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ЗМІСТ CONTENT
Вітальне слово голови Національної 

спілки краєзнавців України 
Олександра Реєнта 

13 Welcome speech by the chairman of the   National 
Union of Local Lore Researchers of Ukraine 
Oleksandr Reent

Замість передмови 14 Instead of a preface

Фотогалерея конференції 15 Photogallery of the conference

СЕКЦІЯ І
Культурні надбання краю у минулому 

і сучасності України: археологічні, 
етнографічні, джерелознавчі, музеєзнавчі, 

літературознавчі, релігієзнавчі студії.

17 SECTION I
Cultural Acquisition Of The Region In The 
Past And Present Of Ukraine: Archaeological, 
Ethnographic, Sources, Museums, Literature, 
Religious Studies.

Атаманчук І. В.
Нова Каховка як експонат виставки 

монументального мистецтва України
Здійснено спробу охарактеризувати процес підготовки у м. Києві 

першої республіканської виставки монументального мистецтва 
(1969 р.) та роль запорізького художника О. Г. Соколенка у повернен-

ні з небуття творчого доробку художників-бойчукістів.
Ключові слова: М. Л. Бойчук, бойчукізм, монументальне мистецтво, 
виставка «Монументальне мистецтво Української РСР» (1969 р.).

18 Atamanchuk Inesa
New Kakhovka as an exhibit of the exhibition of 
monumental art of Ukraine
The article attempts to characterize the process of preparation for the 
first republican exhibition of monumental art in Kyiv (1969) and the 
role of the Zaporizhzhia artist O. Sokolenko in returning from the non-
existence of the creative work of the artists-boichukists.
Keywords: M. Boichuk, boichukism, monumental art, exhibition 
«Monumental Art of the Ukrainian SSR» (1969).

Базака Р. В.
Офіційна преса Єлисаветградщини і 

Олександрійщини в системі інформаційної 
діяльності місцевого самоврядування

Проаналізовано місце першої типологічної групи періодики, що 
з’явилася в Єлисаветградському та Олександрійському повітах 

Херсонської губернії, – офіційної преси (видання адміністративних 
установ, підпорядковані міським управам та повітовим земствам). 

Розглянуто особливості зародження, розвиту та функціонування 
видань. Визначено мету (поширення офіційної інформації та нала-
годження комунікації між адміністративними закладами), читацьку 

аудиторію, проблемно-тематичний діапазон газет. Встановлено 
причини занепаду офіційної преси краю.

Ключові слова: «Елисаветградский вестник», «Елисаветградский 
городской листок», Єлисаветград, Кіровоградщина, місцеве самовряду-

вання, О. Пашутін, Олександрія, офіційна преса, П. Зелений.

21 Bazaka Roman
Official Press of Yelysavethrad and Oleksandriya 
Region in the System of Informational Activities of 
Local Government
The role of the first typological group of periodicals, that appeared in 
Yelysavethrad and Oleksandriya region in the Kherson province – the 
official press (periodicals of local government bodies, subordinated to 
local administrations and district councils), is analyzed in the article. 
Features of the origins, development and functioning of the periodicals 
are considered. The purpose (circulation of official information and 
establishment of communication between administrative institutions), 
the readers’ audience, the problematic and thematic range of the 
periodicals are determined. The reasons for the decline of the official 
press of the region are established.
Keywords: «Yelisavetgradskiy Vestnik», «Yelysavethrad Local Newspaper», 
Yelysavethrad, Kirovohrad region, local government, O. Pashutin, 
Oleksandriya, official press, P. Zelenyi.

Безух Ю. В.
Скіфська дорога

За допомогою старих карт автор спробував реконструювати старо-
винний шлях, що вів від скіфського кургану Огуз до р. Дніпро.

Ключові слова: Огуз, смт. Нижні Сірогози, скіфи, археологія, с. Каїри 
Горностаївського району.

26 Bezukh Yuriy
Scythian road
With the help of old maps, the author tried to reconstruct the ancient 
path leading from the Scythian barrow of Oguz to the Dnieper River.
Keywords: Oguz, Scythians, archeology, urban area. Lower Sirogozy, Kairy, 
Hornostaivka district, Kherson region.

Горобець А. Я.
Годонімікон новотроїцької локалізації як маркер 

територіальної ідентичності громади
Досліджено назви вулиць і провулків Новотроїцького району як мар-
керів територіальної ідентичності населення. Здійснено годонімічне 

районування краю в розрізі адміністративно-територіальних оди-
ниць та населених пунктів. У науковий обіг введено нову дефініцію 

«годонімічне районування» та запропоновано авторське тлумачення 
поняття «територіальна ідентичність». Створено ряд перцепційних 
схем, що візуалізують картографічну складову територіальної іден-

тичності населення регіону в контексті годонімічної гносеології.
Ключові слова: годоніми, годонімікон, перцепція, годонімічне 

районування, територіальна ідентичність, громада, фасилітація, 
колоборація.

31 Gorobets Artem  
Godonimikon Novotroitsk Localizations As Marker 
Of Territorial identity Of Society
In the article the names of streets and side streets of Novotroitsk 
district are investigational as markers of territorial identity of 
population. The godonimical districting of edge is carried out in the 
cut of administrative-territorial units and settlements. In scientific 
turnover new definition of the «godonimical districting» is entered and 
authorial interpretation of concept «territorial identity» is offered. The 
row of perception charts that visualize the cartographic constituent 
of territorial identity of population of region in the context of 
godonimichniy gnosiology is created.
Keywords: godonimi, godonimikon perception, godonimical districting, 
territorial identity, society, fasilitaciya, koloboraciya.
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Гребенников В. Б., Снитко І. О.
Серія брошур «Археологи Миколаївщини»

У статті надається інформація про нову серію книжок-брошур 
«Археологи Миколаївщини», започатковану у 2017 р. Визначаються 

актуальність, основна мета таких видань та основні проблеми пов’я-
зані з публікацією цих матеріалів. 

Ключові слова: археолог, археологія, дослідник, книга, брошура.

35 Grebennikov Victor, Snytko Ivan
Series of brochures «Archaeologists of Mykolaiv 
region»
In the article information is given about the new series of books-
brochures «Archaeologists of Mykolaiv region», founded in 2017. 
Actuality and primary purpose of such editions and basic problems is 
determined related to the publication of these materials.
Keywords: archaeologist, archaeology, researcher, book, brochure.

Дмитрук В. І. 
Реалізація державної програми «Реабілітовані 

історією» в Херсонській області
Узагальнено результати організаційної й науково-аналітичної ро-

боти в Херсонській області з видання науково-документальної серії 
книг «Реабілітовані історією» та увічнення пам’яті жертв політичних 

репресій радянської доби.
Ключові слова: Херсонська область, політичні репресії, «Реабілітовані 

історією», тоталітарний режим.

38 Dmytruk Volodymyr
Realization of the state program «Rehabilitated by 
history» in Kherson region
The article summarizes the results of the organizational, scientific and 
analytical work in the Kherson region on the publication of scientific 
documentary series of books «Rehabilitated history» and perpetuate 
the memory of victims of political repression of Soviet times.
Keywords: Kherson region, political repression, «Rehabilitated history», a 
totalitarian regime.

Дмитрук С. А.
Іноземна колонізація Півдня України в другій 

половині ХІХ – початку ХХ ст.: чехи-переселенці 
(за архівними матеріалами)

Висвітлюється проблема заснування чеських поселень на Півдні 
України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст., розкриваються соці-

ально-економічні аспекти розвитку чеського етносу.
Ключові слова: чехи, Південь України, переселення.

40 Dmytruk Svitlana
Foreign colonization of the South of Ukraine in the 
second half of the XIX and early XX centuries:  
Czech settlers (on archival materials)
The article reveals the problem of Czech settlements foundation in the 
South of Ukraine in the second half of the XIX and early XX centuries, 
although depicted social-economic aspects of Czech development.
Keywords: Czechs, South of Ukraine, resettlement.

Калімбет О. В.
Мисливці на бізона доби пізнього палеоліту степів 

Північно-Західного Причорномор’я
Здійснено спробу охарактеризувати мисливців на бізона в період 

пізнього палеоліту в степах Північно-Західного Причорномор’я. 
Простежено побут та господарство мисливців.

Ключові слова: пізній палеоліт, стоянка, відщеп, кремінь, нуклеус.

42 Kalimbet Oleksandr
Hunts on the bison of the domestic paleolite of the 
straps of the North-Western coast of the Black Sea
The article deals with cases of hunting for buffaloes during the Late 
Paleolithic period in the steppes of the North-Western coast of the 
Black Sea. Follow the life and economy of the hunters.
Keywords: late Paleolithic, parking, split, flint, core.

Кондрашов В. Ф.
Важливе джерело з історії сільськогосподарських 

робітників Півдня України кінця ХІХ століття
Аналізується звіт санітарного лікаря П. Ф. Кудрявцева про перебу-

вання сільськогосподарських робітників на Микільському ярмарку в 
Каховці Таврійської губернії (1895 р.).

Ключові слова: санітарний нагляд, сільськогосподарські робітники, 
ярмарок, Каховка, Таврійська губернія.

45 Kondrashov Viktor
A special source for the history of agricultural 
workers in the south of Ukraine at the end of the 
XIX century
The article deals with the report of the sanitary doctor P. Kudryavtsev 
on the presence of agricultural workers at the Nicholas Fair in 
Kakhovka, Tavria province (1895).
Keywords: sanitary supervision, agricultural workers, fair, Kakhovka, Tavria 
province.

Матвієнко Л. В.
Аспекти та тенденції урбанізації у процесі 

формування складу населення Каховського 
району Херсонської області

Розглянуто процес формування складу населення Каховського ра-
йону Херсонської області. Особливу увагу акцентовано на основних 

аспектах та тенденціях урбанізації зазначеного регіону.
Ключові слова: урбанізація, міське населення, етнічний склад, демогра-

фічні процеси, демографічна ситуація.

47 Matvienko Lyudmyla  
Aspects and tendencies of urbanization  
in the process of forming the population of the 
Kakhovka district of the Kherson region
The article is about the process of forming the composition of the 
Kakhovka district of the Kherson region which is considered in it. The 
special attention is focused on the main aspects and tendencies of 
urbanization of a certain region.
Keywords: urbanization, urban development, urban population, ethnic 
composition, demographic process, demographic situation.

Оленковський М. П.
Історія найдавнішого заселення Каховщини  

(ранній етап доби пізньої бронзи)
Стаття є продовженням дослідження про найдавніше заселення те-

риторії Каховщини. Матеріал про заселення регіону у часи кам’яного 
віку, енеоліту, доби ранньої та середньої бронзи опубліковано у по-

передніх випусках Збірника матеріалів конференції (2016, 2017 рр.). 
Надано інформацію про пам'ятки археології регіону. У статті надано 
інформацію про пам’ятки археології регіону. Наведено відтворення 

історії заселення території Каховщини за часів пізньої бронзи.
Ключові слова: історія Каховщини, археологічна культури, археологіч-

на пам’ятка, доба бронзи.

49 Olenkovsky Mykola
History of the ancient settlement  
of Kakhovka region  
(early stage of the late Bronze Age)
The article is a continuation of the research on the ancient settlement 
of the territory of Kakhovka region. The material on the settlement of 
the region during the Stone Age, the Eneolithic, the Early and Middle 
Bronze Age was published in previous editions of the Collection 
of Materials (2016, 2017). The article provides information on the 
archeological monuments of the region. The restoration of the history 
of the settlement of the territory of Kakhovka region during the late 
bronze is given.
Keywords: history of Kakhovka region, archeological cultures, 
archaeological site, Bronze Age.
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Селецький А. А.
Перспектива краєзнавчих досліджень затоплених 

та напівзатоплених населених пунктів водами 
Каховського водосховища на прикладі смт. 

Нововоронцовка Херсонської області
Йдеться про перебіг краєзнавчих досліджень затоплених вулиць смт. 
Нововоронцовка Херсонської області водами Каховського водосхо-
вища. Автор намагається розкрити перспективу таких досліджень на 

затоплених населених пунктах басейну Каховського водосховища.
Ключові слова: Нововоронцовка, Каховське водосховище, затоплені 

вулиці, знахідки, музей.

51 Seletskyi Andriy
The prospect of regional studies of flooded 
and semi-flooded settlements by the waters of 
the Kakhovka reservoir on the example of the 
Novovorontsovka of Kherson region
This article is about the course of regional studies of flooded streets 
of Novovorontsovka of Kherson region by the waters of Kakhovka 
reservoir. The author of the article tries to reveal the prospect of such 
research in the flooded settlements of the Kakhovka reservoir basin.
Keywords: Novovorontsovka, Kakhovka reservoir, flooded streets, finding, 
museum.

Ташкевич Л. Л.
Дисертація Артура Дрюкке – невичерпне джерело 

інформації з історії Таврії
Стаття присвячена унікальному краєзнавчому джерелу, що зберіга-
ється у фондах Державного архіву Херсонської області – дисерта-

ційному рукопису Артура Дрюкке, що дає більш краще уявлення про 
соціально-економічне становище німецької колонії «Асканія-Нова» 

на початку ХХ століття.
Ключові слова: Артур Дрюкке, дисертація, Асканія-Нова.

53 Tashkevych Liudmyla
Dissertation of Arthur Drucke is an inexhaustible 
source of information on the history of Tavria
The unique resource stored in the funds of the State Archives of 
Kherson region – the dissertational manuscript of Arthur Druсke, which 
gives a better idea of the socio-economic situation of the German 
colony Askania-Nova in the early twentieth century is considered.
Keywords: Arthur Drucke, dissertation, Askania-Nova.

Ташкінова О. М.
До історії гончарства Горностаївського району

На базі спогадів мешканців Горностаївського району розкривають-
ся деякі аспекти організації гончарного виробництва; визначено 

основні осередки гончарства, охарактеризовано виробничий цикл.
Ключові слова: гончарство, Горностаївський район, усна історія.

56 Tashkinova Olena
To the history of pottery of Hornostaevka district
On the basis of memories of residents of Hornostaevka district some 
aspects of organization of pottery production are revealed; the main 
centers of pottery are defined, the production cycle is characterized.
Keywords: pottery, Hornostaevka district, oral history.

Терновий І. Ф.
Заповідник Асканія-Нова в українських 

періодичних виданнях 40-х років ХХ століття
Зроблено огляд українських періодичних видань, в яких міститься 
інформація про заповідник «Асканія-Нова» у період гітлерівської 

окупації 1941-1943 рр. Визначено характер ставлення окупаційної 
влади та української преси до заповідника, підкреслено значимість 

«Асканії-Нова» у формуванні наукового потенціалу Південної 
України.   

Ключові слова: Асканія-Нова, Фрідріх Фальц-Фейн, барани-мериноси,  
заповідник, степ, Альфред Розенберг, окупація, тоталітарні режими, 

українська преса. 

58 Ternovyy Illya
Reserve Askania-Nova in the Ukrainian periodicals 
of the 40’s of the XX century
The article gives an overview of the Ukrainian periodicals, which 
contain information about the Askania-Nova reserve during the 
Nazi occupation of 1941-1943. The character of the attitude of the 
occupation authorities and the Ukrainian press to the reserve is also 
determined, the importance of Askania-Nova in shaping the scientific 
potential of Southern Ukraine is emphasized.
Keywords: Askania-Nova, Friedrich Falz-Fein, sheep, reserve, steppe, Alfred 
Rosenberg, occupation, totalitarian regimes, Ukrainian press.

СЕКЦІЯ ІI
Краєзнавство і туризм, природно-

географічні, екологічні та соціально-
економічні особливості краю.

61 SECTION II
Regional Studies And Tourism, Natural, 
Geographic, Ecological And Socio-Economic 
Features Of The Region.

Бучко Ю. В.
Розвиток туристично-рекреаційної сфери на 

Херсонщині
Розглядаються перспективи розвитку туристичної індустрії на 

Херсонщині, дослідження сучасних тенденцій розвитку туристичної 
галузі та заходи реклами у сфері курортів і туризму області.

Ключові слова: туризм, заповідники, екологічні проблеми.

62 Buchko Julia
Development of tourist-recreational sector on 
Kherson region
The article examines the prospects for the development of tourism 
industry in the Kherson region, researches of modern tendencies in the 
development of the tourist industry and measures of advertising in the 
sphere of resorts and tourism of the region.
Keywords: tourism, nature reserves, ecological problems.

Сидорович Є. С.
Аеробні навантаження та активні види туризму

Розглянуто вплив аеробних навантаження на здоров’я туриста. Виді-
лені основні активні види туризму, які розвиваються в Херсонській 

області. Окремо виділені основні напрями реалізації соціального 
проекту «Мандруймо Херсонщиною».

Ключові слова: аеробні навантаження, турист, Херсонська область, 
соціальний проект.

66 Sydorovych Yegor
Aerobic loading and active tourism
The article deals with the effect of aerobic loading on the health of 
the tourist. The main active types of tourism that are developing in 
the Kherson region are highlighted. Separately, the main directions of 
realization of the social project «Travel to Kherson region» are singled 
out.
Keywords: aerobic load, tourist, Kherson region, social project.
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Сидорович Є. С., Фоменко Г. В.
Стан розвитку велосипедних маршрутів на 

Херсонщині
Розглянуто визначення велосипедного туризму, його роль в розвитку 

регіонального туризму. Окремо виділено декілька велосипедних 
маршрутів на території Херсонської області. 

Ключові слова: велосипедний туризм, велосипедні маршрути, 
Херсонщина.

68 Sydorovych Yegor, Fomenko Hanna
The state of bicycle routes development of Kherson 
region
The article considers the definition of cycling tourism, its role in the 
development of regional tourism. The condition of development of 
bicycle routes on the territory of Kherson region is separately analyzed.
Keywords: cycling tourism, bicycle routes, Kherson region.

Солодовник А. Д.
Сільський зелений туризм у селі Каїри: мрія чи 

дійсність?
Розглядаються перспективи та шляхи розвитку сільського зеленого 

туризму в селі Каїри Любимівської об’єднаної громади.
Ключові слова: сільський зелений туризм, агротуризм, агросадиба.

71 Solodovnik Alla
The rural green tourism in Kairy: dream or reality?
The article deals with the perspectives and ways of development of 
rural green tourism in Kairy of the Lіubymivka united community.
Keywords: rural green tourism, agrotourism, agrohomestead.

Хавер Н. П. 
Потенціал краєзнавства у формуванні юних 

громадян України
Розглянуто практичний досвід організації краєзнавчої роботи 
серед учнівської молоді на базі Новомиколаївського історико- 

краєзнавчого музею. Розкрито систему пошукової діяльності 
учнів та їх досягнення.

Kлючові слова: краєзнавство, історико-краєзнавчий музей, краєзнав-
чий гурток, форми краєзнавчої роботи, громадянин.

74 Haver Nadia
The potential of local history in the formation of 
young Ukrainian citizens
The practical experience of organizing local lore work among 
them is considered students on the basis of Novomykolaiv local 
historу museum. The system of search activity of pupils and their 
achievements is revealed.
Keywords: local history, a local history museum, a local history club, the 
forms of the local history work, a citizen.

Яровий В. Ф. 
Основні напрями розвитку інноваційної діяльності 

в туризмі
Характеризуються аспекти інноваційної діяльності в туристичній 
сфері за  трьома основними напрямами: впровадження нововве-
день, маркетингові інновації, періодичні нововведення. Автором 

розкривається зміст цих напрямів.
Ключові слова: туризм, інноваційна діяльність у туризмі, логістика 

туризму, туристична діяльність, туристичне підприємство.

77 Yarovyi Volodymyr
Main directions of development of innovative 
activity in tourism
The article describes the aspects of innovative activity in the tourism 
sector in three main directions: introduction of innovations, marketing 
innovations, periodic innovations. The author reveals the content of 
these directions.
Keywords: tourism, innovative activity in tourism, tourism logistics, tourist 
activity, tourist enterprise.

СЕКЦІЯ ІII
Каховка, Херсонщина, Таврія,  

Південь України в контексті  
вітчизняної історії.

81 SECTION III
Kakhovka, Kherson Region,  
Tavria, South Ukraine In The Context  
National History.

Біліченко Л. С.
Діяльність місцевої поліції на Півдні України у 

період німецько-румунської окупації 
1941-1944 рр.

У дослідженні висвітлюється діяльність місцевої поліції на Півдні 
України під час німецько-румунської окупації регіону в 1941-1944 

рр. Встановлено, що основними напрямками роботи поліції були: 
охорона громадського правопорядку, розслідування кримінальних 

злочинів, затримання політично неблагонадійних осіб, участь у 
каральних операціях тощо.

Ключові слова: поліція, Південь України, колабораціонізм,  Друга світо-
ва війна, «Трансністрія», Рейхскомісаріат «Україна».

82 Bilichenko Lidiia
Activity of police Bodies for Southern Ukraine in the 
period of German-Romanian buildings 1941-1944
The article examines the activities of the police in the South of 
Ukraine during the German-Romanian occupation in 1941-1944. It 
was established that the main areas of police work were: public order 
protection, investigation of criminal offenses, detention of politically 
unreliable persons, participation in punitive operations  etc.
Keywords: police, South of Ukraine, collaborationism, World War II, 
«Transnistria», Reichskommissariat «Ukraine».

Дорошенко О. М,
Петлюрівська контрреволюційна повстанська 

організація у Первомайському повіті: історія борні 
(1920–1921 рр.)

Стаття присвячена визвольній боротьбі Петлюрівської контрреволю-
ційної повстанської організації у Первомайському повіті, учасники 

якої проводили організаційну, пропагандистську та антибільшовиць-
ку діяльність і готувалися до збройного повстання. 

Ключові слова: повстанський рух, петлюрівська організація,  
Кирило Бондаручук (Отаман Лихо), репресії, реабілітація.

