, включаючи й екстремістські заходи, що не так рідко спостерігається серед
мусульманської молоді. Як підрахував Даніель Пайпс, директор Близькосхідного форуму,
всі теракти в західних країнах, за винятком теракту в Оклахомі в 1999 р., організовувались
іммігрантами; з 212 терористів, затриманих у 1993-2003 рр., 86 % – іммігранти з
мусульманських країн, інші – мусульмани-неофіти.
Європейські політичні прагматики були б, звичайно, не проти задовольнити за
рахунок іммігрантів потреби в робочій силі (нагадаємо, Європа потребує «припливу»
щонайменше 60-70 млн осіб), з одного боку, і не зазнати відчутного дискомфорту від
появи такої кількості іноземців, пов’язаного із новими етнокультурними та релігійними
чинниками, стилем життя, ціннісними орієнтирами тощо – з другого. Зрозуміло, що стає
дедалі важче розв’язувати обидві проблеми насамперед через те, що запрошена чи
допущена до праці «робоча сила» дедалі активніше вимагає до себе статусу рівноцінного
суб’єкта суспільного діалогу, ставлячи перед країною-реципієнтом іммігрантів все
зростаюче коло проблем.
Одним із стратегічних напрямків знаходження обома сторонами прийнятного
консенсусу є формування т.зв. «світського» ісламу або євроісламу. Європейські
мусульмани, як відомо, мають найрізноманітніше походження: вони прибули з Магрібу,
Сахелю, Перської затоки, Середземномор’я, Межиріччя, тропічної Африки тощо, і
принесли з собою специфіку віри та звичаїв саме цього регіону; частина європейських
мусульман – місцевого походження: наслідок акту вибору віри місцевим населенням. У
цьому контексті важливо, щоб серед мусульманських громад не взяли гору ортодоксальні
течії чи лідери, що, безумовно, буде порушенням громадського спокою. Через це і для
місцевої людності, і для іммігрантів взаємоприйнятною стала б модель євроісламу, за якої
мусульмани, зберігаючи і відтворюючи власну ідентичність водночас поважали б
європейські цінності, європейський спосіб життя, ставилися б до релігії як до внутрішньої
потреби, складової приватного життя індивіда.
Іслам, як відомо, відрізняється релігійним та культурним різноманіттям. Водночас
абсолютизація, фанатизм – крайні прояви визначення віруючим, незалежно від конфесії,
своєї релігійної позиції. Чимало з віруючих, включаючи іммігрантів, сприймають віру та її
атрибути без зайвого зовнішнього демонстрування та самовип’ячування. Тому становить
особливий інтерес тенденція посилення релігійності всередині нових мусульманських
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громад Європи, особливо серед молоді. У 2001 р. французька газета «Монд» провела опит
своїх читачів і з’ясувала, що молоді мусульмани частіше (порівняно з 1994 р.) відвідують
мечеть, моляться, дотримуються посту. Дедалі більше студенток-мусульманок у
Великобританії приходять на заняття у хіджабі.
Подібну тенденцію можна розуміти і як пошук (відновлення) власної ідентичності в
іномовному та іновірному суспільстві, і як спробу віднайти (створити) групову
ідентичність з метою пом’якшення входження в нове суспільство чи нову релігію,
спираючись на підтримку певної громади. В обох випадках, однак, маємо видимі прояви
ізоляціоністської поведінки, спроби змусити суспільство безальтернативно рахуватися з
принесеними ззовні цінностями. Нерідко має місце своєрідний виклик молоді
навколишньому соціуму, демонстрування своєї іншості як реакція на не завжди адекватне
сприйняття її усталеним суспільством. У такому ж протестному вимірі слід, очевидно,
розцінювати й анархістські рухи студентської молоді у Франції, і сексуальну та
бунтарську поведінку молодих американців у 60-х рр. ХХ ст.
Звичайно, потяг до посилення власної ідентичності має сприйматися як захисна
реакція на загрозу втрати власної самодостатності у чужому (подекуди – ворожому)
суспільстві. Як це нагадує поведінку європейців у минулих століттях у колоніальних
країнах, коли прийшлі люди всіляко демонстрували місцевому населенню свою іншість, ті
риси, які в себе на батьківщині ніколи не висовували на публічний огляд, оскільки вони
виступали як норма для всіх і тому були вельми звичними і буденними.