85 Doroshenko Oksana 
Petliura counterrevolutionary rebel organization  
in Pervomaysk district: the history of the struggle 
(1920-1921)
The article highlights the antibolshevik activity Petliura 
counterrevolutionary rebel organization in Pervomaysk district, whose 
members spent organizing, advocacy and terrorist activities, preparing 
for armed revolt. 
Key words: insurgency, Petliura counterrevolutionary rebel organization, 
Kyrylo Bondaruk (Otaman Lyho),  repression, rehabilitation.
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Камінська О. А. 
Виникнення залізничного сполучення на 

Херсонщині
Досліджено проблеми розробки проектів та будівництво залізниці 

на Херсонщині як складової частини Харківсько-Миколаївської, а 
згодом Південної магістралі, та її значення для соціально-еконо-

мічного розвитку краю. Зазначено, що вона забезпечила пряме 
пасажирське і вантажне сполучення з іншими залізницями Росії 
і зарубіжжя, сприяла розвитку Херсонської губернії, спричинила 

піднесення експортної торгівлі через Херсонський порт.
Ключові слова: залізниця, будівництво, проект, Херсонська губернія, 

Херсон

89 Kaminska Olena
The appearing of the railway connection in Kherson 
region
It was researched the problem of projects and railway’s building in 
Kherson region as a part of Kharkіv and Mykolaiv regions. Also it was 
explored the features of the Southern Highway railway’s building 
development and its significance for social and economic development 
of this region. It should be underlined that it provided direct passenger 
and cargo traffic between other railways of Russia and of foreign 
countries. Accordingly, it had resulted in the development of Kherson 
province in general and the growth of export trade through the port 
of Kherson. 
Keywords: railway, building, project, Kherson province, Kherson.

Клімчук Ю. А.
Загін «Каховка» у візії транснаціональної історії 

Французького Руху Опору періоду Другої світової 
війни

У статті акцентується увага на тому, що в історичних дослідженнях 
останніх років все більша увага приділяється вивченню минулого 

світової спільноти і України, зокрема на підставі транснаціонального 
підходу. У цьому контексті розкривається участь жителів України 

різних національностей, зокрема і каховчан, у французькому Русі 
Опору. Підкреслено, що контингент його учасників формувався з ко-
лишніх емігрантів, людей, які втекли за допомоги місцевих патріотів 
з полону, концентраційних таборів та робіт на шахтах, поповнивши 
лави борців проти гітлерівських окупантів. Обґрунтовано, що в Русі 

Опору Франції нараховувалися тисячі представників України, які 
пліч-о-пліч з представниками інших народів героїчно боролися з 

нацистами, вносячи свій внесок у визволення Франції від окупантів 
і розгром гітлерівської Німеччини. Також зазначено, що більшість за-
гонів очолюваних представниками з України отримували назву, яка б 
нагадувала їм про свою Батьківщину. В даній публікації розкриваєть-

ся бойова діяльність на території Франції загону «Каховка».
Ключові слова: Україна, Франція, Друга світова війна, Рух Опору, 

нацизм, Я. О. Годебський, загін «Каховка».

92 Klimchuk Yurii
«Kakhovka» detachment in the vision of the 
transnational history of the French resistance 
movement of the World War ІІ
The article focuses attention on study of the historical past of the 
world community and Ukraine on the basis of the transnational 
approach. In this context, the participation of Ukrainian citizens of 
different nationalities in the French Resistance Movement is revealed. 
We pay attention on the contingent of its participants was formed 
from former emigrants, people who escaped with the help of local 
patriots from captivity, concentration camps and mines. They joined 
to the ranks of fighters against the Hitler invaders. It is important that 
thousands of Ukrainians, along with representatives of other peoples, 
participated in the French resistance movement and fought heroically 
against the Nazism. It is also noted that most of the units headed by 
representatives of Ukraine received a name that would remind them 
of their homeland. This publication uncovers the military activity of the 
detachment «Kakhovka» in France.
Keywords: Ukraine, France, World War II, Resistance Movement, nazism, Ya. 
O. Godebsky, detachment «Kakhovka».

Коваль Г. П.
Деятельность сторожевой комиссии Николаевской 
городской управы в сентябре-декабре 1906 года

Проанализированы особенности деятельности и количественные 
изменения состояния сторожевой комиссии в городе Николаеве; 

время и содержание заседаний городской думы по сторожевой 
комиссии, ее смета, оклад охранников, местонахождение, условия 
труда. Раскрыты и описаны размышления и предложения гласных, 

председателя комиссии о ее деятельности; фактические, статистиче-
ские данные о деятельности сторожевой комиссии в сентябре-дека-

бре 1906 года.
Ключевые слова: Николаевская городская управа, сторожевая комис-

сия, сторож, гласные, собрания, решения, статистика.

96 Koval Henadii
Activity of the watchdog Commission of the 
Mykolaiv City Government in September-December, 
1906  
We have analyzed the characteristics of the activities and quantitative 
changes of the state of the watchdog Commission in the city of 
Mykolaiv. The time and content of meetings of the city Council on the 
watchdog Commission, its estimate, the salary of the guards, location, 
working conditions, murder cases are established. Thoughts and 
proposals of vowels, the Chairman of the Commission on its activity, 
actual, statistical data on activity of the watchdog Commission in 
September-December, 1906 are revealed and described.       
Keywords: Mykolaiv City Government, Commission watchdog, watchman, 
vowels, meetings, decisions, statistics.

Макієнко О. А.
Земське самоврядування та гетьманська 

адміністрація на Херсонщині в 1918 р.: проблеми 
взаємовідносин

Розкрито ставлення органів земського самоврядування Херсонщини 
до процесів українського національно-державного будівництва, 

з’ясовано характер взаємовідносин між земствами та гетьманською 
адміністрацією. Визначено передумови та причини формування 

антигетьманської опозиції у земському середовищі на Херсонщині.     
Ключові слова: земство, органи земського самоврядування, революція, 

Українська держава, гетьманська адміністрація, Херсонщина.

100 Makiyenko Oleksii
Zemstvo’s self-government and hetman 
administration in the Kherson region in 1918: 
problems of mutual relations
The article deals with the attitude of the bodies of the Zemstvo’s self-
government in Kherson region to the processes of Ukrainian national-
state construction, the nature of the relationship between zemstvos 
and Hetman’s administration is clarified. The preconditions and reasons 
for the formation of anti-Hetman opposition in the Kherson region are 
determined.
Keywords: zemstvo, bodies of zemstvo self-government, revolution, 
Ukrainian state, hetman administration, Kherson region. 

Мороз Є. О.
Трагедія ромів Миколаївщини в роки німецько-

румунської окупації 1941–1944 років 
Висвітлюються питання депортації румунських ромів на територію 
Миколаївщини (територія Трансністрії). 1 травня 1942 року І. Анто-

неску наказав депортувати до Трансністрії кочових циган з Румунії. 
У Трансністрії роми були розташовані на кордоні окупаційної зони в 
селах на березі Бугу в Балтському, Березівському (Одеська область), 

Очаківському та Голтському (Миколаївська область) повітах.
Ключові слова:  роми (цигани), «Пораймос», «Трансністрія», депорта-

ція, репресії румунська влада.

104 Moroz Yevhen
The tragedy of the Roma of Mykolaiv region during 
the German-Romanian occupation of 1941-1944
Covers the issues of deportation of the Romanian Gypsies on the 
territory of the Mykolaiv area (the area Transnistrіa). May 1, 1942. 
Antonescu ordered the deportation of nomadic Roma from Romania to 
Transnistria. Roma to Transnistria was located on the border of zones of 
occupation in villages on the banks of the Bug in the Balta, Вerezivka 
(Odesa region), Golta and Ochakiv (Mykolaiv region) district.
Keywords: Roma (gypsies), «Porajmos», «Transnistria», deportation, 
repression, the Romanian government.
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Неділько А. Г.
Виноградарство і виноробство Каховщини у 

ХІХ – на початку ХХ ст.: на перехресті інтересів 
держави і громади (за матеріалами Дніпровського 

повітового земства Таврійської губернії)
Розглядаються малодосліджені сторінки історії виноградарства і 

виноробства Каховської волості Дніпровського повіту Таврійської 
губернії XIХ – поч. ХХ ст. Як показано у дослідженні, завдяки пра-

вильному поєднанню державних і громадських інтересів протягом 
тривалого періоду виноградарство впевнено поширювалося в 

Каховській та інших волостях Дніпровського повіту, не зважаючи на 
низку об‘єктивних та суб‘єктивних перешкод. 

Ключові слова: історія виноградарства України, історія виноробства 
України, виноградні питомники, Каховська волость, Каховка, Британи, 

Козачі Лагері, О. М. Колчанов, О. О. Мордвинов, А. М. Нестроєв, Г. Кюнель, 
О. Х. Стевен,  К. М. Панкеєв, П. М. Панкеєв, П. А. Трубецький, П. П. Михай-

ленко, Г. Х. Штромм, Й. К. Пачоський, П. П. Кравченко, М. П. Софронов,  
О. О. Перротте, Л. Є. Павленко,  М. І. Войнов, А. І. Фальц-Фейн, Ф. Е. 

Фальц-Фейн, хутір Пересунька, хутір Павленка, економія Чаплі, селище 
Основа, Олешки, Великі Копані, Нова Маячка, Корсунський монастир, 

Козачі Лагері, село Рибальче, Дніпровський повіт, Таврійська губернія, 
земство, розвиток місцевої громади. 

107 Nedilko Anatolii
Viticulture and winemaking in Kakhovka district  
in XIX – early XX centuries: On the crossroads of 
the state and local community interests (from the 
introspection of the Zemstvo documents).
The article discloses less-investigated areas of the history of 
viticulture and winemaking in Kakhovka county of Dniprovsky district, 
Tavria province in XIX-early XX c. The study stipulates that due to long-
running efficient combination of the state and community interests, 
which was a key factor in surmounting a range of objective and 
subjective strains, viticulture made a substantial growth in Kakhovka 
and other volost’s of Dnirpovsky district.
Keywords: history of viticulture and winemaking, Tavria province, Kakhovka 
county, Dniprovsky district, zemstvo, community development.

Олексюк О. В.
Історія «Просвіти» Херсонщини  

кінця ХХ – початку ХХІ століть
Розкривається історичний шлях становлення Всеукраїнського това-
риства «Просвіта» імені Тараса Шевченка на Херсонщині, яке бере 

свій початок з 1989 року, коли виник Херсонський міський осередок 
Товариства української мови. Розкрита роль у становлення і розвитку 
товариства О. Гончара, М. Братана, О. Олексюка, В. Кисіля, І. Немченка 
та інших «просвітян». Охарактеризовано основні напрямки діяльно-

сті осередку за останні три десятиліття.
Ключові слова: м. Херсон, Всеукраїнське товариство «Просвіта» імені 

Тараса Шевченка, Товариство української мови.

113 Oleksiuk Oleh
The history of «Prosvita» of the Kherson region of 
the late XIX – early XXI centuries
The historical way of becoming the Taras Shevchenko All-Ukrainian 
Society of «Prosvita» in the Kherson region is revealed, which dates 
back to 1989 when the Kherson organization of the Ukrainian 
Language Society was founded.The role of the formation and 
development of the society O. Honchar, M. Bratan, O. Oleksiuk, V. Kysil, I. 
Nemchenko and other people was revealed. The main directions active 
of organization for the last three decades have been characterized.
Keywords: Kherson, Taras Shevchenko All-Ukrainian Society of «Prosvita», 
Ukrainian Language Society.

Сидьолкіна С. Л.
Міфи громадянської війни. Д. М. Карбишев і 

військово-інженерні укріплення Каховського 
плацдарму

Автор розвінчує один з міфів громадянської війни про участь Д. М. 
Карбишева у створенні військово-інженерних споруд Каховського 

плацдарму. Здійснено спробу встановлення витоків появи даного 
міфу.  

Ключові слова: громадянська війна, Каховський плацдарм, військово-ін-
женерні укріплення, Дмитро Михайлович Карбишев.

118 Sydolkina Svitlana 
Civil war’s myths. D. Karbyshev and military 
engineering fortifications Kakhovka’s bridgehead  
The author solves one myth about D. Karbyshev participation in 
construction military engineering fortifications on the Kakhovka’s 
bridgehead. An attempt was made to establish the origins of the 
appearance of this myth.
Keywords: civil war, Kakhovka’s bridgehead, military engineering 
fortifications, D. Karbyshev.

Токаленко П. О.
Боротьба жінок за освітні та політичні права на 

Півдні Україні наприкінці ХІХ –  
на початку ХХ століття

Здійснено спробу розкрити проблематику жіночого руху на Півдні 
Україні наприкінці ХІХ – на початку ХХ століття. Наголошується на 

безправному становищі жінок в Російській імперії, особливо в сфері 
освіти. Акцентується увага на активній участі жінок в політичній 

боротьбі на початку ХХ століття.
Ключові слова: емансипація, фемінізм, жіночій рух, право на освіту, 

політичні права.

122 Tokalenko Pavel 
The fighting women’s for their educational and 
political rights in the Southern Ukraine in the late 
XIX and early XX centuries
In the article the author tries to reveal the problems of the women’s 
movement in the South of Ukraine in the late 19th and early 20th 
centuries. The disenfranchised status of women in the Russian Empire 
is noted, especially in the area of education. The author focuses on 
the active participation of women in the political struggle in the early 
twentieth century.
Keywords: emancipation, feminism, women’s movement, the right to 
education, political rights.

Тригуб О. П., Вовчук Л. А.
Грузинські консули на Півдні України у часи 

національно-визвольних змагань
Висвітлюються ключові питання встановлення дипломатичних від-
носин між урядом Грузії та УНР за часів П. Скоропадського. Автори 

акцентують увагу саме на діяльності грузинських консулів на Півдні 
України в часи національно-визвольних змагань. Велика увага приді-

ляється розкриттю особистого життя грузинських консулів в Одесі – 
 О. Ушверідзе, В. Жоржоліані, Л. Муджирі, М. Скобелєва, С. Аваліані й 

ін., які своєю діяльністю залишили яскравий слід в історії міста.
Ключові слова: консул, генеральний консул, посол, дипломатичний 

працівник, Грузія, Українська Народна Республіка, Одеса, Київ, Харків.

125 Trygub Oleksandr, Vovchuk Liudmyla
Georgian consuls in the Southern Ukraine at the 
time of national-liberation struggle
This article is dedicated the key issues of establishing diplomatic 
relations between the Government of Georgia and the UNR at the time 
of P. Skoropadskyi. The authors focus on the activities of the Georgian 
consuls in the South of Ukraine during the national-liberation struggle. 
Much attention is paid to the disclosure of the personal life of the 
Georgian consuls in Odesa – O. Ushveridze, V. Zhorzholiani, L. Mudjiri, 
M. Skobelev, S. Aviliani, etc., who made a lot of good things for the city.
Keywords: consul, general consul, ambassador, diplomat, Georgia, Ukrainian 
People’s Republic, Odesa, Kyiv, Kharkiv.
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Федорченко О. В.
Розвиток тваринництва Нижньосірогозького райо-

ну у 1944–1945 роках
На основі архівних, статистичних матеріалів та спогадів сучасників  

аналізується розвиток тваринництва Нижньосірогозького району 
Херсонської області у 1944-1945 рр. Показуються здобутки і прора-

хунки розвитку тваринництва району в перші роки після окупації.
Ключові слова: Нижньосірогозький район, тваринництво, сільське 

господарство, післявоєнна відбудова. 

128 Fedorchenko Oleh
The development of stockbreeding in the Nyzhni 
Sirohozy district in 1944-1945
The article analyzes the development of livestock farming in the 
Nizhni Sirohozy district of the Kherson region in 1944-1945 on the 
basis of archival, statistical materials and memoirs of contemporaries. 
There are shown the achievements and miscalculations of 
development of livestock in the area during the first years after 
occupation.
Keywords: Nyzhni Sirohozy district, Kherson region, stockbreeding, 
agriculture, post-war reconstruction.

Шилов Ю. О.
Таванська переправа та прилеглі райони у VI–I 

тис. до н. е.
Дослідження Херсонської археологічної експедиції ІА АН УРСР (НАН 
України) 1967-1995 рр. та залучення до розкриття артефактів петро- 

гліфів Кам’яної Могили, ведичної й античної літератури, а також 
даних лінгвістики і етнології дозволили здійснити реконструкцію 
історії Таванської переправи й прилеглих районів VI-I тис. до н. е.

Ключові слова: Каховка, Херсонщина, курган, поселення,  
Кам’яна Могила, «Веди».

132 Shylov Yurii
Tavan crossing and adjoining areas in VI-I 
millennium BC is.
Investigation of the Kherson archaeological expedition of the 
Institute of Archaeological Sciences of the USSR in 1967-1995 and 
the involvement in the disclosure of the artifacts of the Stone Grave 
petroglyphs, Vedic and antique literature, as well as data of linguistics 
and ethnology, allowed to reconstruct the history of the Tawan train 
and the surrounding areas VI-I millennium BC is.
Keywords: Kakhovka, Kherson region, mound, settlement, Stone Tomb, Veda.

СЕКЦІЯ ІV
Історико-педагогічні дослідження краю.

135 SECTION IV
Historical-Pedagogical Studies Of The Region.

Гаврилюк Г. М.
Ретроспектива витоків проектного навчання у 

вітчизняній та зарубіжній освітній практиці
Розглядаються витоки проектного навчання у вітчизняній та зарубіж-
ній освіті. Уточнено сутність проектно-технологічної діяльності учнів, 

проаналізовано набутий методичний досвід педагогів-новаторів.
Ключові слова: трудове навчання, проектування, метод проектів, 

творчий проект. 

136 Gavrilyuk Halyna
Retrospective view of the sources of project studies 
in native and foreign educational practice
The article is dedicated to the research of sources of project studies in 
native and foreign education. The essence is specified with projective-
technological activities of students, is analyzed the purchased 
methodical experience of teachers-innovators. 
Keywords: labour studies, creation of projects, the method of projects, 
creative project.

Гончар М. В.
Розвиток системи нагляду за церковно-шкільними 

закладами в Україні наприкінці ХІХ –  
початку ХХ століття

Охарактеризовано систему інституцій нагляду за церковно-пара-
фіяльними школами і школами грамоти, що склалася в Україні в 

результаті затвердження у 1884 році «Правил про церковно-пара-
фіяльні школи», а фактичне оформлення її організаційно-правової 

структури відбулося в наслідок затвердження у 1896 році «Поло-
ження про управління школами церковно-парафіяльними і грамоти 

відомства православного віросповідання». Зокрема, визначено 
коло обов’язків училищної ради при Святішому синоді, єпархіальних 
училищних рад та їх повітових відділень, синодальних, губернських 

та повітових спостерігачів за церковними школами й механізми 
реалізації ними наглядових повноважень.

Ключові слова: училищна рада при Святішому синоді, єпархіальна 
училищна рада, повітове відділення єпархіальної училищної ради, 

церковно-парафіяльні школи.

140 Honchar Mykhailo
The development of the supervision system of 
church-schools institutions in Ukraine at the end of 
XIX – the beginning of XX century
The system of institutions for the supervision of church and parish 
schools and literacy schools, which was established in Ukraine after 
the approval of the «Rules on Church and Parish Schools» in 1884, 
was characterized, and the actual registration of its organizational and 
legal structure was due to the approval in 1896 of the «Regulation 
on Management parish schools and certificates of the Orthodox 
denomination». In particular, the responsibilities of the school council 
under the Holy Synod, the diocesan school councils and their district 
offices, the synodal, provincial and district observers of church schools 
and the mechanisms for exercising their supervisory powers have been 
determined.
Keywords: Holy Synod school council, diocesan school council, diocesan 
school board district, parish church.

Данилова О. І.
Освітня реформа 1984 року: особливості 

впровадження в закладах професійно-технічної 
освіти Херсонщини

Аналізується радянська реформу загальноосвітньої і професійної 
школи, яка проголошена у 1984 р., визначено її вплив на професій-
но-технічну освіту України, проаналізовано особливості реалізації у 

професійно-технічних навчальних закладах Херсонської області.
Ключові слова: професійно-технічна освіта, середнє професійно-тех-

нічне училище, реформа, УРСР.

144 Danylova Olena
Educational reform of 1984: peculiarities of 
implementation to the institutions of vocational 
education of Kherson region
This article deals with the problem of soviet reform of general and 
professional school, that was proclaimed in 1984. In this article 
was determined influence of soviet reform on Ukrainian vocational 
education. Besides, the features of realization in Kherson vocational 
education are analysed in this article. 
Keywords: vocational education, middle vocational school, reform, USSR.
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Кузьменко В. В., Надєждіна І. М.
Освітній простір Півдня України другої половини 

ХІХ – початку ХХ століття
Проаналізовано зміст поняття освітній простір Півдня України 

другої половини ХІХ – початку ХХ соліть. Аналіз наукових джерел, де 
тлумачиться сутність освітнього простору, дає змогу дійти висновку 

про те, що він відображає систему зв’язків та відносин у галузі освіти, 
характер взаємовідносин суспільства й особистості, пов’язаних 

із задоволенням освітніх потреб. Освітній простір – це особлива 
реальність, у якій кожна особистість здатна інтегрувати в своїй сві-

домості різні культурні сфери, що дозволяє їй розширювати простір 
власного становлення. Тому під освітнім простором Півдня України 
слід розуміти просторово-часове поле функціонування і розвитку 

системи освіти, обумовленої багатонаціональним складом населення 
в межах однієї держави і відповідно до її потреб. слід звернути увагу 

на те, що Південь України другої половини ХІХ – початку ХХ століть 
був різноманітним, адже на його території проживали українці, росі-
яни, німці, євреї, французи, греки, цигани та ін. І відповідно ця полі-

культурність освітнього простору стала цілісним науковим баченням 
унікальності освіти як феномена культури у перетині фізичного і 

духовного виміру об’єктивної дійсності.
Ключові слова: освітній простір, полікультурність, духовний вимір, 

Південь України.

147 Kuzmenko Vasyl, Nadezhdina Irуna 
Educational environment of the South of Ukraine 
during the second half of the XIX – beginning of the 
XX century
The article analyzes the concept of educational environment of 
the South of Ukraine in the second half of the nineteenth and early 
twentieth centuries. The analysis of scientific sources, which interprets 
educational environment essence, allows us to conclude that it 
reflects the system of relations in the field of education, the nature 
of the relationship between society and personality, related to the 
satisfaction of educational needs. Educational environment is a special 
reality, where each person is able to integrate various cultural spheres 
in his consciousness that allows him to expand the space of his own 
formation. Therefore, the educational environment of the South of 
Ukraine should be understood as spatio-temporal field of education 
system functioning and development, due to the multinational 
composition of the population within the limits of one state and in 
accordance with its needs. It should be noted that the South of Ukraine 
during the second half of the nineteenth and early twentieth centuries 
was diverse, because Ukrainians, Russians, Germans, Jews, Frenchmen, 
Greeks, Gypsies and others lived on its territory. And accordingly, this 
multicultural education environment has become a holistic scientific 
vision of educational uniqueness as a phenomenon of cultural, 
physical and spiritual intersection of objective reality.
Keywords: educational environment, multiculturalism, spiritual dimension, 
South of Ukraine.

Кузьменко Ю. В., Рідкоус О. В.
Законодавчі та нормативні матеріали в процесі 

організації роботи загальнотехнічного факультету 
Херсонського державного педагогічного інституту 

(друга половина 80-х рр. ХХ ст.)
Авторами перераховано законодавчі та нормативні документи, які 

було покладено при організації освітнього процесу на загальнотех-
нічному факультеті Херсонського державного педагогічного інституту 

ім. Н. К. Крупської у період з 1984 по 1989 рр. Представлено харак-
теристику роботи кафедр трудового навчання, загальнотехнічних 
дисциплін, машинознавства, механізації сільгоспвиробництва, які 

здійснювали підготовку фахівців трудового навчання.
Ключові слова: загальнотехнічний факультет, Херсонський дер-

жавний педагогічний інститут ім. Н. К. Крупської, фахівці трудової 
підготовки, звіти та плани роботи кафедри.

150 Kuzmenko Yuliia, Ridkous Olesia
Legislative and normative materials in the process 
of organizing the work of the general technical 
faculty of the Kherson State Pedagogical Institute 
(second half of the 80’s of the XX century)
The article lists the legislative and normative documents that were 
laid down when organizing the educational process at the general 
technical faculty of the Kherson State Pedagogical Institute named 
after N. Krupska in the period from 1984-1989. The characteristic 
of work of the departments of labor training, general technical 
disciplines, machine science, mechanization of agricultural production, 
which carried out the training of specialists in labor education.
Keywords: general technical faculty, Kherson State Pedagogical Institute. N. 
Krupska, specialists in labor training, reports and plans of the department.

Куценко І. В.
Особливості оцінювання навчальних досягнень 

студентів вітчизняних морських навчальних 
закладів у 90-х роках ХХ століття

Розглянуто питання особливостей оцінювання навчальних досягнень 
студентів вітчизняних морських навчальних закладів у 90-х роках 

ХХ століття. Висвітлено досвід використання п’ятибальної шкали оці-
нювання у морських вищих навчальних закладів. Звернено увагу, що 
практично в кожному із них дотримано загальні принципи побудови 

рейтингової системи: кожну навчальну дисципліну, роботу студента 
над її опануванням оцінено в балах, сумою яких визначено рейтинг. 

Ключові слова: оцінювання, рейтинг, протоколи засідань, студенти, 
вітчизняні морські навчальні заклади.

153 Kutsenko Iryna
Peculiarities of assessment of educational 
achievements of students of domestic marine 
educational establishments in 90th years of XX 
century
The article deals with the peculiarities of assessing the student’s 
academy achievements in Ukrainian marine educational institutions in 
the 90 years of the 20th century. The experience of using the five-point 
scale of assessment in maritime higher educational establishments is 
highlighted. Attention is drawn to the fact that practically in each of 
the general principles of building a rating system are observed: each 
academic discipline, is assessing, the student’s work on master in gitis 
evaluated in scores, the sum of which rating is determined.
Keywords: evaluation, rating, minutes of meetings, students, marine 
educational institutions.

Милько В. І.
Повітові училища та гімназії Півдня України: 

державна політика, мережа, управління (друга 
половина ХІХ – початок ХХ ст.)

Проаналізовано нормативно-правову базу, яка регулювала процес 
створення та розвитку повітових училищ та гімназій на Півдні 

України в пореформений період. Доведено наявність регіональної 
специфіки: більша активність цього процесу в промислових районах; 
переповнення тих закладів, що розташовувалися в губернських цен-
трах (насамперед, Києві, Одесі, Харкові) тощо. Найбільша активізація 

розвитку мережі припала на другу половину 1870-х – 1880-ті рр., а 
також десятиліття напередодні Першої світової війни.

Ключові слова: повітове училище, гімназія, Міністерство народної 
освіти, навчальний округ.

155 Mylko Volodymyr
Schools of povit and gymnasium of the South 
Ukraine: state policy, network, management (the 
second half of ХІХ – early of ХХ century)
The legal framework which had regulated the process of creation and 
development of schools of povit and gymnasium in the South Ukraine 
in the post-reform period was analysed. It was proved the presence 
of regional specificity in the development: a lot of activity of this 
process in industrial areas; the overflow of establishments, which were 
located in provincial centers (especially in Kyiv, Odesa, Kharkiv) etc. The 
greatest activation development was in the second half of the 1870s – 
1880s and decades before the First World War.
Keywords: schools of povit, gymnasium, Ministry of National Education, 
educational district.



ЗМІСТ   11

Слюсаренко Н. В., Сав’юк А. М. 
Етапи та напрями просвітницько-педагогічної 

діяльності жіночих громадських організацій на 
Півдні України (друга половина ХІХ – перша 

чверть ХХ століття)
Схарактеризовано етапи та напрями просвітницько-педагогічної ді-

яльності жіночих громадських організацій на Півдні України у другій 
половині ХІХ – першій чверті ХХ століття. Акцентовано, що жіночі 

громадські організації досліджуваного періоду пройшли непростий 
шлях від невеликих трудових і добродійних товариств до масового 

соціального руху з розгалуженою інфраструктурою. 
Ключові слова: жіночі громадські організації, просвітницько-педа-

гогічна діяльність, етапи та напрями просвітницько-педагогічної 
діяльності, Південь України.

158 Slyusarenko Nina, Saviuk Anna
Stages and directions of educational and 
pedagogical activities of women`s NGOs in the 
South of Ukraine (The second half of the XIX – the 
first quarter of XX century)
The article describes the stages and directions of educational and 
pedagogical activity of women’s NGOs in the South of Ukraine in the 
second half of the 19th - the first quarter of the 20th century. It is 
emphasized that women’s NGO’s organizations of the studied period 
have passed the difficult way from small labor and charitable societies 
to mass social movement with an extensive infrastructure.
Keywords: women’s NGO’s organizations, educational and pedagogical 
activities, stages and directions of educational and pedagogical activity, the 
South of Ukraine.

СЕКЦІЯ V
Видатні особистості в житті краю.

165 SECTION V
Personality In The Life Of The Region.

Василишина О. І.
Віктор Білоусов – художник з Асканії-Нова

Висвітлені основні життєві віхи та творчий шлях місцевого худож-
ника Віктора Білоусова (1941-2011). Показано складові формування 

естетичної культури як однієї з важливих умов людської діяльності. 
З’ясовано, яким чином завдяки результатам своєї  праці художник 

пропагує історію рідного краю.  
Ключові слова: художник, педагог, мистецтво, художньо-естетична 

культура, історія селища Асканія-Нова.

166 Vasylyshyna Oksana
Viktor Bilousov – Artist from Askania-Nova
An article tells about a local artist’s, Virtor Bilousov (1941-2011), main 
life landmarks and a creative career. Here are shown components that 
formed an aesthetic culture as one of the most important things in a 
human beings’ activity. Discovered how artist promote the culture of 
his motherland by the results of his work. 
Keywords: an artist, an educator, art, artistic and authentic culture, village 
history of Askania-Nova. 

Генчев В. В.
Історичні корені родини Тропіних

Розглянуто питання про походження родини відомих херсонських 
меценатів Тропіних. Це питання недостатньо вивчене і дає підстави 

для широкого наукового тлумачення. Саме з метою уточнення даних 
автор і провів деякі дослідження, використавши як доступні архівні 

матеріали, так і узагальнюючі праці та дослідження з даного питання.
Ключові слова: родина Тропіних, Херсон, Вологда, Тотьма, Устюг, ста-

рообрядці, переселення, некрасівці, ліповани.

168 Henchev Valentyn
Historical roots of the Tropin’s family
The issue of the origin of the Tropin’s family of famous Kherson 
philanthropists. This question is not sufficiently studied and gives 
grounds for a broad scientific interpretation. It was in order to clarify 
the data and the author conducted some studies, using both accessible 
archival materials, and generalizing works and research on this issue.
Keywords: Tropin’s family, Kherson, Vologda, Totma, Ustyug, Old Believers, 
resettlement, non-pregnant women, plastering.

Забара Т. С.
Видатні люди Нової Маячки

Висвітлено життєвий шлях видатних людей селища міського типу 
Нова Маячка Олешківського району Херсонської області. Зокрема 

розкрито біографічні дані про Героїв Радянського Союзу І. П. Марти-
нова, А. А. Рафтопулло, Героїв Соціалістичної Праці М. К. Василенка та 

М. М. Костіну, космонавта-випробувача О. Я. Крамаренко, заслужену 
вчительку УРСР О. Є. Леоненко, заслужену артистку УРСР М. О. Мель-

ничук, поетів  Ю. М.  Сироваткіна, О. В. Ярошенко (Наумову). 
Ключові слова: селище Нова Маячка Олешківського району Херсонської 
області, І. П. Мартинов, А. А. Рафтопулло, М. К. Василенко, М. М. Кості-
на, О. Я. Крамаренко, О. Є. Леоненко, М. О. Мельничук, Ю. М.  Сироваткін, 

О. В. Ярошенко (Наумова).

171 Zabara Tatiana
Prominent people of Nova Mayachka
The research life of prominent inhabitants of the town Nova Mayachka 
of the Oleshky district of the Kherson region. In particular, biographical 
data on the Heroes of the Soviet Union I. Martynov, A. Raftopullo, 
Heroes of Socialist Labor M. Vasilenko and M. Kostina, the astronaut-
tester O. Kramarenko, the Honored Teacher of the Ukrainian SSR O. 
Leonenko, the Honored Artist of the Ukrainian SSR M. Melnychuk, poets 
Y. Syrovatkin, O. Yaroshenko (Naumova).
Keywords: Nova Mayachka, Oleshky district of the Kherson region, 
I. Martynov, A. Raftopullo, M. Vasilenko, M. Kostina, O. Kramarenko, O. 
Leonenko, M. Melnichuk, Y. Syrovatkin, O. Yaroshenko (Naumova).

Костенко А. В.
Митрополит Іван Кедровський на «війні 

московських попів в Америці»
Розглядається церковно-політична діяльність Івана Кедровського в 
Америці через призму сприйняття періодики української діаспори. 

Визначено його роль у житті полковника Армії УНР Володимира 
Кедровського. 

Ключові слова: Іван Кедровський, Володимир Кедровський, Православна 
Церква в Америці, українська діаспора.

175 Kostenko Anton
Metropolitan Ivan Kedrovsky at the «War of the 
Moscow Priests in America»
The article is devoted to the church and political activity of Ivan 
Kedrovsky in America in the perception of the Ukrainian diaspora 
newspapers. Also showing his role in the life of Ukrainian Peoples 
Republic Army Colonel Volodymyr Kedrowsky.
Keywords: John Kedrovsky (Kedrowsky), Volodymyr Kedrowsky, Orthodox 
Church in America, Ukrainian diaspora.
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Лиховид О. М. 
Роль Йосипа Пачоського у вивченні флори 

Скадовського краю
Розглянуто науковий внесок видатного вченого Йосипа Конрадовича 
Пачоського (1864–1942) у вивчення дикого винограду (Vitis silvestris 
var. Dzharylgatonensis) та золотобородника цикадового (Chrysopogon 
gryllus) на теренах сучасної Херсонщини. Також автор дослідив неві-
домі сторінки біографії вченого пов’язані з вивченням флори остро-

ва Джарилгач та іншої території сучасного Скадовського району.
Ключові слова: Йосип Пачоський, Джарилгач, Джарилгацька затока, 

Скадовськ, дикий виноград (Vitis silvestris var. Dzharylgatonensis), золо-
тобородник цикадовий (Chrysopogon gryllus).

179 Lykhovyd Oleh 
The role of Joseph Pachoskyi in studying the flora of 
Skadovsk region
The article is devoted to the scientific contribution of the outstanding 
scientist Yosyp Pachosky to the study of wild grapes (Vitis silvestris 
var. Dzharylgatonensis) and scented grass (Chrysopogon gryllus)  in 
the territory of modern Kherson region. The author also explored 
the unknown pages of a scientist’s biography related to the study of 
the flora of the island of Dzharylgach and other parts of the modern 
Skadovsk district.
Keywords: Yosyp Pachoskyi, Dzharylgach, Dzharylgach Gulf, Skadovsk, wild 
grapes (Vitis silvestris var. Dzharylgatonensis), scented grass (Chrysopogon 
gryllus).

Морозова О. С., Гайдай О. М.
Славетний миколаївець – Василь Андрійович 

Страдомський (1831–1902)
Висвітлено життєвий шлях відомого миколаївського лікаря, громад-
ського діяча Василя Андрійовича Страдомського. Подаються малові-
домі аспекти біографії  В. Страдомського, зокрема дані про батьків, 

службову й суспільну діяльність Василя Андрійовича. 
Ключові слова: Василь Андрійович Страдомський, родина Страдом-

ських, лікарська справа, колекціонування на Миколаївщині.

182 Morozova Olha, Haidai Olha
The glorious resident of Mykolaiv – Vasyl 
Stradomsky (1831 – 1902)
The life course of the famous Mykolaiv doctor, public figure Vasyl 
Stradomsky. Little-known aspects of V. Stadomsky’s biography are given, 
in particular information about parents, service and social activities.
Keywords: Vasyl Stadomsky, Stadomsky family, medical case, collectivization 
in Mykolaiv region.

Остренко Н. А.
Внесок Сергія Олександровича Сильванського 
у формування фонду Херсонського обласного 

краєзнавчого музею
Стаття є продовженням дослідження історії формування бібліотечно-
го фонду Херсонського краєзнавчого музею в 1920 – 1930 роках на 

фоні історичних подій того часу.
Ключові слова: Херсон, музей, бібліотека, Cергій Сильванський, 

колекція, екслібрис.

185 Ostrenko Nataliia 
Contribution of Serhii Sylvanskyi to the formation of 
the fund of Kherson Regional Studies Museum
The article is a continuation of the study of history of the formation of 
the library fund of Kherson Regional Studies Museum in 1920-1930 in 
view of historical events of that time.
Keywords: Kherson, museum, library, Serhii Sylvanskyi, collections, 
bookplate. 

Скавронський П. С.
Книга пам’яті МВС про захисників державного 

суверенітету
В статті розповідається про захисників державного суверенітету та 
незалежності України, які народились, проживали або перебували 

на службі у складі частин Міністерства внутрішніх справ на території 
Херсонщини і загинули на сході України за свободу та незалежність 
своєї держави під час виконання службових обов’язків в ході здійс-

нення Антитерористичної операції.
Ключові слова: антитерористична операція, війська, героїзм, книга 

пам’яті, Указ Президента України, Україна, Херсонська область.

187 Skavronskiy Pavlo
Book of memory of the Ministry of Interior of 
Ukraine about defenders of state sovereignty
The article tells about defenders of state sovereignty and 
independence of Ukraine who were born, resided or were in service as 
part of the Ministry of Interior of Ukraine on the territory of Kherson 
region and died in eastern Ukraine for the freedom and independence 
of their state during the performance of their official duties during the 
implementation of the Anti-terrorist operations.
Keywords: anti-terrorist operation, troops, heroism, Book of memory, Decree 
of the President of Ukraine, Ukraine, Kherson region.

Соколенко А. Г.
Григорій Соколенко: «Олександр Довженко дав 

мені програму на все життя»
Григорій Олександрович Соколенко – митець, один із ініціаторів 
заснування Запорізького обласного художнього музею. Форму-

вання колекції новоствореного музею відбувалась за принципами 
засвоєними під час спілкування із видатними особистостями, яких 

зустрів Григорій Соколенко на творчому шляху. Завдяки знайомству 
із бойчукістом Григорієм Довженком, під час роботи на будівництві 

Нової Каховки, Григорій Соколенко зрозумів значущість майже 
знищеної спадщини бойчукістів та доклав зусиль для збереження та 

популяризації їхньої творчості. Знайомство із Олександром Петрови-
чем Довженком надихнуло молодого художника на монументальні 

та філософські мистецькі роботи. Творча спадщина художника та 
документальний архів є важливим джерелом для вивчення історії та 

культури XX сторіччя. 
Ключові слова: Нова Каховка, Запоріжжя, Запорізький обласний 

художній музей, бойчукісти, Григорій Довженко, Олександр Довженко, 
монументальне мистецтво.

191 Sokolenko Andriy
Grigory Sokolenko: «Olexander Dovzhenko gave me 
a program for life»
Grigory Sokolenko is a member, one of the initiators of the foundation 
of the Zaporizhzhia Regional Art Museum. The formation of the 
collection of the newly created museum was based on the principles 
learned during communication with outstanding personalities, 
whom Gregory Sokolenko met on a creative path. Thanks to the 
acquaintance with the Boychukist Grigory Dovzhenko while working 
on the construction of Nova Kakhovka, Grigory Sokolenko understood 
the significance of the almost destroyed heritage of the Boychuksist 
and made efforts to preserve and popularize their creativity. Getting 
acquainted with Olexander Dovzhenko inspired a young artist for 
monumental and philosophical artistic work. The artist’s artistic 
heritage and documentary archives are an important source for the 
study of the history and culture of the 20th century.
Keywords: Nova Kakhovka, Zaporizhzhia, Zaporizhzhia Regional 
Art Museum, Boychukist, Grigory Dovzhenko, Olexander Dovzhenko, 
monumental art.
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ЗАМІСТЬ ПЕРЕДМОВИ

14-15 вересня 2018 року у місті Каховка, за ініці-
ативи Виконавчого комітету Каховської міської ради, 
під егідою Херсонської обласної організації Націо-
нальної спілки краєзнавців України та у партнерстві з 
Новокаховським гуманітарним інститутом Університе-
ту «Україна» (ректор Г. Севрюков) і Каховським істо-
ричним музеєм – філією Херсонського обласного кра-
єзнавчого музею (завідуюча С. Сидьолкіна) пройшла 
третя Всеукраїнська науково-практична краєзнавча 
конференція «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщи-
на. Каховка».

Цьогорічний краєзнавчий форум традиційно від-
бувся напередодні Дня міста Каховки та був приурочений 
до 100-річчя проголошення незалежності Української 
Народної Республіки, 95-річчя створення Каховського 
району, 150-річчя виникнення Всеукраїнського товари-
ства «Просвіта» імені Тараса Шевченка, 145-річчя засну-
вання Наукового товариства імені Шевченка.

Аудиторія конференції була доволі чисельною та 
представлена сімома регіонами України, зокрема За-
порізькою (м. Запоріжжя, Мелітопольський район), 
Кіровоградською (м. Кропивницький), Херсонською 
(м. Херсон, смт. Нижні Сірогози, м. Каховка, смт. Аска-
нія-Нова, смт. Новотроїцьке, смт. Нова Маячка, м. Ска-
довськ, м. Нова Каховка, Нововоронцовський район, 
с. Каїри Любимівської ОТГ), Миколаївською (м. Пер-
вомайськ, м. Миколаїв, Новобузький та Новоодеський 
райони), Хмельницькою (м. Кам’янець-Подільський), 
Житомирською областями (м. Бердичів) та м. Київ.

З вітальним словом до краєзнавців звернулися 
почесні гості конференції: міський голова Андрій Дя-
ченко, голова районної ради Тетяна Тертична, голова 
районної державної адміністрації Валерій Салтиков.

Як наголосив у вітальному слові відповідальний се-
кретар Національної спілки краєзнавців України, канд. 
іст. наук Володимир Дмитрук, цінність цієї конференції 
полягає у тому, що вона ініційована і підтримується 
місцевою владою, проходить не в обласному центрі, 
а у звичайному місті, та стала міцним комунікаційним 
майданчиком для місцевих краєзнавців. За доручен-
ням президії Спілки, Володимир Дмитрук зачитав до 
учасників конференції вітальне звернення голови 
НСКУ, члена-кореспондента НАН України, д-ра іст. наук 
Олександра Реєнта та вручив грамоти і подяки акти-
вістам краєзнавчого руху Херсонщини: голові облас-
ної організації НСКУ, канд. іст. наук Олексієві Макієнку, 
канд. іст. наук Єгору Сидоровичу, д-ру екон. наук Ва-
диму Яровому, архівісту Ірині Сінкевич, ветерану кра-
єзнавчого руху Аллі Яблонській, ініціатору проведення 
конференції, начальнику управління освіти міської 
ради, канд. пед. наук Михайлові Гончару.

У пленарній частині науковцями Херсонського дер-
жавного університету, д-ром екон. наук Вадимом Яро-
вим та канд. іст. наук Єгором Сидоровичем був пре-
зентований інтелектуальний продукт: проект розвитку 
активних видів туризму «Мандруймо Херсонщиною»; 
дослідник з смт. Новотроїцьке Артем Горобець по-
знайомив слухачів зі своєю новою працею «Топо-
німічний словник Новотроїцького району Херсон-
ської області», а краєзнавець з смт. Горностаївка 
Олена Ташкінова продемонструвала власне видання 
«А колись було…», що нещодавно вийшло з нагоди 
230-річчя селища.