Взаємодія різних цивілізацій завжди протікала непросто. Врешті-решт відбувалося
збагачення принаймні однієї з них, нерідко, при цьому, із занепадом іншої. Інакше
кажучи, мав місце поступ, нагромадження кумулятивного досвіду людства. Однак сам
процес взаємодії, «притирання» різних цивілізацій часто супроводжувався колізіями
протистояння, неприйняття, заперечення цінностей якоїсь із них або обох разом. Численні
підтвердження цієї тези можна знайти, аналізуючи взаємини цивілізацій Межиріччя й
Єгипту, еллінської та перської, римської та еллінської, християнської та іудейської,
мусульманської та християнської, європейської та індіанської (американської),
європейської та індійської тощо.
Взаємопроникнення мусульманської та християнсько-європейської цивілізацій, з
виразним переважанням демографічного вектора з боку першої до другої, породжує
величезну множину біфуркаційних станів, починаючи від побутово-подієвого рівня і
закінчуючи рівнем інтеграції чи, бодай, співіснування культур.
Зірка НБА Кріс Джексон, який у 1991 р. став Махмудом Абдул-Рауфом, перестав
вставати при звуках гімну США, а потім завів моду з’являтися на арені лише тоді, коли
його звучання закінчувалося. Це, на його думку, – протест проти гніту і тиранії, які мають
місце з боку християн щодо мусульман. Інша баскетбольна зірка – мусульманин Хакім
Оладжувон також відмовився вшановувати американський гімн і прапор. Водночас
баскетболісти аж ніяк не полишили користуватися матеріальними й демократичними
можливостями суспільства, у якому вони сягнули таких професійних висот.
У Бельгії чимало школярок-мусульманок приходить на заняття в традиційному
головному уборі (хіджабі); ця позиція практично автоматично веде до відмови від занять
фізкультурою, вивчення цілих розділів біології, фізики, культурології. В Берліні, в деяких
школах району Кройцберг, практично всі вчителі – мусульмани; вони забороняють дітяммусульманам знатися з немусульманами, слухати музику, пити кока-колу тощо, на уроках
викладають навчальний матеріал з корекцією на релігійні принципи, зокрема на тезу про
створення та розвиток світу, статусу чоловіка і жінки в суспільстві, основи законодавства
тощо. Постійно точаться судові справи щодо кількості дружин, яких офіційно може ввезти
іммігрант-мусульманин: держава наполягає на одній дружині, що відповідає також і
нормам гарантування прав жінок, натомість шаріат і мусульманське звичаєве право
законно дозволяє інші варіанти. Позитивне вирішення цієї проблеми лише щодо
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мусульман може викликати ланцюгове бажання інших європейських громадян на
узаконену полігамію.
У Франції мусульмани також добилися права відправляти своїх доньок до школи в
хіджабі. Це розпочалося ще наприкінці 80-х рр., коли три школярки зажадали відвідувати
школу у покривалі, згідно з їхньою релігійною традицією. Породжена дискусія не вщухає
до цих пір, однак у цьому випадку міністерство освіти Франції пішло школяркам
назустріч, що стало прецедентом для розв’язання аналогічних ситуацій у майбутньому.
Ухвалений влітку 2004 р. закон про заборону відвідувати навчальні заклади з
демонстрацією різко виражених атрибутів певної конфесії викликав хвилю спротиву з
боку представників саме мусульманської спільноти.
Але й європейська культура має право на збереження власної ідентичності. Відомий
поет і мислитель Томас Стернз Еліот звертав увагу, що «для здоров’я європейської
культури слід дотримуватися двох умов: культура кожної країни має бути унікальною, й
різні культури повинні усвідомлювати свої стосунки з іншими таким чином, щоб бути
відкритими до взаємовпливів». Отже, – унікальність та відкритість. Але водночас є
спільна основа для всіх неповторних і відкритих європейських культур – релігія, тобто
християнство. Та християнство, наголошує Еліот, не просто як догматика чи обряди, а як
увесь простір розгортання цінностей – мистецтва, законів, традицій тощо. «Якщо пропаде
християнство, – вважає мислитель, – пропаде вся наша культура».
The problem of demographic interaction of civilizations of South and North is analysed in
article. It’s affirms that the western civilization feels now powerful ethnocultural transformations
under demographic influence from the South. It is proved that despite global aspect of this
phenomenon, the European culture has the right to preservation of own identity.
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