З цікавістю учасники конференції заслухали допо-
віді канд. іст. наук Олексія Макієнка «Земське самовря-
дування та гетьманська адміністрація на Херсонщині 
в 1918 р.: проблеми взаємовідносин»; краєзнавця з 
Нової Каховки Анатолія Неділька «Виноградарство і 
виноробство Каховщини у ХІХ – на початку ХХ ст.: на 
перехресті інтересів держави і громади (за матеріа-
лами Дніпровського повітового земства Таврійської 
губернії)»; завідуючої Каховським історичним музе-
єм Світлани Сидьолкіної «Міфи громадянської війни.  
Д. М. Карбишев і військово-інженерні укріплення Ка-
ховського плацдарму». Після пленарного засідання 
плідна робота продовжилась у п’яти тематичних сек-
ціях конференції.

Наступного дня учасники конференції та каховча-
ни здійснили експедицію до смт. Горностаївка, де мали 
можливість познайомитись з досвідом краєзнавчої ро-
боти місцевих краєзнавчого та етнографічного музеїв, 
які створила і очолює ентузіастка краєзнавства, ко-
лишня учителька Олена Ташкінова. Учасники експеди-
ції відзначили високий рівень громадської підтримки 
мешканців селища пошукової роботи Олени Микола-
ївни та всебічну підтримку з боку селищної ради та її 
голови Дмитра Ляхна. А на згадку про Горностаївку усі 
краєзнавці отримали в дарунок книжку О. Ташінової 
«А колись було…» та пригостилися смачним козацьким 
кулішем, що наварили козаки Горностаївського куреня 
Війська Запорізького Низового.

Результати роботи конференції широко представ-
лені, як на сторінках національних, так і місцевих ви-
дань, зокрема: у газеті «Культура і життя» (5 жовтня,  
№ 40), на сайті Національної спілки краєзнавців Укра-
їни (17 вересня), у газеті «Новий день» (20 вересня), 
у інтернет-виданнях «Мост» (17 вересня), «Таврийские 
вести» (20 вересня), «Український Південь» (29 верес-
ня), ХерсонDaily (29 вересня), у газетах «Каховська 
зоря» (20 вересня, № 38), «Каховские новости» (20 ве-
ресня, № 37), на сайтах Каховської міської ради і Ка-
ховської районної ради, та у журналі «Краєзнавство» 
(№ 3, 2018).

Михайло Гончар, 
кандидат педагогічних наук, начальник управління освіти 

Каховської міської ради, ініціатор проведення конференції
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ФОТОГАЛЕРЕЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
14 вересня. Робота конференції 

Виступ С. Сидьолкіної

На фоні «Легендарної тачанки»

Виступ О. ТашкіновоїВиступ А. Горобця

На сходах Каховського історичного музею Відзначення М. Гончара подякою Спілки
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ФОТОГАЛЕРЕЯ КОНФЕРЕНЦІЇ
15 вересня. Експедиція до смт. Горностаївка

Краєзнавець О. Ташкінова знайомить гостей з козацькою історією краю

У Горностаївському краєзнавчому музеї Огляд експозиції Горностаївського етнографічного музею



Культурні надбання краю 
у минулому і сучасності України: 
археологічні, етнографічні, 
джерелознавчі, музеєзнавчі, 
літературознавчі, 
релігієзнавчі студії.

СЕКЦІЯ І
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Нова Каховка як експонат виставки 
монументального мистецтва України

Здійснено спробу охарактеризувати процес підготовки у м. Києві першої республіканської 
виставки монументального мистецтва (1969 р.) та роль запорізького художника  
О. Г. Соколенка у поверненні з небуття творчого доробку художників-бойчукістів.

Ключові слова: 
М. Л. Бойчук, бойчукізм, 
монументальне мистецтво, 
виставка «Монументальне 
мистецтво Української РСР» 
(1969 р.).

Майже півстоліття тому, у квітні 1969 року, одно-
часно у Києві та у Москві, почали роботу грандіозні 
виставки монументального мистецтва. «Його правиль-
но називають мистецтвом вулиць і майданів, – пише 
український історик, дослідник мистецтва «розстріля-
ного відродження», доктор історичних наук Сергій Бі-
локінь, – Монументальне мистецтво найдійовіше, най-
впливовіше з-поміж усіх мистецтв, бо обернене зразу 
до тисяч і тисяч глядачів» [1].

Виставка у Москві супроводжувалась констатацією 
мистецьких досягнень та ідейної відповідності часу [2, 
с. 62]. З українських видань лише журнал «Мистецтво» 
обмежився короткою згадкою про подію: «...нещодав-
но відбулась виставка монументального мистецтва 
Української РСР...» [4, с. 1].

Між тим, на виставці у Києві, на хвилі деякого по-
легшення стану української самоідентифікації, були 
згадані безневинно знищені бойчукісти, а їхні роботи 
увійшли до експозиції – більшістю у вигляді фотодо-
кументів та невелика кількість – наочно. Як зазначав 
культуролог Микола Скиба: «…від Михайла Бойчука, 
цього найбільшого українського монументаліста ХХ 
ст., до нас дійшли лише окремі ескізні або камерні за 
звучанням речі. За кожним збереженим Бойчуковим 
твором – чиясь особиста мужність» [5].

Для підготовки виставки до Києва із Запоріжжя був 
запрошений Григорій Олександрович Соколенко, який 
провів у столиці декілька місяців. Він згадував: «У 1968 
році та на початку 1969-го мені довелось працювати у 
м. Києві… для організації першої республіканської ви-
ставки монументального мистецтва (перед відкриттям 
їй дали статус ювілейної, присвяченої сторіччю Лені-
на)» [3].

До роботи були задіяні декілька організацій: На-
ціональні Спілка художників та Спілка архітекторів, 
Інститут історії, теорії і прогнозу розвитку архітекту-
ри і мистецтв України, УРЕ («Українській радянська 
енциклопедія») та Держбуд. У підготовці виставки 
безпосередньо приймали участь українські монумен-
талісти Іван-Валентин Задорожний (учень К. Елеви, А. 
Петрицького, С. Григор’єва) та Степан Кириченко (на-
вчався у Ф. Кричевського та М. Рокицького).

У родині художника Соколенка зберігаються за-
писи, зроблені Григорієм Олександровичем стосовно 

подій 1969 року. «Основна ідея виставки була у тому, 
щоб знайти шляхи об’єднання усіх видів мистецтв – в 
архітектурі. На великий жаль, не всі зрозуміли, а ті, що 
зрозуміли, все робили, щоб така виставка не відбулась. 
Твори передивлялись члени журі сім разів (тобто було 
сім турів відбору – автор). Прийнятий був міжнарод-
ний стандарт – архітектурний модуль 130 х 130 см. 
То збільшіть фото, то зменьшіть фото – особливо зро-
блених із реабілітованих творів. Коли мені вперше 
довелось побачить гризайль М. Рокицького «Оборона 
Луганська», то в мене десь в душі ворухнулось, що я 
готовий безкоштовно працювать, щоб оту роботу по-
казать людям...» – писав нотатки про роботу над під-
готовкою монументальної виставки у Києві Григорій 
Соколенко [там само].

Ось ще деякі записи: «Розгорнутий, детальний сце-
нарій: Задорожний І.-В., Соколенко Г. О., Литовченко І. 
С., Левицька І. Г.;

Агітплакат: Марчук Іван;
Виявлення та підготовка на виставку творів, фото та 

матеріали 1920–30-х років:
Колос (у нього фото Іванової); Гвоздик (його робо-

ти); Безсонов (його роботи); Владич (фото та діапозит.); 
Кавалерідзе (його роботи); 

Все це – Соколенко, Лобановський.
Студентські твори монумен., живопис, скульптура.
Отрощенко. Роботи з Київського художнього інсти-

туту…» [там само].
Найважче і найцікавіше було робити експозицію 

1920-х років. За образотворче рішення експозиції від-
повідав Григорій Овксентійович Довженко, за вітрину 
малюнків бойчукістів – Микола Стороженко. Цінність 
моменту була у тому, що на той час були живі деякі 
учні Михайла Бойчука (Кирило Гвоздик, Онуфрій Бізю-
ков у Києві, у Москві – Сергій Колос, Антоніна Іванова, 

ataminess@gmail.com
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Оксана Павленко, Охрім Кравченко у Львові). З ними 
співпрацювали, шукали можливості показати збере-
жені роботи, іноді долаючи страх пережитого (Кирило 
Гвоздик та Охрім Кравченка повернулися із заслання, 
а для московської групи бойчукістів лише виїзд з Укра-
їни став порятунком) [6, c. 10]. 

«...Через мої руки пройшли майже всі негативи, на 
превеликий жаль знищених фресок, виконаних у 1920-
ті роки в Україні під керівництвом М. Л. Бойчука. Мені 
тепер стало зрозуміло, де обірвалась ниточка, що зв’я-
зувала провідний досвід шкіл мистецьких. Бойчукісти 
ввібрали світову культуру», – писав Григорій Соколен-
ко [3].

На той час перша сприятлива до Бойчука мисте-
цтвознавча публікація була написана дослідником та 
мистецтвознавцем Борисом Лобановським, але вона 
могла з’явитися лише в Москві, – зазначає історик 
Сергій Білоконя [1]. Ґрунтовні дослідження життя та 
творчості Михайла Бойчука та його школи були надру-
ковані значно пізніше, після надбання Україною неза-
лежності та можливості авторам працювати у архівах 
спецслужб [7, 8, 9].

З нотаток Григорія Соколенка. Для експозиції були 
підготовлені: «Фото Лобановського Бориса Борисови-
ча, репродукції розписів під керівництвом М. Бойчука; 
санаторій ім. ВУЦВК в Одесі, на Хаджибеї, вестибюль; 
Луцькі казарми. Т. Бойчук (селянин з конем); Л. Крама-
ренко. «Робітниця» (оригінал в Українському музеї); А. 
Петрицький. Розпис «Невільничий плач» 1920– 1921 
рр., для Козелецького театру (Чернігівщина); Павлюк 
Николай. Украина под гнетом самодержавия. Картон. 
1930. Дом прессы, Одесса; А. Иванова. Три рисунка к 
женской фигуре (фреска), Хаджибей; Вас. Ермилов. 
Харьков. Фрагмент росписи Гарнизонного клуба, 30-е 
годы; У Колоса. У его дочери, я видел негативы (цвет-
ные у Б. Б. Лобановского); М. Бойчук. Девушка; в ин-
ституте в подсобке фрески на доске. «Собрание на 
производстве». ... Ермилов. Агитпоезд (у Лобановсько-
го фото, эскиз в музее Украинского искусства); Ерми-
лов. В Краснознам. Клубе в Харькове... Тимко Бойчук. 
Оформление Оперного театра к I съезду волисполко-
мов. «Смичка села та міста»; адалка. Девушка с гусями. 
Луцкие казармы; Крамаренко. Шавыкин. Детгородок. 
Детали; Бизюков, Гвоздик, Шехтман. Первые фрески в 
художественном институте, 1924 год; дипломная ра-
бота Рокицкого. Плафон. Хаджибей; Михаил Бойчук. 
Эскиз у Ивановой; Шавикин. Оригинальные фото с 
фрески… Рокицкий... На світовому рівні! У племянницы 
Рокицкого, в Киеве (адрес) – фрагмент фрески. Ориги-
нал в музее Украинского искусства. «Оборона Луган-
ська»...» [3].

Усі знайдені роботи бойчукістів, фотодокументи 
втрачених робіт, Григорій Соколенко бачив вперше. 
Його запис, олівцем: «На відкриття першої виставки 
декоративно-прикладного мистецтва України приїхав 
Сергій Григор’єв. На моїх очах став роздивлятись зал 
20-х років – бойчукістів. Сильно-сильно закліпав очи-
ма і став говорить: «Да. Мы не понимали» [там само].

Повернувшись до Запоріжжя, Соколенко ділився 
враженням від побаченого із старшим за віком худож-
ником Володимиром Гончаренком, учнем Олександра 
Богомазова, свідком нищення Бойчука та його школи. 
«То була так звана червона кавалерія, яка збивала 
фрески та знищувала твори мистецтва», – гірко промо-
вив Володимир Іванович [10].

Можливо, не з’явилась у той ранній час в житті Гри-
горія Соколенка тема повернення з небуття україн-

ської монументальної школи 1920–30-х років, якби не 
знайомство із Григорієм Овксентійовичем Довженком. 
Учень Михайла Бойчука, він працював із вчителем на 
оздобленні величного Селянського санаторію на Хад-
жибейському лимані в Одесі. На рідкісних старих фото 
– його молода струнка фігура Грицька Довженка під 
стелею. Роботи над розписом плафону, виготовлення 
фресок на теми селянського життя – за старовинною 
технологією, так як робили італійці у середньовіччі – 
на віка – все це відбувалось на його очах. Хто ж міг тоді 
подумати, що наче полум’ям, наче «червоною кавале-
рією» пройдеться влада по всіх роботах бойчукістів, 
знищуючи фрески, картини, навіть будови – щоб і сліду 
не лишилось від робіт із страшним для неї присмаком 
«українського націоналізму»!

Григорій Довженко і познайомив молодого худож-
ника Григорія Соколенка із бойчукізмом, як мистець-
ким явищем, про яке довго не можна було говорити. 
Але як тільки можна стало говорити, і нарешті творити 
(а Григорій Овксентійович, як учень Михайла Бойчука, 
теж мав період творчої німоти та висилки з України) – 
він заговорив.

І словом його у мистецтві стала Нова Каховка. 
Орнаменти Григорія Довженка ввібрали його любов 
до Украйни (він народжений у 1899 році у селянській 
родині села Баштанка на Миколаївщині), знання схід-
них мотивів (збереглися його ескізи до розписів Схід-
них торгових палат в Одесі) та найважливіше – вплив 
учителя, Михайла Бойчука, який говорив учням: «…у 
найщасливіших добах мистецтво надає вигляду цілій 
продукції народу чи раси, почавши від будівництва, 
скінчивши на одежині…» [3].

Молоде місто Нова Каховка, сучасною мовою – мі-
сто-скансен, цілісний культурний проект – стало екс-
понатом першої виставки монументального мистецтва 
у Києві. Серед представлених у експозиції розписів, 
мозаїк, скульптури та різьблення по дереву, виконаних 
такими знаними у світі майстрами, як В. Зарецький та 
А. Горська, А. Базилевич та В. Бородай, Ф. Манайло, Г. 
Синиця, Г. Марченко, С. Отрощенко, Т. Яблонська, Б. Піа-
ніда та ін. – робота Г.Довженка «Комплексное оформ-
ление г. Новой Каховки». 

Список учасників першої монументальної виставки 
українських митців потребує подальшого досліджен-
ня. Деякі труднощі пов’язані з тим, що відразу після 
закінчення організаційної роботи Григорій Соколенко 
передав документи київському мистецтвознавцю для 
підготовки каталогу. І маємо ще такий болісний запис 
у його нотатках: «Іляшенко Маргарита... зробила все 
для каталогу. Забрала оригінали. Каталог не виданий. 
Чому? 7/1 2007 року» [там само].

На останок. Записи із щоденника молодого Гри-
горія Соколенка про Нову Каховку: «Июнь 1952 года: 
Вдоль улицы по обе стороны в два ряда зеленели де-
ревья, а дальше в сторону Днепра красовались скверы. 
Ровно разбитые аллеи, по сторонам от которых наса-
жены цветы, а за ними – кусты желтой акации красиво 
пересекали и заключали в овалы клумбы ярких цве-
тов... Ажурным кажется летний театр. Его колоннада 
– еще пышнее, входные арки – еще величавее, когда 
среди летней ночи загораются на нем сотни огней…» 
[там само].

Тож, збереження міста Нова Каховка у своїй пер-
вісній красі є викликом сучасності перед історією.

© Атаманчук І. В., 2018
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Першою типологічною групою, що зародилася на 
теренах Кіровоградської області, стала офіційна пре-
са, поява якої пов’язана з розвитком адміністративної 
системи, структур влади та міського самоврядування.

У першій половині ХІХ століття Єлисаветград був 
військовим центром півдня Росії, повітовим містом був 
Бобринець. Лише у 1861 році місто перейшло з-під 
військового відомства до цивільного. «1861 р. відкрив 
нову сторінку в історії українських земель у складі 
Російської імперії. Росія стала на шлях системних ре-
форм. Початок реформам було покладено маніфестом 
Олександра ІІ від 19 лютого 1861 року про скасування 
кріпацького права. Радикальні зміни в суспільстві були 
спричинені судовою реформою, впровадженням зем-
ського самоврядування…» [1, с. 108].

1 січня 1864 року було затверджено «Положення 
про губернські та повітові установи», що заклало фун-
дамент земських реформ. Так, в Олександрії та Єлиса-
ветграді утворилися повітові земські зібрання та по-
вітові земські управи. До складу повітового земського 
зібрання обиралися гласні від повітових землевласни-
ків, міських та сільських громад. Відповідно, вибори до 
повітового земського зібрання проводилися на зборах 
землевласників, міських та сільських товариств [там 
само, с. 109].

У 1865 році до Єлисаветграда з Бобринця були пе-
реведені повітові установи. 1870 року в Єлисаветграді 
було введено нове міське положення: «Відповідно до 
міської реформи 1870 р. у містах запроваджувалися 
органи міського самоврядування – думи. Компетенція 
органів міського самоврядування, як і земського, була 
широкою…» [там само, с. 111].

Становлення адміністративних структур, та загалом 
суспільних процесів, спонукало до розвитку масово-
комунікаційної сфери. Члени думи та управи почали 
розуміти  наскільки важливо мати друкований орган, 
який сприяв би становленню комунікації всередині 
владних структур губернії та поширював інформацію 

про діяльність влади для жителів міста й повіту. 13 
вересня 1865 року гласний П. Зелений вніс пропози-
цію: «Так як суспільство повинно знати, як ідуть наші 
земські справи і як представники його користуються 
своїми повноваженнями, так як гласність Земський Зі-
брань повинна вважатися не правом публіки, а нашим 
обов’язком, – все, що трапляється на наших зібраннях, 
повинно бути відкритим для всенародного контролю 
в честь та осудження. Внаслідок всього цього ми, ниж-
че підписані, усвідомлюючи всю важливість покладе-
них на нас обов’язків та відповідальності, пропонуємо 
Єлисаветградському Повітовому Земському Зібранню 
розробити прямо зараз постанову про постійний друк 
журналів наших засідань» [2, с. 7]. 

Проголошену П. Зеленим ініціативу відразу ж під-
тримали гласні. Такий чином, було вирішено надруку-
вати журнали трьох сесій, що відбулися в 1865 році, 
після чого видання було розіслано в усі повітові упра-
ви Херсонської губернії.

У 1866 році П. Зелений запропонував влаштували 
земську літографію, оскільки зросла потреба знайоми-
ти гласних із ходом земських справ [там само, с. 64], 
але у проханні губернська влада відмовила. У 1868 
році зібрання постановило відновити клопотання про 
дозвіл мати при управі літографічний верстат і проси-
ти дозволу друкувати на ньому винятково необхідне 
для справ земства без попередньої цензури, з надан-
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ням від земства закладу й під особисту відповідаль-
ність членів управи за зміст надрукованих листів.

Слід зазначити, що П. Зелений (політик, громад-
ський діяч, письменник, видавець та друкар, голова 
єлисаветградського земства) значно вплинув на роз-
виток місцевої інформаційно-комунікаційної сфери, 
видавничої справи та журналістики. Він був фундато-
ром Єлисаветградського земського реального учили-
ща, міських шкіл, читалень. З ініціативи П. Зеленого 
було відкрито публічну бібліотеку. За задумом, це мала 
бути не просто громадська читальня, а осередок науки 
та збереження історичної пам’яті краю. 

Наступний крок, що сприяв зародженню офіційної 
преси, був зроблений міським головою С. Турчановим, 
який 7 серпня 1874 року запропонував затвердити 
упорядковані підготовчою комісією обов’язкові пра-
вила для міських жителів. Міська дума вважала, що 
нормативні акти потребують ретельного та всебічного 
вивчення, з ними потрібно ознайомитися до засідань, 
тому доручили міській управі надрукувати потрібну 
кількість брошур та розіслати їх для перегляду гласни-
ми [3, с. 15].

Для фіксації офіційної інформації адміністрація 
вела рукописні «Журналы заседаний Елисаветград-
ской городской думы» та «Журналы заседаний Елиса-
ветградской городской управы», час від часу готувала 
видання типу: «Отчет о деятельности Елисаветград-
ской общественной библиотеки за 1912 год», «При-
ложение к отчету Елисаветградской городской управы 
за 1908 год» та інші. Проте, ці видання не мали регу-
лярної періодичності та системності. Більш системний 
характер мали офіційні видання на зразок «Журналы 
заседаний Елисаветградского Уездного Земского Со-
брания». Видання складалося з доповідей членів зем-
ського зібрання, присвячених влаштуванню місцевого 
самоврядування, сільському господарству, стану ме-
дицини в повіті, стану бібліотечної справи, держав-
ної пошти, артілям, судовій справі та іншим сферам 
життєдіяльності повіту, та доповіді ревізійної комісії 
тощо (під кожною доповіддю зазначався час розгля-
ду та наведена стаття з журналів зібрання) [4]. Також 
виходили «Журналы заседаний очередного Елисавет-
градского Уездного Земского Собрания», змістом, як 
у попереднього видання, тільки додавалася рубрика 
«Питання, що виникли на зібранні» [5]. Цей офіційний 
часопис виходив у 1917 та 1918 роках, зміст зберігся 
ідентичним до попередніх років.

Подібні видання виходили в Олександрії: «Жур-
налы Александрийского уездного земского собрания». 
Для такого типу видань був характерний зміст: журна-
ли засідань земських зібрань та додатки, де розміщу-
валися доповіді членів управи та санітарно-ревізійної 
комісії, списки членів зібрання та тих осіб, що балоту-
ються у наступні сесії зібрання. Наприкінці подавали-
ся відомості про перегляд та затвердження зібрання 
губернатором. Серед тематики, що розглядалася зі-
бранням, були: народна освіта, бібліотечна справа, ап-
течна та медична справа у повіті, пошта, ветеринарія, 
проблеми сільського господарства, податкова частина, 
геологія краю та інші теми, що стосувалися різних сто-
рін життя повіту [6], та «Журналы заседаний Алексан-
дрийского уездного земского собрания», зміст видан-
ня був ідентичним попередньому.

Мала свої видання й Олександрійська повітова 
земська управа: «Общий отчет Александрийской уезд-
ной земской управы», що виходив на початку ХХ сто-
ліття. Видання складалося з трьох розділів: у першому 

розділі – «Звіт про положення земського господарства 
за рік» – поміщалися відомості про народне продо-
вольство, натуральні повинності, земські станційні 
пункти, суспільне визнання, військову присутність, 
земську медицину; у другому розділі – «Статистично-е-
кономічний огляд» – були розміщені такі підрозділи: 
територія та населення, землеволодіння, сільське гос-
подарство, промисловість, кредити, торгівля, сезонні 
роботи, переселення, землевпорядкування; третій роз-
діл містив додатки до статистичного огляду (стан при-
ватного землеволодіння, ціни на землю в Олександрії, 
про переселенців, відомості про видані паспорти, дані 
про кримінальний стан у повіті тощо) [7].

На нашу думку, недоречно включати ці видання 
до бібліографічного опису періодичної преси Кіро-
воградщини, але існує необхідність вивчення цих ви-
дань, які становлять ґрунтовне та достовірне джерело 
історичної інформації, оскільки всебічно фіксували 
подробиці місцевого життя в доповідях, статистичних 
звітах та інших документах.

18 листопада 1871 року при затвердженні інструк-
ції міської управи міська дума постановила: «…надати 
управі клопотання про дозвіл на видання «Городского 
Листка» не більше двох разів на тиждень, за повної 
відповідальності міського голови, в якому розміщувати 
постанови думи, приватні оголошення та різні корисні 
відомості» [3, с. 115]. Міська управа подала губерна-
тору клопотання про дозвіл видавати «Елисаветградс-
кий Листок» у кількості 1500 примірників два рази на 
тиждень (по вівторках та суботах), з правом друкува-
ти в ньому всі доповіді, оголошення, розпорядження 
й постанови міської думи та управ, а також приватні 
оголошення та інші суспільно корисні відомості. Пе-
редплата для міських жителів мала складати 3 крб. на 
рік, на півроку – 2 крб., для жителів інших міст – 4 крб. 
на рік та 2,50 – на півріччя [там само].

Головне управління у справах друку інформувала: 
«… рада головного управління у справах друку поста-
новила: повідомити Єлисаветградській міській управі, 
що означене видання мало б бути дозволене за умо-
ви його підпорядкування цензурі губернатора та щоб 
редакторська відповідальність була покладена на 
міського голову, щоб програма видання обмежувалася 
предметами, які перебувають у віданні управи та тими, 
що входять у коло її діяльності» [там само, с. 116].

Формуючи програму видання, міська управа вирі-
шила взяти за зразок «Ведомости Ростовской Город-
ской Думы». До Управління у справах друку була пода-
на така програма газети: 1) розпорядження влади, що 
стосуються м. Єлисаветграда, а також міського устрою 
в інших містах Росії; 2) розпорядження генерал-губер-
натора та губернського управління; 3) суспільні ухва-
ли (друковані оригінальними словами); 4) постанови 
міської думи та необхідні пояснення її розпоряджень; 
5) особистий склад міського управління та зміни в 
ньому; 6) формування комітетів, комісій та їх склад; 
7) журнали цих комітетів та комісій; 8) відомості про 
хід міських робіт, про проведені торги і так далі; 9) 
відомості про стан справ у підвідомчих міській думі 
установах; 10) оголошення за проханням; 11) витяги 
з прибутково-видаткових книг міської думи; 12) ого-
лошення про торги, підряди і т. п.; 13) довідкові ціни.

У виданні газети, за прикладом «Ведомостей Ро-
стовской Городской Думы», було відмовлено, оскільки 
вона видавалася за відповідальності міського голови, 
а за новими положеннями цензуру періодичного ви-
дання має здійснювати губернатор [там само, с. 116]. 



Базака Р. В.   23

Але вже 26 травня 1873 року міський голова знову 
відновив клопотання про дозвіл видавати часопис під 
попередньою цензурою губернатора. Вже 31 серп-
ня 1873 року управляючий Міністерством внутрішніх 
справ надав дозвіл видавати газету та затвердив таку 
програму: 1) розпорядження влади про справи місь-
кого (господарського) управління; 2) звіти, кошториси 
та різні повідомлення про діяльність міських громад-
ських установ губернії, витяги з журнальних постанов 
та інших актів міських дум та управ губернії; 3) огляди, 
дослідження та статистичні відомості з різних галузей 
міського господарства, витяги зі справ міських установ 
губернії; 4) особовий склад міських суспільних уста-
нов губернії; 5) відомості про довідкові ціни та оголо-
шення управ губернії.

Перший номер «Елисаветградського городского 
листка» вийшов 15 червня 1874 року. Видання виходи-
ло два рази на тиждень під редакцією міського голови 
С. Турчанова та попередньою цензурою губернатора, 
вартість передплати залишилася такою, як планувало-
ся у 1871 році [там само, с. 116]. Виходив часопис у 
друкарні А. Гольденберга [8, арк. 9 зв.].

Передбачалося, що приватні оголошення будуть 
основним прибутком, тому звернулися з проханням 
дозволити їх друкувати, а після відмови від Головного 
управління у справах друку міський голова звернувся 
безпосередньо до Міністра внутрішніх справ 26 листо-
пада 1873 року [3, с. 117], і на це клопотання міський 
голова отримав дозвіл [8, арк. 9 зв.].

Оголошення про пошук редактора «Елисаветградс-
кого городского листка» було розміщено в «Одесском 
вестнике». Отримати посаду на різних умовах виявили 
бажання семеро осіб, серед них: В. Протопопов, канди-
дат права, співробітник «Новороссийского телеграфа»; 
лікар І. Цеткін; Н. Гербановський, редактор «Одесского 
вестника» та «Херсонских Губернских Ведомостей»; П. 
Гроссул-Толстой, який протягом двох років редагував 
«Новороссийские ведомости» та інші. Міською упра-
вою редагувати газету був запрошений В. Протопопов 
[3, с. 117]. На оплату праці редактора міська дума виді-
лила 1000 крб. [8, арк. 26 зв.].

Міський голова постійно усвідомлював вузькість 
програми, невідповідність тематичного діапазону ви-
дання потребам міста. 10 серпня 1874 року С. Турчанов 
знову звернувся з клопотанням розширити програму 
видання до Міністра внутрішніх справ. Розширення 
програми міський голова аргументував тим, що ву-
зька програма видання малоцікава для читачів, тому 
передплата незначна, а своя газета вкрай необхідна 
для такого міста як Єлисаветград, й прохав дозволити 
додати до програми такі пункти: 1) дозволити друкува-
ти в «Елисаветградском листке» оголошення судових 
та адміністративних постанов Єлисаветграда; в цьо-
му розділі під рубрикою «Міська хроніка» – повин-
ні друкуватися оголошення поліції про події в місті: 
пограбування, пожежі тощо; оголошення поліції про 
втрату документів, про тих, хто приїхав та від’їхав; 2) 
друк оголошень та розпоряджень окружного суду та 
його голови. В цьому розділі під рубрикою «Судовий 
покажчик» повинні поміщатися відомості про справи, 
призначені до слухання суду та резолюції по слуха-
них справах; потім всі оголошення суду та керуючих 
осіб, також друк оголошень та розпоряджень з’їзду ми-
рових суддів та голови; 3) розпорядження влади про 
призначення та звільнення, про присудження нагород 
та підвищень службовців у різних установах Єлиса-
ветграда; 4) друк відомостей, що стосуються міського 

самоврядування в Росії під рубрикою «Хроніка місь-
кого самоврядування»; відомості повинні братися з 
«Правительственного Вестника» та інших друкованих 
органів і важливі тим, що гласні Єлисаветградської 
думи зможуть знайомитися з діяльністю інших міських 
управлінь. Попри клопотання та реальну необхідність 
9 жовтня 1874 року Міністерство внутрішніх справ від-
мовило в розширенні програми «Елисаветградского 
городского листка» [3, с. 118].

Утримання містом свого друкованого органу стало 
складним через брак коштів. У 1875 році було скасо-
вано посаду редактора (це рішення аргументувалося 
тим, що, крім приватних оголошень та готових відомо-
стей, наданих управою, більше нічого не планувалося 
друкувати), а обов’язки коректора поклали на секре-
таря управи. З 1877 року міська дума вирішила не ви-
давати «Елисаветградский городской листок» у зв’язку 
з незручністю відправляти щоразу окремі номери для 
попередньої цензури губернатору. Іншою причиною 
закриття видання стала вузькість та сухість програми, 
яка не включала навіть місцевої офіційної хроніки 
[там само, с. 119].

Було вирішено платити редакції «Елисаветградс-
кого вестника» за розміщення потрібних адміністра-
ції міста офіційних матеріалів. У «Журналах засідань 
Єлисаветградської Міської Думи» за 1876 рік зафік-
совано постанову № 49 від 25 червня, в якій йшлося: 
«Згідно з доповіддю клопотання відставного поручика 
Хороманського про призначення йому протягом двох 
років від міста плати 500 крб. на рік для видання га-
зети «Елисаветградский вестник». Міська дума поста-
новила: доручити міській управі внести це клопотан-
ня до розгляду при представленні до затвердження 
кошторису на майбутній 1877 рік» [9, 100 зв.–101]. 
Так з 1877 року функції приватної преси міста вико-
нував приватний часопис «Елисаветградский вестник». 
У ньому друкувалися реферати засідань міської думи, 
розпорядження і постанови міської думи та управи, 
нові проекти, з якими мали ознайомлюватися міська 
дума, відомості про міські справи, часопис розсилався 
усім гласним. Серед членів адміністрації точилися різні 
думки з приводу необхідності друкувати інформацію 
в газеті, деякі гласні вважали платню за друк непри-
пустимою витратою для міста, все ж більшість гласних 
розуміла значення друкованого слова, тому підтриму-
вала видання часопису, аргументуючи свій вибір так: 
«Елисаветградский вестник» є органом міського гро-
мадського управління, що поширення серед гласних 
засобом друкованого органу відомостей про міські 
справи корисне і бажане й інші міста, не дивлячись на 
значні витрати, набудуть із цією метою власних орга-
нів…» [3, с. 16].

У 1889 році міська дума знову підняла питання про 
необхідність свого друкованого органу, оскільки вини-
кла потреба висвітлювати дійсний стан міського госпо-
дарства та публікувати міські звіти відповідно до ви-
мог губернатора. 18 грудня 1889 року міською радою 
було постановлено: «доручити міській управі поруши-
ти клопотання відповідно до заведеного порядку про 
відновлення, починаючи з 1891 року, існуючого вже 
органу «Елисаветградского листка», не обмежуючись, 
втім, відносно програми, рамками бувшого «Листка», 
тобто розширити її, якщо це виявиться необхідним за-
для розвитку органу» [там  само, с. 119].

Міська дума 14 березня 1890 року, вислухавши до-
повідь управи та розглянувши програму видання, біль-
шістю голосів підтримала видання свого друкованого 
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органа під заголовком «Ведомости Елисаветградского 
Городского Общественного Управления».

У міській управі розуміли, що затверджена програ-
ма надто вузька: «Міська управа у своїй доповіді за-
значала, що затверджена Міністром внутрішніх справ 
програма «Ведомостей Елисаветградского Городского 
Общественного Управления» має дуже спеціальний 
характер господарського органу міського управління і 
тому може слугувати інтересам лише доволі незначної 
меншості міського населення, тою чи іншою мірою ма-
ючого стосунок до міського самоврядування; для біль-
шості ж населення газета не становить інтересу внаслі-
док значної вузькості програми, а також відсутності в 
ній загальної міської хроніки та будь-яких відомостей 
з-поза міського світу, що дуже несприятливо впливає 
на кількість передплатників та заважає поширенню га-
зети, доволі бажаному, як єдиному органу друку, внас-
лідок закінчення видання «Елисаветградского вестни-
ка» [10, арк. 67–67 зв.].

Тож міська дума та управа вирішили клопотати про 
розширення програми видання та розміщувати цирку-
лярні телеграми Північного телеграфного агентства, а 
також у розділі «хроніки» розміщувати не тільки полі-
цейську, а й загальну міську хроніку. 25 серпня 1892 
року Міністерством внутрішніх справ була затвердже-
на розширена програма «Ведомостей Елисаветградско-
го Городского Общественного Управления» [11, арк. 3–4].

Для покращення якості газети міському голові 
(за сумісництвом – редакторові газети) гласні ради-
ли запросити для роботи в редакції досвідчену осо-
бу, оскільки міському голові було складно займатися 
справами редакції. Чиновники були впевнені, що ви-
трати на видання не будуть марними.

Часопис виходив три рази на тиждень (неділя, ві-
второк, четвер) – передплата для місцевих жителів 
складала 3 крб. на рік, на півроку – 2, для жителів ін-
ших міст – 4 крб. на рік та 2 крб. 50 коп. – на півроку. 
Друкувалася газета в друкарні братів Шполянських, 
редактор – міський голова О. Пашутін, його заступник, 
член управи С. Рутковський [12].

Видання містило чотири шпальти: на першій по-
давалася реклама, рубрики «Від Єлисаветградської 
міської управи», «Розпорядження влади»; на другій – 
розміщувалися рубрики «Повідомлення міської упра-
ви», наприклад, про звільнення зі служби, про призна-
чення нових посадовців, про встановлення телеграфу 
в установах, про жнива, тарифи на перевезення, «Су-
дова хроніка», «Щоденник подій», іноді подавалися 
світові науково-технічні здобутки; на третій – друку-
валися «Журнали засідань Єлисаветградської управи», 
«Діяльність та розпорядження міського громадського 
управління», відомості про засідання державних уста-
нов, рубрики: «Театр та видовища», «Список справ, 
призначених до перегляну Єлисаветградським пові-
товим з’їздом» (цивільні та кримінальні); на четвертій 
шпальті розміщувався бюлетень метеорологічної стан-
ції Єлисаветградського Земського реального училища 
(інформація для сільського господарства та агрономії), 
розклад для прийому хворих в громаді сестер мило-
сердя Товариства Червоного Хреста, розклад руху по-
штових та товарно-пасажирських потягів на станції 
Єлисаветград, оголошення міського управління, при-
ватні оголошення, баланси Єлисаветградського сиріт-
ського суду.

У різні роки в редакції газети працювали міські 
чиновники: присяжний повірений Є. Краєв, помічник 
бухгалтера О. Комша, Л. Прокопович, О. Вишневський, 

учитель С. Добровольський [13], М. Фонберг (готував 
судову хроніку) [14, арк. 122, 203], І. Мельников (в ре-
дакційних документах зазначений як журналіст) [15, 
арк. 46] та вчитель М. Пашковський. Заробіток журна-
ліста складав близько 30-45 крб. на місяць [там само, 
арк. 46].

Особливої уваги заслуговує постать М. Пашков-
ського, він працював учителем у Єлисаветградському 
ремісничо-грамотному училищі, Єлисаветградському 
земському училищі, приватному жіночому семиклас-
ному училищі, викладав каліграфію, російську мову 
та словесність. Співпрацював з багатьма єлисавет-
градськими виданнями, зокрема, «Ведомостями ели-
саветградского городского общественного управле-
ния». Матеріали підписував «Николай Пашковский» та 
криптонімами «ЭНПЭ», «Н. П.», публікації присвячував 
мистецтву, науці, педагогіці, соціальній тематиці (за-
хист прав громадян, антиалкогольна тематика, суспіль-
ні рухи) тощо.

Програма видання була вузькою та непривабли-
вою для читачів, що робило його неконкурентоздат-
ним порівняно з приватними часописами. У коштори-
сі на 1904 рік витрати на друк 150 номерів газети та 
інше склали 2633 крб., прибуток передбачався в роз-
мірі 1791 крб [3, с. 120], оскільки дохід був нижчим 
від витрат, місто не могло дозволити собі утримувати 
часопис, останній номер вийшов 29 грудня 1905 року.

У 1909 році Олександрійське повітове земство 
заснувало свій друкований орган «Известия Алексан-
дрийского Уездного Земства», газета виходила під ре-
дакцією голови місцевої повітової земської управи С. 
Піщевича. Останній номер часопису вийшов 29 груд-
ня 1917 року. Спочатку газета видавалася щоденно, з 
1914 року – двічі на тиждень, в останній рік – щоденно, 
розсилалася безкоштовно: гласним земського зібран-
ня, усім сільським та волосним управлінням, земським 
начальникам, чинам поліції, усім земським школам, 
агрономам, лікарям, ветеринарам, земським страхо-
вим агентам, бібліотекам-читальням, санітарним уста-
новам [16].

Олександрійська офіційна газета мала прива-
бливіший вигляд на відміну від єлисаветградських. У 
кожному номері видання публікувалися листи від чи-
тачів, що підвищувало інтерактивний рівень видання. 
До часопису входять дописи сільських учителів, зем-
леробів, матеріали прикладного характеру, корисні та 
цікаві читачам, найчастіше дописувачі діляться своїм 
практичним досвідом у сфері сільського господарства 
(наприклад, використання нафтових двигунів, методи 
підвищення врожаю) тощо.

Газета складалася з шести-восьми шпальт, постій-
ними рубриками були «Телеграми», «Хроніка», «Корес-
понденція», «Повідомлення Олександрійського  пові-
тового земства», «Внутрішнє життя», «Серед газет та 
журналів», «Бібліографія»; цікавою була рубрика «Від-
повідь редакції», у якій давалися відповіді на запитан-
ня чи зауваження читачів, наприклад (№ 3, за 1914 р.): 
«Новосавицьке. Земляку. Ігри дітей у нас зараз кругом 
однакові, оскільки у них завжди відображається дій-
сність, немає нічого дивного, якщо діти «ведуть війну», 
– вони про це всюди чують та читають».

Офіційна частина газети повідомляла про призна-
чення та звільнення посадових осіб, інформацію про 
особливості самоврядування, про санітарно-медичний 
стан у повіті, життя навчальних закладів повіту, засі-
дання міської думи, також друкувалися некрологи.

З початком Першої світової війни почали публі-
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куватися телеграми Петроградського телеграфного 
агентства, повідомлення з Генерального штабу та зі 
Ставки Верховного Головнокомандувача, новини з 
фронту, друкувалися подробиці бойових дій, матері-
али про героїзм солдатів, про сестер милосердя (на-
водилися конкретні випадки, що трапилися на фронті). 
Очевидно, що через засоби преси влада намагалася 
популяризувати професію сестер милосердя, щоб до-
бровільно мобілізувати молодь. У цей період почали 
друкуватися твори про війну та військову звитягу.

Отже, розвиток органів міського самоврядування 
сприяв розвитку самоуправління, закладав фундамент 
громадянського суспільства, вільнодумства, а згодом 
– зародження преси. Перший періодичний друкова-
ний орган, офіційний «Елисаветградский городской 
листок» вийшов у Єлисаветграді в 1874 році. Преса 
стала дієвим знаряддям управління господарчими 
підприємствами, що роз’єднані відстанню. З точки зору 
політичних відносин преса значно полегшує стосунки 
центру й провінцій.

Оскільки програма офіційних видань була вузькою 
та обмежувалася інформаційними матеріалами, вони 
задовольняли читацький попит вузької аудиторії, тому 
не могли конкурувати з приватними періодичними ви-
даннями. Так, закриття останнього офіційного часопису 
Єлисаветграда «Ведомости Елисаветградского Город-
ского Общественного Управления» у 1905 році збіга-
ється з розквітом приватної преси міста. В Олександрії, 
яка не мала розвиненої системи приватної преси, як 

Єлисаветград, офіційний часопис «Известия Алексан-
дрийского Уездного Земства», маючи програму, схожу 
з програмою приватної преси, виходив до 1917 року.

Після Лютневої революції 1917 року існуюча систе-
ма офіційної преси докорінно змінилася, до органів 
місцевої тимчасової влади пройшла велика кількість 
представників російських соціалістичних сил, які під-
тримували видання своїх партій, скажімо: «Известия 
Елисаветградкого совета рабочих и солдатских депу-
татов» та інші, ці видання найчастіше й виконували 
завдання офіційної періодики. В червні 1917 року в 
Єлисаветграді виходила офіційна газета «Известия 
Елисаветградской уездной земской управы и комите-
та безопасности». У 1918 році в місті з’явилися перші 
українськомовні видання, які, хоча й не належали ор-
ганам офіційної влади, підтримували політику укра-
їнських урядів. З’явився великий масив партійної та 
військової періодики. Оскільки в період національ-
но-визвольних змагань в Україні не було постійної 
влади, то кожна політична сила, яка отримувала кермо 
правління містом, вважала свій пресовий орган офіцій-
ним. Інформаційна модель таких видань відрізнялася 
від видань попереднього періоду. Преса фактично не 
висвітлювала офіційної інформації, натомість видання 
з органу офіційного інформування перетворилися на 
рупор ідейно-політичних протистоянь.
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Скіфська дорога

За допомогою старих карт автор спробував реконструювати старовинний шлях,  
що вів від скіфського кургану Огуз до р. Дніпро.

Ключові слова: 
Огуз, смт. Нижні Сірогози, 
скіфи, археологія, с. Каїри 
Горностаївського району, 
Херсонська область.

Про Каїри відомо не так уже й багато, але цілком 
достатньо, щоб зробити певні висновки. Спочатку поч-
немо з явно не слов’янської назви, що вже саме по собі 
свідчить, що землі ці були облюбовані ще татарами. 
Турецькою мовою «чайир» – заплава, лука, пасовище. 
Болгарською «чаир» – сіножать, в різних діалектах та-
тарської – пісок на дні річки; мілина; бистрина річки; 
пороги; піщана коса, мілина на річці або озері та інше.

Взагалі у пониззі Дніпра було віднайдено 15 назв 
річечок, найбільше в районі сучасних Каїр [1, с. 166].

Тюркське слово «каїр» вказує на землі, що лежать 
вздовж каналів і розливів і не потребують зрошення 
[2, с. 30].

Каїрка Суї – піщаний ручай (від кримського та ту-
рецького «каїр» дрібний пісок, пісок на дні річки, мі-
лина). На карті Річчі Зенона 1767 року Каїрка-Суї впа-
дала в р. Конку чотирма рукавами, що у Мишецького 
розшифровувалися як: Суха Широка Каїр, Мечетна 
Каїр, Західна Каїр і Крута Каїр (є ще й п’ята – Дуриць-
ка Каїр, – найкоротша по довжині). Каїрка-Суї в своїй 
течії на карті зустрічає озеро. У списках рік Тунманна 
вона криється, очевидно, під назвою Верхня Каїрка.

Каїр-Месджид – Каїр-мечеть (за назвою балки). Це 
укріплення показане на березі р. Конки в гирлі ручаю 
Каїр-Суї [3].

Річка Мечетна Каїр на відстані від Сухої 20 верст. 
Течію має зі степу до Дніпра 30 верст. На цій Мечетній 
в прадавні часи було городище і мечеть татарського 
володіння.

Річка Західна Каїр на відстані від Мечетної 10 
верст. Течію має зі степу до Дніпра 30 верст [4, с. 63].

Скіфські населені пункти відкриті в селі Каїри [8, с. 
51; 17, с. 15].

Північніше Каїр розташоване пізньоскіфське, 
слов’яно-аланське городище [5, с. 84]. Про це ж пише 
й Микола Оленковський. Поселення існували в Люби-
мівці, а біля с. Василівки Каховського р-ну був великий 
золотоординський могильник [6, с. 52, 69; 17, с. 16].

Не виключено, що кілька невеликих стійбищ від-
критих по балці Сірогози віднесені загалом до серед-
ньовіччя, можуть бути також золотоординськими [6, с. 
90]. Він же додає. Чудовими археологічними пам’ятка-
ми були Каїрське скіфське поселення, Каїрське пізньо-
скіфське городище, Каїрське поселення та могильники 
давньоукраїнського населення XII–XIII століття [7, с. 12-
13]. Видатною пам’яткою археології було й Горностаїв-
ське пізньоскіфське городище [там само, с. 4, 15-21].

«Казаки разбросали свои грозные посты на речках 
Рогачике, Белозерке и Конке (Конские воды). Казацкие 
рыбные заводы переходили далеко за Днепр и распо-
лагались в Каирах» [18].

Татари брали плату за переправи через річки Біло-
зірку, Рогачик, Каїри.

Козаки також робили й контролювали перевози, 
брали мостове у володіннях хана через ріки Білозірку, 
Рогачик, Каїри, Кизикерменю [19].

Пристань на старих та сучасних картах показана 
на південній околиці Горностаївки неподалік північної 
околиці Каїр.

У кінці села в плавнях помітні ще залишки турець-
кого мосту. Недалеко врізається в долину Дніпра балка 
Каїрка.

Старожили говорять, що Казені Каїри раніше нази-
валися Західними, а Панські –  Мечетними. Без сумніву, 
що в останніх збереглися залишки мечеті [8, с. 446].

В цьому місці знаходилося дві переправи Носаків-
ська (біля села Носаківка, напроти с. Каїри) [9; 10, с. 69; 
17, с. 30]. Г. Боплан характеризує цю переправу як нез-
ручну – довга та проходить крізь очерети. А ось щодо 
Кам’янської, початок якої з Широкої балки між Каїрами 
та Горностаївкою, то її вважають особливо важливою [9].

Про ці переправи пише й Д. І. Яворницький [10, с. 69].
Для кращого розуміння тих подій уважно перечи-

таємо книгу краєзнавця з Горностаївки Олени Ташкіно-
вої «А колись було…». Зокрема вона пише, що на місці 
сучасної Горностаївки в XI–XIV століттях знаходилася 
золотоординська фортеця Рохат-Кермен. Старожили 
розповідали їй цікаві факти про існування фортеці на 
місці південно-західної частини Горностаївки, де було 
знайдено поховання важливого воєначальника Золо-
тої Орди. Будівельники у 1949–1952 роках знаходи-
ли численні докази існування фортеці. За переказами 
старожилів там знаходилося турецьке кладовище [11, с. 12].

Рівнинність степу нашого району на 18 км від до-
лини Дніпра порушує балка Каїрка. [там само, с. 29]. 
У штучних відслоненнях в кінці середньої і в нижній 
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течії розташовувались кар’єри по видобутку вапняку.
В багатьох кар’єрах потужні шари вапняку вибра-

ні, а малопотужні шари не добувають [там само, с. 30]. 
Олена Миколаївна розповіла, що глибина старовинних 
виробітків вапняку сягає 23 метрів. Шлях, що зберігся 
в напрямі Каїр, викладений камінням, про його дав-
ність свідчить те, що він знаходиться на півметра й 
нижче сьогоднішнього рівня землі. Тобто, ми можемо 
цілком вірогідно припустити, що дорога була побудо-
вана ще в скіфські часи.

Серед втрачених археологічних пам’яток Олена 
Миколаївна згадує скіфське поселення, де й досі мож-
на віднайти уламки гончарного посуду. Датується IV 
століттям нашої ери [там само, с. 125].

Отож, у п’ятницю 13 жовтня 2017 року в переддень 
Покрови рушаємо до Горностаївки. Пересікаємо по-
чаток нашої дороги по Рубанівській трасі. В Горноста-
ївці нас зустрічає Олена Миколаївна і одразу веде  в 
Широку балку, звідки відкривається чудовий краєвид 
на правий берег: Червоний Маяк, Кам’янська Січ, село 
Республіканець – все це за якихось чотири кілометра 
через Дніпро. Добре видно Білобережжя – високий 
вапняковий берег Дніпра.

Потім у козацькому курені нас почастували 
справжнім козацьким кулішем – це така смакота. Про-
вели екскурсію по п’яти музеях селища і розповіли про 
прадавні кам’яні кар’єри, старі погрузлі в землю кам’яні 
дороги, залишки турецьких фортець та кам’яних татар-
ських мостів. Херсонське узбережжя Дніпра насичене 
стародавніми артефактами, тут постійно протягом кіль-
кох тисячоліть живуть люди. Про це свідчать десятки 
городищ, безліч великих курганів, найрізноманітніші 
кладовища-могильники, в тому числі праукраїнські – 
XI–XIII століть.

У нас зникають останні сумніви щодо безперерв-

ності постійних торгових зв’язків десятків степових 
народів, які облюбовували береги балки Великі Сіро-
гози, зі змішаним населенням побережжя Дніпра, яке 
займалося рибальством, ремеслами й де розробляли-
ся вапнякові кар’єри. Тут у Широкій балці починалася 
Кам’янська переправа, з якої в скіфські часи починала-
ся дорога в Ольвію і далі морем у Грецію. Звідти йшло 
до скіфів вино та ювелірні вироби й прикраси, зброя, а 
грекам, відповідно – мед, шкіра, хліб. А на схід продов-
ження нашої дороги вело до Медового міста, де течуть 
Молочні ріки, до сучасного Мелітополя.

Мандруємо на схід. Наш Каїрський шлях доходить 
до балки Великі Сірогози й там закінчується. Та зов-
сім поруч, на віддалі менше трьох кілометрів височить 
найбільша споруда Скіфії – курган Огуз. Нагадаю дещо 
про нього.

Насип кургану Огуз, за різними оцінками, колива-
ється від 117 м3 до 140 м3. Основний будівельний ма-
теріал – блоки з дерну, довозився з долини Сірогозької 
балки, тут дослідники одностайні. Це русло балки Ве-
ликі Сірогози в південній частині Верхніх та північній 
Нижніх Сірогоз, тобто між Матюшиною та Туніковою 
(Будаївською) греблями.

Для крепіди й склепу з вапняку було доставлено 5 
тис. м2 каменю, ймовірно з берегів Дніпра [12].

Федір Москаленко пише: «В примечаниях к седь-
мой ревизии (1815–1817 гг.), составленных в 1832 
году старшим землемером коллежским секретарем 
Одинцовым, записано: курган Сыгыр (Козел – Ю. Б.) 
высотою от горизонта 12 саженей (24 м), в диаметре у 
основания – 40 саженей (80 м) и в вершине 8 саженей 
(16 м), а курган Огуз – высотою от горизонта – 16 са-
женей (32 м), в диаметре у основания 70 саженей (140 
м) и в вершине – 10 саженей (20 м) [13]. Зверніть увагу, 
що вершина кургану плоска. Це наслідки пограбуван-

Карта доріг на курган Огуз (розроблена автором).
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ня через верх. Отож, спочатку вона була ще вищою.
Навіть, якщо брати не звичайну – 2,1336 м, а махо-

ву – 1,76 м сажень, то розміри вражаючі.
«Від Бердянську до Сірогоз (тобто протягом 187 

верст) і на південь від цієї лінії я не зустрічав кургану 
таких розмірів і такого стрункого» – писав М. І. Весе-
ловський [14, с. 19].

Проводячи розкопки Любимівських курганів О. 
Лєсков звертає увагу, з одного боку, на незчисленні 
багатства скіфських царів (Огуз) та вишукану розкіш 
знаті (Діїв) і скромність, аби не сказати бідність рядо-
вих скіфів і робить висновок, що, в цілому, кочівники 
були багатшими за землеробів [14, с. 66].

Ще кілька слів про технологію будівництва цар-
ських курганів. Будували з пластів дернини, що укла-
далася трав’яним покровом до низу. Розміри таких 
пластів приблизно 25 х 15 см [15, с. 29].

Періодично споруду обмазували тим же ґрунтом, 
що був під дерниною. Очевидно, курган будували про-
тягом року, після чого відбувалася тризна з кривавими 
жертвоприношеннями [там само, с. 36; 20].

З 1 га землі отримували приблизно від 2000 до 
2500 м3 ґрунту. Тобто, для будівництва кургану обсягом 
150 тис. м3 потрібно було вийняти ґрунт з площі 70 га 
[там само, c. 306].

Ми володіємо достатньою кількістю інформа-

ції щоб відновити події майже 2,5 тисячної давнини. 
Полинемо в часи золотої осені Скіфії, коли протягом 
якихось 50–100 років було побудовано велетенські 
царські кургани Олександрополь, Чортомлик, Солоха, 
Козел і найвеличніша споруда Скіфії – курган Огуз. По-
мирає (гине в бою) цар. Вчені до нині дискутують чи це 
був знаменитий Атей, чи його син і спадкоємець? Скі-
фія в траурі. Жерці вибирають місце для кургану. Місце 
це особливе: не в місцях скупчення курганів в районі 
сучасних Нікополя чи Керчі. Ні, курган буде височіти в 
самому центрі степової Скіфії, там де перехрещуються 
найважливіші кочові та торгові шляхи, місці де багато 
сонця, місці, яке так полюбляв покійний [20; 16].

Навіть через дві тисячі років він буде вражати сво-
їми розмірами, та й сам курган буде зовсім особливим. 
Він буде найбільшим з тих, що прикрашають береги 
Борисфену, але всередині поховальна камера буде не 
з тимчасового дерева, а з вічного каменю, як на Босфо-
рі-Пантікапеї (Керчі).

На будівництво запрошують грецьких майстрів. 
Належить розрахувати і в найкоротші строки зробити 
небувалий обсяг робіт. Тільки для земляних робіт було 
переміщено майже 150 тисяч м3 землі. Щоб було зро-
зумілішим сучасному читачеві – це 2,5 тисячі вагонів, 
або 50 ешелонів по п’ятдесят вагонів. Землю для кур-
гану беруть неподалік  з русла балки Великі Сірогози, 

Схема перехрестя біля кургану Огуз в Лівобережному степу із знахідками-маркерами розроблена Ю. Болтриком [16, с. 68]
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приблизно на відстані 3 км. Це південь сучасних Верх-
ніх та північ Нижніх Сірогоз між Матюшиною та Туні-
ковою греблями. І хоча курган на підвищенні, вододілі, 
але лівий берег нашої балки тут пологий і спуск до неї 
легкий. Про наслідки масштабу виконаних робіт свід-
чить і той факт що навіть майже через 2,5 тисячоліття в 
цьому вибраному місці Бушаківської балки найдовше 
трималася вода, настільки поглибленим було її русло. 
До того ж вальки з нього використовували й на будів-
ництво розташованих поруч, але вже на правому бе-
резі могили Розкопаної та великого могильника, зни-
щеного (!) при насадженні на горі  Сталінського саду.

Але це вальки, земля. До того ж вона поруч. А тре-
ба було ж ще привезти 5 тисяч м3 каміння. По прямій 
до Дніпра – 50 км, а по дорозі всі 70. Будемо вважати 
що типовий (стандартний) віз з чотирма волами може 
перевезти один кубометр вапняку. Отож 5 тисяч во-
зів, 20 тисяч волів. Де взяти таку кількість возів та во-
лів. Звернемося до авторитетних свідчень Гіппократа 
(460–коло 377 рр. до н.е.), який пише, що у скифів «нет 
домов, а живут они в кибитках, из которых наимень-
шие бывают четырехколесные; они непроницаемы ни 
для воды (дождевой), ни для света, ни для ветров. В 
эти повозки запрягают по две или три пары безрогих 
волов. В таких кибитках помещаются женщины, а муж-
чины ездят верхом на лошадях; за ними следуют стада 
овец и коров и табуны лошадей…» [5, с. 48].

Як бачимо, проблем з волами та возами не було. 
Треба було лише дати правильні вказівки та розпоря-
дження і робота закипіла. Поховання треба було підго-
тувати протягом 40 днів. Кілька днів витрачено на під-
готовчі роботи. Шлях туди й назад займає шість днів, 
будемо вважати шість ходок. Шість у шість дорівнює 
тридцять шість. Тобто одночасно були задіяні 800-1000 
возів. Вони везли як, відносно невеликі блоки для кре-
піди, так і величезні брили для поховальної камери. У 
більш заможних скіфів були й величезні багатоколісні 
вози ваговози в які впрягали десятки волів.

Очевидно, роботи проводилися в кілька етапів. На 
першому – викопали гігантську (16,3 x 16,3 м) квадрат-
ну яму глибиною 6,4 м. В цей же час почали звози-
ти й каміння для кам’яної гробниці. Для будівництва 
кам’яного склепу 6,4 x 6,4 м  було використане каміння 
товщиною близько 0,4 м, потім уся яма була засипана 
камінням. Та частина дромосу, що прилягала до похо-
вальної камери була викладена камінням. А сам вхід 
перекритий величезною брилою [20].

Викид з ями мав вигляд двох дуг, між ними було за-
лишено дві пройми доріжки звідки вели два пандуси 
до поховальної камери. Загальний обсяг викидів сягав 
1780 м2 їх обкладали вальками та обмазували грязю-
кою. Після поховання небіжчика та його супроводу, 
дромос був перекритий. Простір всередині обваловки 
було закладено вальками з балки. Ззовні зробили дру-
гий насип із рихлих вальків та розсипчастого суглинку, 
міцність якого в основі насипу становила 5–7 м  та пі-
діймалася на висоту 9,5 м [там само].

Після цього було проведено поминальну тризну і 
розпочався третій етап робіт по доведенню кургану до 
його кінцевого гігантського розміру. Ці роботи тривали 
протягом року. Потім, по периметру курган було об-
кладено кам’яною крепідою, залишки якої було добре 
видно під час останніх розкопок. Зовнішній діаметр 
крипіди становив 105 м, шириною до 5 м, збережена 
висота 1,62 м. Навколо крепіди вирили рів діаметром 
123 м. завглибшки від 2 до 3 метрів, шириною від 4 
до 8 м, земля з нього пішла на зовнішній вал шири-

ною 4–5 м з висотою (на момент розкопок) до 1 м. Це 
будівництво також потребувало додаткового каміння. 
Його навезли стільки що І. Є. Забелів писав: «…навко-
ло Огузу також лежало багато каміння, а на захід було 
заслано щебнем мов підлога» [там само]. Через рік 
відбулася своєрідна прийомка будівництва, яка теж 
супроводжувалася тризною з кінськими та людськими 
жертвоприношеннями.

Уявимо шлях тих, хто возив каміння. Ось валка до-
сягла кінцевого пункту і зупинилася біля кар’єру на 
річці Каїрці. Тут є вода: волів і людей треба напоїти 
й нагодувати. Робітники кар’єрів навантажили наруба-
ні брила на мажі й валка рушила на південний схід 
вздовж русла балки Каїрки. Ми не знаємо о якій порі 
будували Огуз. Якщо влітку – все чудово, а якщо навес-
ні, восени чи взимку, в розквась?

Цей відрізок шляху від Дніпра найважчий. Він пе-
ресікає русла балок Каїрок з досить крутими підйо-
мами та спусками, які, і це не так уже й неймовірно, 
вже в ті часи могли бути вимощені каменем. Здолав-
ши відроги балок, шлях повертає в напрямі сучасної 
Братолюбівки, дороговказом служить група курганів та 
найбільша серед них Велика Могила.  Тут перша зупин-
ка, поруч під з соковитою травою та групою колодязів.

Наступні два дні дорога йде суворо на схід в на-
прямі сучасної Нової Благовіщенки. Тут також група 
курганів, дещо менших, а в поду – колодязі. Наближа-
ємося до нинішніх Верхніх Торгаїв. Тут дорога розхо-
диться, нам рухатися тією, що дещо північніше, треба 
здолати невеликі подини й три вибалочки з яких і по-
чинається торгаївська балка. Далі рухаємося на схід і, 
по нинішній межі між Верхніми та Нижніми Сірогоза-
ми, по Бушаківській греблі-переправі – прямо на Огуз. 
Орієнтири: Могила Розкопана зліва та, вже згаданий, 
могильник справа. Між ними починається відносно 
пологий спуск в балку Великі Сірогози. Тут же, півден-
ніше, давній пробійний колодязь. Залишки таких же 
колодязів існують і зараз  безпосередньо на березі 
балки та вже на підйомі, всі вони справа від дороги. 
Обидва береги балки тут пологі, отож є змога перепра-
витися. До цього дорога йшла не дуже правильно, а ро-
била невеликі зигзаги, старанно оминаючи підйоми та 
спуски і обираючи найрівніший шлях. Тепер же майже 
3 км, хоча й похилого, але підйому до Огузу. Півден-
ніше нашого шляху на балці розпочинаються роботи 
по заготівлі  вальків. На Огузі розгрузилися. Тут безліч 
людей, в першу чергу копачів. Узвишшя. Немає ні води, 
ні місця для перепочинку і валка повертає назад, але 
бере дещо південніше – нинішньою дорогою Дем’янів-
ка–Нижні Сірогози. Тут, напроти сучасного млина, в тіні 
дерев можна відпочити, напоїти волів, під’їсти й попи-
ти самим. Але тут також все зайнято робітниками та ху-
добою, що працюють на земляних роботах. Доведеться 
переправитися пологим схилом балки на правий берег 
і тут уже не на Садовій, а на Незалежності остаточно 
зупинитися на відпочинок. Тобто це «Горяни» – район 
колишньої земської школи. Археологи допускають, що 
і в скіфські часи на древніх шляхах існували якісь по-
стоялі двори, своєрідні караван-сараї. Цілком можли-
во, що щось подібне було вже тоді на подвір’ї мого ди-
тинства. Тут можна відпочити і далі дорогою, яка добре 
видна на всіх дореволюційних картах і залишки якої, 
попри все, збереглися й до нині,  попрямувати порож-
няком південніше нинішніх Верхніх Торгаїв, в напрямі 
Нової Благовіщенки–Братолюбівки на Каїри.

Щоб упевнитися у своїй правоті звертаюсь до Юрія 
Вікторовича Болтрика відомого скіфолога, історика, 
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старшого наукового співробітника і завідуючого від-
ділом Інституту археології НАН України. Саме він про-
тягом трьох років (1979–1981) повністю завершив 
дослідження Огузу і частково відновив його насип. До 
речі, в Україні з її десятками тисяч досліджених курга-
нів відновлено лише насипи трьох.

Під час нашого листування Юрій Вікторович на-
дав координати своїх останніх робіт про Огуз та давні 
скіфські шляхи. Виявилося, що поштовхом для напи-
сання статей йому, як і мені, послужили карти тривер-
стки російського генштабу 1860-х років (карти Шубер-
та). На них добросовісно нанесені чумацькі, поштові 
та земські шляхи. Оптимально прокладені,  вони не 
змінювалися протягом тисячоліть. Особливо цікавою є 
остання робота Ю. В. Болтрика «Огуз – курган на клю-
човому роздоріжжі Скіфії» [16]. В цій роботі описані 
та зображені ті ж шляхи на Чонгар, Перекоп, Нікополь, 
Муравський на Слобожанщину, а також той, про який 
я щойно розповів. Провідний археолог аргументовано 
доводить, що Огуз розташований на головному пере-
хресті скіфських шляхів. 

Мені приємно, що в багатьох питаннях протягом ос-
танніх двадцяти років ми рухалися паралельними на-
прямами. Причому наші роботи, певною мірою, допов-

нюють одна одну. Роботи Юрія Вікторовича – наукові, 
академічні, засновані, в першу чергу, на археологічних 
даних. Мої більш розкуті, популярні, краєзнавчі осно-
вані не лише на літературних даних, а й на глибинному 
вивченню-відчутті своєї землі, на місцевих легендах 
переказах, постійному спілкуванні з небайдужими до 
історії людьми.

Отож надаємо слово Юрію Вікторовичу: «Через 
верхів’я балки Довга Каїрка в напрямі Огузу (до нього 
41 км) тягнеться шлях. Проте мали існувати традиційні 
місця зупинок та відпочинку, переправи, броди, пере-
хрестя чи навіть попередники караван-сараїв. Схоже 
залишки саме таких структур на схилах Сірогозької 
балки побачив співробітник ІА АН УРСР Я. І. Болдін.

У відкритому степу грандіозний насип Огузу було 
видно за 18 км, тобто подорожні вже за півдня шляху 
його бачили. Таким чином можна констатувати, що з 
останньої третини ІV ст. до н.е. курган Огуз в середині 
Лівобережного степу практично був маяком – доро-
говказом на роздоріжжі, від якого шляхи розходилися 
мінімум в шести напрямах» [там само].

© Безух Ю. В., 2018
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Годонімікон новотроїцької локалізації як маркер 
територіальної ідентичності громади

Досліджено назви вулиць і провулків Новотроїцького району як маркерів територіальної 
ідентичності населення. Здійснено годонімічне районування краю в розрізі 
адміністративно-територіальних одиниць та населених пунктів. У науковий обіг введено 
нову дефініцію «годонімічне районування» та запропоновано авторське тлумачення 
поняття «територіальна ідентичність». Створено ряд перцепційних схем, що візуалізують 
картографічну складову територіальної ідентичності населення регіону в контексті 
годонімічної гносеології.
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Назви вулиць і провулків є закономірним наслід-
ком сприйняття населенням особливостей терито-
рії свого проживання. Тому годоніми, які є важливою 
складовою його географічного різноманіття, є дина-
мічним пластом топоніміки та змістовно прив’язані до 
сьогодення, і тому відображають актуальний стан тери-
торіальної ідентичності громади.

Метою статті є дослідження годонімів Новотроїць-
кого району як маркерів територіальної ідентичності 
населення.

В умовах динамічної трансформації взаємопов’я-
заних процесів глобалізації, фасилітації та колобора-
ції, все більшого значення набуває вивчення факторів 
внутрішнього генезису локального регіону, зокрема 
тих, що криються у здатності громади до самоусвідом-
лення та самоорганізації.

Саме територіальна ідентичність є одним з ефек-
тивних інструментів збереження місцевої територіаль-
ної специфіки, географічного різноманіття та, водно-
час, засобом протидії тотальної уніфікації простору в 
рамках глобалізації та оптимальним методом соціалі-
зації особистості [1; 2]. 

Аналізуючи різноманітні наукові матеріали [3-6], 
ми даємо власне визначення поняттю «територіальна 
ідентичність».

Територіальна ідентичність – сприйняття населенням 
особливостей території власного проживання.

Сукупність годонімів Новотроїцького району фор-
мується під впливом специфічних для цієї місцевості 
факторів, тому є складовою локальної географічної 
системи. Особливості назв вулиць і провулків сприй-
маються населенням і виступають для нього фактором 
перцепції спорідненої та відособленої територій. Та-
ким чином, відмінності годонімікону, тобто якісних і 
кількісних співвідношень між ними, є одним з індика-
торів територіальної ідентичності громади.

Здійснивши просторово-часове вивчення назв ву-
лиць і провулків  Новотроїцького району [7-9], ми ви-

діляємо 6 груп територіальної ідентичності: 
1) антропонімічну;
2) природну;
3) господарську;
4) вторинну;
5) символічну;
6) орієнтирну.
Автором здійснено годонімічне районування те-

риторії регіону на основі семантичної класифікації в 
розрізі адміністративно-територіальних одиниць і в 
розрізі населених пунктів. Отже, виникла потреба вве-
дення в науковий обіг нової дефініції «годонімічне ра-
йонування».

Годонімічне районування – поділ території на ареали 
за подібністю ґенезису, етимології чи семантики назв 
вулиць і провулків та їх картографічна візуалізація.

У контексті адміністративно-територіальних поділу 
Новотроїцького району, виділено 5 країв:

1. Антропонімічний (10): Новотроїцька селищна 
рада, Сиваська, Василівська, Горностаївська, Громів-
ська, Новомиколаївська, Новопокровська, Подовська, 
Федорівська та Чумацькошляхівська сільські ради; 

2. Символічний (4): Дивненська, Зеленівська, Но-
вомихайлівська та Олександрівська сільські ради; 

3. Економічний (2): Сивашівська та Чкалівська 
сільські ради;  

4. Вторинний (1): Одрадівська сільська рада; 
5. Комбінований (місцеві ради мають рівну кіль-

кість годонімів різного типу) (2): Воскресенська сільська 

arteomgor@ukr.net  
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рада (антропоніми й економічні назви), Сергіївська 
сільська рада (економічні назви та назви-орієнтири). 

На основі проведеного дослідження створено пер-
цепційну схему годонімічного районування Новотро-
їцького району в розрізі адміністративно-територіаль-
них одиниць (додаток А).

У контексті населених пунктів, виділено 7 країв:
1. Антропонімічний (12): смт. Новотроїцьке, смт. 

Сиваське, с. Василівка, с. Воскресенка, с. Горностаївка, 
с. Громівка, с. Водославка, с. Новопокровка, с. Подове,  
с. Кривий Ріг, с. Новомиколаївка, с. Чумацький Шлях; 

2. Символічний (6): с. Попелак, с. Перемога, с. Но-
вомихайлівка, с. Олександрівка, с. Софіївка, с. Двійне; 

3. Економічний (5): с. Лиходідівка, с. Сергіївка,  
с. Новоукраїнка, с. Чкалове, с. Садове; 

4. Вторинний (1): с. Одрадівка; 
5. Орієнтирний (1): с. Вознесенка; 
6. Природний (4): с. Свиридонівка, с. Калинівка,  

с. Ковильне, с. Ясна Поляна; 
7. Комбінований (15): с. Захарівка (вторинні наз-

ви та назви-орієнтири), с. Благовіщенка (природні та 
символічні назви), с. Дружелюбівка (назви-орієнтири, 
антропоніми, символічні, меморіальні), с. Дивне (при-
родні, економічні, антропонімічні й символічні назви), 
с. Зелене (природні, меморіальні та символічні назви), 
с. Маячка (природні, економічні й символічні назви), 
с. Качкарівка (економічні назви та назви-орієнтири),  
с. Федорівка (антропонімічні й економічні назви), с. Ме-
трополь (символічні й економічні назви), с. Катеринів-
ка (символічні та антропонімічні назви), с. Новорепівка 
(природні, символічні, економічні назви й назви-орієн-
тири), с. Воскресенське (антропонімічні та економічні 
назви), с. Сивашівка (символічні та економічні назви), 
с. Заозерне (економічні, символічні назви та назви-о-
рієнтири), с. Овер’янівка (природні й економічні назви). 

На основі проведеного дослідження створено схе-
му годонімічного районування Новотроїцького району 

в розрізі населених пунктів (додаток Б).
Аналізуючи вищезгадані годонімічні районування 

регіону, можемо констатувати: локалізація територі-
альної ідентичності співпадає в межах 50 % в межах 
кожного краю, окрім комбінованого, де вона суттєво 
різниться. Причиною такого результату є поєднання 
назв вулиць і провулків одного типу класифікації кіль-
кох населених пунктів у межах адміністративно-тери-
торіальних одиниць.  

На основі вивчення назв вулиць і провулків Ново-
троїцького району як маркерів територіальної іден-
тичності, можна зробити наступні висновки:

1. У перцепції населення регіону в кожній групі 
годонімів домінуючими є:

- Хрононіми: 8-го Березня, 40 років Перемоги;
- Орієнтири: Центральна, Південна;
- Природні: Степова, Зелена;
- Економічні: Садова, Шкільна;
- Меморіальні: Першотравнева, Соборна;
- Символічні: Миру, Молодіжна;
- Вторинні: усі 7 годонімів одноразово зустріча-

ються в поселеннях;
- Антропоніми: Т. Шевченка, Чкалова. 
2. Субетнічна ідентичність виражена в 7 населених 

пунктах (смт. Новотроїцьке, смт. Сиваське, с. Сивашів-
ка, с. Новомиколаївка, с. Чкалове, с. Новомихайлівка, 
с. Громівка), де має місце годонім «Таврійська», що 
вказує на її поширення в південній, південно-захід-
ній, південно-східній, східній та центральній частинах 
регіону; відсутня вона в мешканців північної, північ-
но-західної та північно-східної частинах, що поясню-
ється розташуванням даної місцевості на периферії 
історико-географічної території. Варто відмітити, що в 
4 з вищезазначених поселеннях назва вулиці етнічної 
приналежності з’явилася після перейменування, що 
демонструє зростання субетнічної ідентичності насе-
лення центральної (с. Чкалове), південно-західної (с. 

Додаток А Додаток Б
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Громівка, с. Новомиколаївка) та південно-східної (с. 
Новомихайлівка) частин (додаток В);

3. Розглядаючи національну ідентичність, то вона 
наявна в 3 населених пунктах (смт. Новотроїцьке, смт. 
Сиваське, с. Василівка), де розміщені вулиці з назвою 
«Українська» та «Херсонська», що вказує на її поши-
рення в центральній, східній та південно-західній 
частинах району та збіг з ареалом субетнічної іден-
тичності (додаток В);

4. Територіальна ідентичність антропонімічної гру-
пи домінує в 12 населених пунктах району та поши-
рена в центральній, південно-західній та північній ча-
стинах; зменшується в північно-східному, південному, 
південно-східному та східному напрямках; 

5. Територіальна ідентичність виражена й годо-
німами, які найменовані на честь відомих місцевих 
мешканців. Аналізуючи їх просторове розміщення, то 
відмічаємо, що вони мають місце в 13 населених пунк-
тах: смт. Новотроїцьке, смт. Сиваське, с. Громівка, с. По-
дове, с. Федорівка, с. Новомиколаївка, с. Катеринівка, 
с. Воскресенка, с. Олександрівка, с. Чумацький Шлях, 
с. Сивашівка, с. Горностаївка, с. Василівка. Поширення 
даних назв спостерігається в межах усього Новотро-
їцького району, окрім північно-східного. Найбільша 
ж щільність характерна для північної (с. Чумацький 
Шлях) та південно-західної (с. Новомиколаївка, с. Ва-
силівка) частин регіону, що вказує на їх віддаленість 
від найбільших населених пунктів краю: смт. Новотро-
їцьке та смт. Сиваське. Отже, ядра локальної антропо-
ідентичності знаходяться в малих селах на периферії 
району та їх концентрація зменшується від півночі й 
південного-заходу в напрямку центру, півдня, сходу та 
північного-сходу. Крім того, аналіз перейменованих 
годонімів свідчить про те, що кількість антропоніміч-
них назв найменованих на честь відомих місцевих 
мешканців збільшилася на чотири в трьох населених 
пунктах (с. Громівка, с. Подове, с. Федорівка). Даний 

факт демонструє поширення локальної антропоіден-
тичності на північ і південний захід (додаток Г). 

6. Територіальна ідентичність символічної групи до-
мінує в 6 населених пунктах і поширена в північно-схід-
ній, південно-східній та північній частинах; зменшується 
в центральному, східному, західному напрямках;

7. Територіальна ідентичність господарської групи 
домінує в 5 населених пунктах і фрагментарно поши-
рена в північній, південній та західній частинах райо-
ну; зменшується в центральному, західному й східному 
напрямках;

8. Територіальна ідентичність природної групи до-
мінує в 4 населених пунктах і фрагментарно поширена 
в західній, південно-східній, північно-східній части-
нах; зменшується в східному, центральному, південно-
му, північному напрямках;

9. Територіальна ідентичність вторинної групи до-
мінує в 1 населеному пункті та поширена лише в схід-
ній частині району;

10. Територіальна ідентичність орієнтирної групи 
домінує в 1 населеному пункті та поширена лише в 
південній частині району;

 11. Порівнюючи кількісні показники вулиць і про-
вулків у межах населених пунктів, то встановлено, що 
в сорока з них їх число залежить від розмірів посе-
лення: чим воно більше, тим і їх більше, і навпаки. Од-
нак, винятком є 4 села (с. Двійне, с. Воскресенське, с. 
Чумацький Шлях, с. Подове), де кількість годонімів не 
відповідає їх площі та є переважаючою, що поясню-
ється історичними аспектами заселення.  

Таким чином, дослідивши назви вулиць і провулків 
як маркери територіальної ідентичності, констатуємо: 
а) годоніми виступають у якості об’єктивних маркерів 
регіональної ідентичності населення, які можна ефек-
тивно використовувати для оцінки сили ідентичностей, 
їх просторового поширення, змін у часі й просторі; б) 
назви вулиць і провулків дають змогу проаналізувати 

Додаток В Додаток Г
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процеси міграції населення по території Новотроїць-
кого району з одних регіонів до інших, встановити їх 
напрямки та масштаби, головні центри тяжіння іден-
тичностей, ступінь збереження та вираження ними 
своєї субетнічної ідентичності на новому місці прожи-
вання; в) на досліджуваній території спостерігаються 
значні відміни в силі прояву субетнічної та національ-
ної просторової ідентичності населення. Основна тен-
денція полягає в зменшенні сили даної ідентичності із 
півдня та південного заходу в напрямку до централь-
ної та, особливо, північної частини району; г) нами 
виявлено внутрішню диференціацію територіальної 
ідентичності населення Новотроїцького району, що 

пояснюється історією заселення, міграційними про-
цесами, впливом сусідніх територій та ментальністю; 
ґ) процес перейменування годонімів краю позитивно 
вплинув на територіальну ідентичність громади, по-
казником чого є збільшення назв пов’язаних з місце-
вістю їх проживання та її сприйняттям; д) результати 
дослідження принагідно можна задіяти у формуванні 
іміджу краю, реформуванні адміністративно-територі-
ального устрою та мотивації населення до активізації 
національно-патріотичної фасилітації та колоборації.

© Горобець А. Я., 2018
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Українська археологічна школа, яка почала по-
ступово формуватися ще з кінця ХІХ ст., дала науко-
вому світу багато видатних археологів, які назавжди 
закарбували своє ім’я в даній науці. Це, в першу чер-
гу, В. Б. Антонович, В. В. Хвойка, Д. І. Яворницький та 
багато інших. Про них, та їх діяльність, написано ба-
гато спогадів, наукових публікацій та книжок [1]. Що 
стосується безпосередньо Півдня України (Херсонська, 
Миколаївська, Одеська області), то археологічні до-
слідження тут були розпочаті ще наприкінці XVIII ст., 
майже одразу після включення цих земель до складу 
Російської імперії. У ХІХ  та на початку XX ст. на цих 
територіях проводились різні за масштабами та харак-
тером дослідження. Ці роботи пов’язані з іменами цілої 
плеяди таких видатних археологів, епіграфістів і мис-
тецтвознавців, як академіки П. C. Палас і Г. К. Е. Келер, 
І. С. Л. Ваксель, П. В. Беккер, Ф. К. Брун, А. С. Уваров, Е. 
фон Штерн, В. І. Гошкевич, В. В. Латишев., Б. В. Фарма-
ковський та ін. Перш за все, в ті часи досліджувались 
такі визначні для України і світу античні пам’ятки, як 
Ольвія і Березань (Борисфен) та античні городища і 
поселення у Нижньому Подніпров’ї та Побужжі [2]. У 
1950-ті, 1960-ті – 1990-ті рр. археологічні дослідження 
на Херсонщині, Миколаївщині і Одещині набули нових 
обертів та подарували Україні та світу нові видатні 
імена дослідників. Перелічувати їх немає сенсу бо цей 
реєстр величезний і добре знайомий у колі фахівців. 
Багатьом з них присвячені наукові збірки, ювілейні та 
пам’ятні конференції, окремі видання тощо. У контексті 
нинішньої статті констатуємо, що археологічні дослі-
дження на Півдні України мають, в плані хронології, 
історію більшу ніж 200 років.

Тим не менше, коли йдеться мова про сучасні до-
слідження на Миколаївщині 1970-90-х років, то, в 
першу чергу, переважно згадуються імена фахівців 
діяльність яких пов’язана з дослідженням всесвітньо 
відомих пам’яток, таких, як Ольвія та Березань. Саме 

до них завжди традиційно приверталась увага з боку 
журналістів різноманітних засобів масової інформації. 
Їх імена фігурують навіть у підручниках з археології та 
стародавньої історії України. Разом з цим, одночасно з 
ними, в Миколаївських та Херсонських степах, у 1970-
80-ті рр., працювало багато експедицій, що розкопу-
вали стародавні кургани, поселення, стоянки від доби 
палеоліту до раннього середньовіччя. На Миколаївщи-
ні працювали Інгульська-Миколаївська комплексна 
(керівник О. Г. Шапошнікова)  та Південно-Бузька (ке-
рівник Г. Т. Ковпаненко) експедиції ІА АН УРСР, завдяки 
роботам яких було сформоване сучасне уявлення про 
стародавні степові культури доби енеоліту-бронзи, 
скіфо-сарматської епохи та кочовиків середньовіччя 
на Півдні України. Наприкінці 1980-х рр. паралельно з 
зазначеними великими експедиціями працювали екс-
педиції Миколаївського краєзнавчого музею, Микола-
ївського державного педагогічного інституту ім. В. Г. Бе-
лінського та Одеського державного університету ім. І. І. 
Мечникова. Крім археологічних розкопок дослідника-
ми-степовиками всіх діючих експедицій проводились 
масштабні археологічні розвідки по степових плато, 
стародавніх балках, берегах Південного Бугу, Інгулу 
та малих річок, за наслідками яких було відкрито ве-
личезну кількість нових пам’яток – курганів, городищ, 
поселень та стоянок. Зазначимо, що майже до кінця 
1970-х років на державному обліку в Миколаївській 
області знаходилось лише майже 300 пам’яток. Це було 
трохи більше ніж у реєстрі наданому ще у 1951 р. І. В. 
Фабрициус [3]. Нині у цьому реєстрі вже понад 5000 
пам’яток археології. Археологічна карта Миколаївщи-
ни завдяки цим дослідженням кардинально змінилась 
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та майже набула свого остаточного вигляду. У цьому 
велика заслуга багатьох рядових фахівців-археологів, 
імена яких дуже рідко згадуються, а деякі з них майже 
забуті, хоча від часу їх активної праці на теренах архе-
ології пройшло не більше за 10-30 років.

По різному склалась доля науковців завдяки яким 
проводились ці роботи, не менш талановитих і пра-
цьовитих, ніж їх колеги-антикознавці, які працювали в 
Ольвії та на Березані і були постійно у полі зору жур-
налістів з газет та телебачення. За різними обставина-
ми і, перш за все, через великі розкопувальні наван-
таження, постійне, майже безперервне перебування в 
полі, більшість з них не захистили наукові дисертації, 
не отримали високих наукових ступенів, звань та не 
залишили за собою фундаментальних наукових праць. 
Колеги писали про них невеличкі публікації до ювіле-
їв, або вже некрологи. Коротко згадувалися вони й у 
спеціальних відомчих наукових виданнях енциклопе-
дичного характеру, де уривчасто і неповно надавалась 
їх біографія та лише у контексті їх праці в Інституті ар-
хеології НАНУ [4].

На початку 2000-х рр. у співробітника Миколаїв-
ського краєзнавчого музею Н. М. Гаркуші виникла ідея 
видати книжку енциклопедичного характеру про усіх 
археологів, які працювали на Миколаївщині, де б була 
наведена біографічна інформація про фахівців. Навіть 
була зібрана інформація про кожного з них, але ви-
дання такої книги потребує чималих коштів і, через це, 
ідея публікації цієї праці поки що не втілена у життя. 
Отже, автори серії брошур «Археологи Миколаївщини» 
не почали цю важливу роботу з нуля. 

Стосовно історії виникнення самої ідеї видання 
брошур серії «Археологи Миколаївщини». У 2017 р. до 
нас, фахівців Державної інспекції по охороні пам’яток 
культури в Миколаївській області, звернувся відомий 
на Миколаївщині еколог та краєзнавець Ю. В. Коваль-
ський з пропозицією написати книжку про археолога 
В. М. Клюшинцева. Справа в тому, що В. М. Клюшинцев, 
кандидат історичних наук, науковий співробітник Ми-
колаївської експедиції ІА НАНУ, знаний в області та за 
її межами археолог, останні роки свого життя прово-
див розкопки в зоні спорудження водосховищ Южноу-
країнської АЕС та, навіть, біля самої станції. Працюючи 
там, він безпосередньо зіткнувся з проблемами еколо-
гії. Затоплення водосховищ,  спорудження об’єктів АЕС 
та Ташлицької ГАЕС загрожували екосистемі Бузького 
Гарду. Володимир Миколайович встав на її захист. Але 
атомна енергетика «помстилася» йому. У 1998 р. він 
передчасно помер від онкологічного захворювання.

Пропозиція Ю. В. Ковальського небезпідстав-
но захопила нас і ми, давні колеги і соратники В. М. 
Клюшинцева, за достатньо короткий термін, спільни-
ми зусиллями, підготували книжку-брошуру [5]. Вона 
сподобалася Юрію Вацлавичу. До того ж, він зробив 
свої особисті додатки до брошури, і вона була швидко 
надрукована у видавництві «Яслав». Це видання отри-
мало позитивний резонанс у середовищі археологів, 
істориків та краєзнавців Миколаївщини та за її межа-
ми. Захопившись втіленням у життя власної ідеї, Ю. В. 
Ковальський запропонував нам створити серію таких 
книжок про археологів нашої області – «Археологи 
Миколаївщини». Автори, залучивши до цієї праці Н. М. 
Гаркушу, написали книжку про співробітника Інгуль-
ської-Миколаївської експедиції ІА НАНУ В. Ф. Єлісєєва 
та його дружину А. І. Єлісєєву, яка працювала у МКМ і 
всіляко допомагала своєму чоловікові у його науковій 
діяльності, іноді публікуючи з ним статті з археологіч-

ної тематики у співавторстві [6].
Того ж року виповнилося 70 років відомому в об-

ласті та країні археологу, кандидату історичних наук, 
завідуючому кафедри, доценту МНУ Ю. С. Гребеннико-
ву. Водночас виповнилося й 55 років з початку його 
археологічної діяльності.  Він також більшу частину 
свого життя пропрацював в Інгульській-Миколаївській 
експедиції ІА НАНУ на посаді заступника начальника. 
Виникла ідея написати книгу і про нього. Юрій Спири-
донович жваво підтримав її і активно допомагав авто-
рам у написанні. Але восени 2017 р. він, нажаль, поки-
нув цей світ, так і не побачивши видання вичитаного 
та відкоригованого ним самим тексту брошури. Кни-
га була надрукована вже  наступного – 2018 р.  Вона 
стала своєрідним підсумком його тривалої всебічної 
наукової діяльності та даниною пам’яті визначному до-
сліднику [7].

Ідея продовження видання серії маленьких кни-
жок-брошур «Археологи Миколаївщини» настільки 
захопила авторів, що вони почали активний збір ма-
теріалів про інших археологів-земляків, залучаючи до  
цього своїх колег. Так на 2018 р. було намічено свят-
кування 80-річчя відомого миколаївського археолога, 
письменника, журналіста, історика і краєзнавця В. І. 
Нікітіна. Після нетривалого коливання він дав згоду на 
написання про нього книги-брошури, і надав для неї 
усі необхідні матеріали із свого власного архіву. Отже, 
на день його народження книга була надрукована і її 
сигнальні екземпляри були вручені В. І. Нікітіну в уро-
чистій атмосфері на святкуванні його ювілею [8].

Але у цій справі не все так легко і просто. Тут тре-
ба зауважити, що автори серії брошур особисто зна-
ли і довгий час працювали з людьми про яких писали 
книжки. Фігуранти для написання, які були живі, нада-
вали можливість працювати із особистими архівами, 
надавали право вибирати необхідні світлини, малюн-
ки та креслення. Макети брошур обов’язково пого-
джувалися з ними. Висвітлюючи діяльність археологів, 
які вже померли, автори шукали їх родичів, радилися 
з ними, враховуючи їх пропозиції та зауваження. І ці 
відносини часто-густо не  були зовсім безхмарними. 
Крім цього, автори перегорнули та ознайомились з 
великою кількістю наукових звітів фахівців у різних 
архівах та фондах, польові щоденники, наукові праці, 
газетні публікації, спілкувалися з їх колегами та осо-
бами, які їх добре знали. Крім того, за весь довгий час 
своєї власної дослідницької діяльності автори накопи-
чили й особистий величезний матеріал з історії архео-
логічних досліджень на теренах Миколаївської області, 
використали власні спогади про колег, які працювали 
з ними пліч-о-пліч.

Починаючі дану серію, автори намагалися дотри-
муватись наступного порядку викладення. По-перше – 
передмова, де коротко характеризувався дослідник та 
його наукові пріоритети. Далі йшла біографічна стаття, 
в якій головна увага була приділена саме його архео-
логічній діяльності. Також у книгу-брошуру включаєть-
ся знакова стаття археолога, яка б відображала голов-
ний напрямок його наукових пріоритетів. Наприкінці 
надається перелік його наукових праць. І, наостанок, 
наводяться малюнки та креслення, вибрані з публіка-
цій та звітів його власних польових досліджень, найбільш 
цікавих знахідок. Весь текст супроводжується світлинами, 
де присутній дослідник, про якого йде мова.

Наразі, до видання вже підготовлена та здана в 
набір до видавництва «Яслав» брошура про відомого 
у науковому світі дослідника ольвійської хори, канди-
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дата історичних наук В. В. Рубана, який все своє життя 
прожив і пропрацював на Миколаївщині.  Наступна 
книга буде присвячена В. В. Лапіну – видатному ра-
дянському археологу, який більшу частину свого життя 
досліджував Березань та Ольвію. У радянські часи його 
ім’я, за різними об’єктивними та суб’єктивними обста-
винами, знаходилось дещо у тіні, але зараз його колеги 
та учні пишуть свої спогади про нього, що опубліковані 
у різноманітних виданнях. Цього року В. В. Лапіну ви-
повнилося б 90 років з дня народження. До написання 
брошури про В. В. Лапіна запрошені відомі українські 
фахівці-антикознавці – А. С. Русяєва та С. Б. Буйських.

Також, в авторському «портфелі» нині знаходяться 
рукописи про А. В. Буракова – колишнього співробітни-
ка НІАЗ «Ольвія», А. С. Островерхова – земляка, колиш-
нього співробітника ОАМ, О. М. Балушкіна – миколаївця, 
співробітника Інгульської-Миколаївської експедиції. 
Йде робота над життєписом ще кількох археологів, які 
жили й працювали на теренах нашої області.

Паралельно, та у тісній взаємодії з авторами бро-
шур працює Н. М. Гаркуша. У 2017 р. вона видала книгу 

про Б. М. Мозолевського [9], який народився та провів 
дитинство на Миколаївщині. Нині Н. М. Гаркушею готу-
ються книжки про Ф. Т. Камінського та С. І. Гайдученка 
– колишніх директорів МКМ, які присвятили все своє 
свідоме життя археології Миколаївщини.

Без перебільшення можна сказати, що дана серія 
брошур, зацікавила не тільки миколаївських істори-
ків-краєзнавців, але й багатьох колег з інших областей 
та регіонів України і навіть за кордоном. Дехто з них 
вже міркує над тим, щоб почати писати такі маленькі 
книжки-брошури і про своїх археологів-земляків. Ми-
колаївські ж автори мають натхнення продовжити цю 
серію, а також розпочати нову – «Археологи на Мико-
лаївщині», тобто про археологів, які довгий час пра-
цювали на теренах нашої області. Першою в цій серії 
буде брошура про визначного дослідника Березані 
Володимира Васильовича Лапіна, видання якої запла-
новане на 2018 рік.
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У роки державної незалежності України важли-
вого значення набували дослідження, які ще більше 
підтверджують усталену думку, що українська історія 
сповнена як героїчними, так і трагічними сторінками. 
Яскравим прикладом цьому слугує вся історія України 
ХХ століття, зокрема її радянський період, коли поряд 
з героїчними подіями стояла трагедія, особливо, як то 
були роки голодоморів, Другої світової війни, політич-
них репресій. На жаль, за традицією, часто про нашу 
минувшину ми згадуємо лише в ювілейні роки, або ж 
відмічаючи «круглі дати». Однак сьогоднішні реалії, в 
ім’я відновлення історичної справедливості, зобов’я-
зують нас згадувати про історію не лише від дати до 
дати, а й пам’ятати і знати цілісний історичний процес, 
однією з частин якого були найжахливіші хвилі масо-
вих політичних репресій, унаслідок яких народ Укра-
їни зазнав непоправних і невиправданих втрат. Адже 
жертвами тоталітарного режиму стали мільйони без-
підставно засуджених громадян.

Заради увічнення пам’яті громадян – жертв полі-
тичних репресій, необхідно донести до суспільства 
правду про жахливу сторінку нашої історії. Звичайно, 
хотілося б, щоб на хвилі реабілітаційного процесу не 
було загублено жодної невинно репресованої особи.

Як відомо, перші «реабілітаційні ластівки» при-
несли перші надії, хоча й мізерні, ще 1939 р. під наз-
вою «беріївської відлиги». Наступним кроком у цьому 
процесі став період «хрущовської відлиги». Та все ж 
масова реабілітація жертв тоталітарного режиму роз-
почалася наприкінці 80-х рр. ХХ століття після видання 
Указу Президії Верховної Ради СРСР від 16 січня 1989 
р. «Про додаткові заходи по відновленню справедли-
вості щодо жертв репресій, які мали місце в період 
30–40-х і початку 50-х років» [1]. Згодом, при Верхов-
ній Раді УРСР та обласних радах запрацювали комісії 
по сприянню у забезпеченні прав та інтересів реабілі-
тованих і створенні пам’ятників жертвам репресій, що 
мали місце в період 30–40-х і початку 1950-х років.

Новим поштовхом активізації роботи з реабілітації 
стали Закон УРСР від 17 квітня 1991 року «Про реабі-
літацію жертв політичних репресій на Україні» [2], по-
станови Президії Верховної Ради України від 6 квітня 
1992 р. № 2256-ХІІ [3] та Кабінету Міністрів України 
від 11 вересня 1992 р. № 530, на основі яких за іні-
ціативою Національної академії наук України, Служби 
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безпеки України, Державного комітету по пресі Укра-
їни, Національної спілки краєзнавців України, Укра-
їнського культурно-просвітницького товариства «Ме-
моріал» ім. В. Стуса було створено при Президії НАН 
України Головну редакційну колегію науково-докумен-
тальної серії книг «Реабілітовані історією», очолювану 
академіком НАН України П. Т. Троньком.

Основними завданнями Головної редколегії є орга-
нізація досліджень, пов’язаних з масовими незаконни-
ми репресіями в Україні періоду тоталітаризму, науко-
во-методичне забезпечення підготовки багатотомної 
науково-документальної серії книг «Реабілітовані істо-
рією», розробка та введення в науковий обіг докумен-
тів колишніх спецслужб, глибоке і всебічне осмислен-
ня на їх основі маловідомих сторінок в історії України.

У зв’язку з цим, у Автономній Республіці Крим та об-
ластях при місцевих редколегіях створювалися науко-
во-редакційні підрозділи, які узяли на себе основний 
тягар підготовки томів. Головною вимогою до кожного 
тому, який відкривається вступною статтею, є науко-
вий підхід до його написання та відображення як за-
гальних, так і специфічних особливостей репресивної 
політики в регіоні. В окремий розділ вміщено нариси 
про репресованих і спогади громадян. Найбільшим за 
обсягом (як з’ясувалося уже під час роботи над томом) 
виявився розділ, де подаються довідки про реабілі-
тованих громадян, що були репресовані на території 
області. На підтвердження цього, на сьогодні загалом у 
світ вийшло уже понад 110 книг з усіх регіонів України. 

Херсонську обласну редакційну колегію науко-
во-документальної серії книг «Реабілітовані історією» 
було затверджено 1992 р. і її очолював згідно з По-
ложенням про обласну редколегію заступник голови 
Херсонської обласної державної адміністрації, на той 
час – В. М. Богун, а відповідальним секретарем облред-
колегії, на якого покладалася вся організаційна робота 
– А. Е. Вірлич, який свого часу був репресованим і по-
літичним засланцем. У складі редколегії було створе-
но науково-редакційну групу, яку очолив Заслужений 
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журналіст України Е. О. Дубовик.
Зусиллями членів редколегії, її науково-редакцій-

ної групи, працівників Галузевого державного архіву 
Служби безпеки України (м. Херсон), обласної про-
куратури, Державного архіву Херсонської області, за 
фінансової підтримки облради та облдержадміні-
страції зібрано й опрацьовано архівні документи, які 
стали ґрунтовною джерельною базою для написання 
наукових статей, монографій, дисертацій, доповідей і 
виступів на міжнародних, всеукраїнських, регіональ-
них наукових конференціях. 

Результатами великої підготовчої роботи до видан-
ня тому «Реабілітовані історією. Херсонська область» 
став вихід у світ праць «Забуттю не підлягає» (1994 р.) 
[4], «Останній сталінський удар» (1997 р.) [5], альманах 
«Сповідь на Голгофі» (2001 р.) про долю священиків, 
монахів і віруючих Херсонщини, які зазнали репре-
сій за віру [6], «Мартиролог херсонців, розстріляних у 
роки сталінських репресій» (2003 р.) [7].

Зрештою, найбільшою суспільною цінністю за пе-
ріод реалізації Державної програми все ж таки є на-
уково-документальна книга «Реабілітовані історією. 
Херсонська область» (944 с., 101,05 обл.-вид. арк.), 
присвячена реабілітації жертв політичних репресій на 
Херсонщині, яка була видана у 2005 р. [8].

Однак зазначена тема далеко не вичерпана. По-
трібно продовжувати роботу над архівними фондами 
області з висвітлення питань, пов’язаних з розкурку-
ленням селянства Херсонщини 1929–1939 років. Фон-
ди Державного архіву Херсонської області мають вели-
кий обсяг документальних матеріалів з цієї тематики, 
чому свідчать деякі з них, що опубліковані у виданому 
томі «Реабілітовані історією. Херсонська область».

У зв’язку з цим, Головна редколегія науково-до-
кументальної серії книг «Реабілітовані історією» ре-
гулярно зверталася до обласної влади з проханням 
створити усі можливі умови для подальшої діяльності 
науково-редакційної групи Херсонської обласної ре-
дакційної колегії зі збереженням її складу, передба-
чити в обласному бюджеті виділення коштів на її утри-
мання і видання книг.

Постановою Кабінету Міністрів України від 28 ли-
стопада 2012 р. № 1124 «Про додаткові заходи щодо 
забезпечення підготовки і видання науково-докумен-
тальної серії книг «Реабілітовані історією» [9] було до-
ручено обласним редакційним колегіям продовжити 
проведення науково-пошукової, дослідницької та ме-
тодичної роботи з опрацювання архівних документів 
Всеукраїнської надзвичайної комісії, Державного полі-
тичного управління, Народного комісаріату внутрішніх 
справ, Комітету державної безпеки з метою відновлен-

ня історичної справедливості щодо жертв політичних 
репресій в Україні, реабілітованих відповідно до За-
кону України «Про реабілітацію жертв політичних ре-
пресій на Україні»; забезпечити підготовку наступних 
томів науково-документальної серії книг «Реабілітова-
ні історією». 

Розпорядженням голови Херсонської обласної 
державної адміністрації від 11 січня 2013 р. № 12 було 
затверджено новий склад обласної редакційної коле-
гії Херсонського тому Всеукраїнської серії книг «Реа-
білітовані історією», а рішенням обласної ради від 3 
жовтня 2013 р. № 873 затверджено обласну програму 
підготовки та видання Херсонського тому Всеукраїн-
ської серії книг «Реабілітовані історією» на 2014–2016 
роки, за якою координація роботи з виконання про-
грами покладається на обласну редакційну колегію на 
чолі з заступником голови обласної державної адмі-
ністрації, редакційна колегія здійснює координацію 
діяльності науково-редакційної групи херсонського 
тому всеукраїнської серії книг «Реабілітовані істо-
рією», контроль за підготовкою тому книги до видання 
здійснює Державний архів Херсонської області, який 
є розпорядником виділених на реалізацію програми 
коштів.

Враховуючи складність проблем, пов’язаних із до-
ступом до архівів репресивних органів комуністичного 
тоталітарного режиму, що діяли на території сучасної 
України протягом XX століття, суперечливими вимога-
ми щодо прозорості і секретності та захисту права на 
приватність, та визнаючи необхідність забезпечення 
широкого доступу до історичної інформації, 2015 року 
прийнято Закон України «Про доступ до архівів репре-
сивних органів комуністичного тоталітарного режиму 
1917–1991 років» [10], завдяки якому постали нові 
можливості реалізації Державної програми «Реабілі-
товані історією». 

Таким чином, можна стверджувати, що науково-до-
кументальна серія книг «Реабілітовані історією», буду-
чи за своїм характером науковим виданням, має і ви-
няткове суспільне значення. Адже з початку реалізації 
цього проекту головною метою було відновлення істо-
ричної справедливості щодо багатьох тисяч громадян, 
повернення історії не по праву забутих, викреслених з 
пам’яті народної імен, публічно реабілітувати і відда-
ти їм належне, що і зараз втілюється в життя. Кожна з 
книг цієї серії безумовно стане своєрідним меморіа-
лом усім жертвам політичних репресій за весь період 
радянської історії.
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Чеська колонізація Півдня України почалася з 1861 
року з переселенням чехів до Таврійської губернії. Най-
більш інтенсивною еміграція виявилася в 1862–1865 
рр. Першим південним містом яке приймало богемців 
і моравців стала Одеса, де знаходилося австрійське 
Генеральне консульство, яке стежило за ходом пере-
селення. Заснувавши перші поселення в Таврійській 
губернії богемці та моравці переселялися в сусідні 
материкові губернії – Катеринославську і Херсонську. 
Згідно з дозволом Міністерства державного майна на-
весні 1869 р. в пошуках сприятливіших економічних 
умов життя з чеських колоній Перекопського повіту 
частина мешканців переселилася до Мелітопольсько-
го повіту Таврійської губернії, де ними була заснована 
нова колонія – Чехоград: «Зима була помірною, добре 
добралися на місце, і тут раптом ударили сильні моро-
зи, які застали на пустій рівнині, ніякого захисту проти 
степового холодного вітру і дощу. Хто де міг, там і хо-
вався: будь-то сіно, бур’ян, інші поїхали до найближчих 
поміщиків, де також зігрівалися навколо стогів. Багато 
хто з людей допомагали переселенцям одягом. Про-
блема була з водою. Її треба було везти здалека» [1].

У Херсонській губернії чехи так само засновували 
свої колонії, в Катеринославській – чеських поселень 
не існувало. Еміграція чехів на Південь України трива-
ла протягом другої половини XIX – початку ХХ століт-
тя, хоч і не мала таких масових масштабів як у 1860-х 
роках.

За переписом населення 1926 р. чехи мешкали в 
таких районах: у Херсонському окрузі: в Березнегу-
ватському районі чехи проживали в таких сільрадах: 
Білокриницька – 8 осіб, Висунська – 2 осіб, Мурахів-
ська – 13 осіб; у Бериславському районі в Новомико-
лаївській сільраді – 3 осіб; у Великоолександрівсько-
му районі в Давидово-Брідській сільраді – 5 осіб; у 
Каховському районі в сільрадах: Британська – 5 осіб, 
Любимо-Павлівська – 4 осіб, Наталівська – 2 осіб, Чор-
нянська – 3 осіб; у Качкарівському районі в Борозен-
ській сільраді – 171 особа і в Дудчанській сільраді – 4 
осіб; у Скадовському районі в Новомиколаївській сіль-
раді – 5 осіб і в Широчанській сільраді – 9 осіб; у Сні-
гурівському районі в Галаганівській сільраді – 4 осіб і 
в Новгреднєвській – 6 осіб; в Херсонському районі в 
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Білозерській сільраді – 6 осіб [2].
Чехи, які мешкали раніше на території Одеської об-

ласті й не мали радянського громадянства, в середині 
20-х рр. ХХ ст. зважилися на переселення до Херсон-
ської області і прийняття радянського підданства [3]. 
Так, чех К. Следзь з родиною приїхав до України в 1901 
р. Повертатися на батьківщину не захотів. З приходом 
радянської влади мешкав в Одесі, потім переїхав до 
Херсона. Раніше працював швейцаром, у Херсоні 
працював у селянина як найманий працівник. Відділ 
управління Херсонського повітревкому дозволив йому 
мешкати в Херсоні і прийняти радянське громадянство 
[4; 5].

У Херсонській губернії в 1900 р. чеськими пересе-
ленцями було утворене селище Кінський Загін на зем-
лі колишнього Бізюкового монастиря [6; 7]. 

Чеське поселення Кінський Загін знаходилося в 
Качкарівському районі і належало до Борозенської 
сільської ради. Згідно з переписом населення 1920 
р. на території цього населеного пункту мешкало 155 
осіб, у 1924 р. – 165 осіб [8; 9]. У цьому поселенні меш-
кало тільки чеське населення. Кількість селянських 
дворів у Кінському Загоні становила 28, а наприкінці 
20-х рр. їхня кількість збільшилася до 35 [10].

Борозенська сільрада була змішаною. Вона була 
утворена в 1920 р. і включала від 8 до 10 населе-
них пунктів. На її території проживали чехи, росіяни, 
українці. У цій сільраді чехи працювали в спілці «Пи-
щевкус» у кількості 4 осіб, у спілці «Рабземлес» – у 
кількості 2 осіб, у спілці «Металіст» – 1 особа, у спілці 
«Совторгслужащих» – 1 особа, у спілці «Рабіс» – 1 осо-
ба [11].

Мешканці Кінського Загону платили єдиний сіль-
ськогосподарський податок. При цьому більшості з них 
виплатити всю суму податку не було можливим. У ра-
йонну комісію постійно надходили скарги від окремих 
селян, від Комітету селянської взаємодопомоги на ви-
сокі ставки податку. Громадяни села просили зменшити 
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необхідні виплати. Після розгляду скарг, Качкарівська 
районна комісія з єдиного сільськогосподарського по-
датку надавала пільги, які значно скорочували суму 
податку. Виплати сільгоспподатку для різних катего-
рій населення скорочувалися на 3, 5, 10, 25%. Суми 
залежали від сімейного стану селян, кількості дітей в 
сім’ї, зібраного урожаю, домашньої і робочої худоби. 
Були випадки коли в скороченні суми податку селянам 
відмовляли. Так, мешканець поселення Кінський Загін, 
чех Ф. Трінька звернувся до Качкарівської податкової 
комісії з проханням скоротити на половину сільсько-
господарський податок, який становив 7 карбованців. 
Він обґрунтовував це тим, що весь урожай 1928 р. 
пропав і продавати йому було нічого. Незважаючи на 
його заяву, комісія відмовила в зниженні податку че-
рез його невелику суму. Ще одному жителю цього на-
селеного пункту О. Плугару районна податкова комісія 
надала можливість виплатити не 14, а 6 карбованців. 
З цієї сім’ї податок був зібраний як з незаможних. На 
рішення комісії вплинули також повідомлення про за-
гибель урожаю і посуха. Багатьом селянам знижували 

податок до 7 карбованців. Тим же незаможним, у яких 
податок не перевищував цього числа, пільги з виплат 
не призначалися [12].

У Кінському Загоні знаходилося 447 десятин землі. 
З них 366 дес. – орної, 77 дес. – непридатної. У 1921 р. в 
порядку соціалістичного землеустрою в цьому населе-
ному пункті був зроблений землевідвід. Переділ орної 
землі проводився з урахуванням кількості осіб у сім’ї 
– по 2 дес. на кожну (встановлена норма). У 1927 р. був 
зроблений повторний переділ землі.

У чеському поселенні скликалися загальні збори. 
Рішення приймалися з урахуванням думки більшості. 
Основними питаннями для обговорення на зборах 
були – форма розверстки і її кількість, перерозподіл 
землі, громадська сівозміна і т. д. [13]. 

Проіснувало поселення Кінський Загін до другої 
половини ХХ ст., будучи радянізованим, зникло з ви-
їздом більшості населення до міста.

© Дмитрук С. А., 2018
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Пізній палеоліт (40-12 тисяч років тому) найбільш 
сувора фаза останнього вюрмського заледеніння, коли 
сучасні люди розселилися по всій Землі. Клімат під час 
останнього зледеніння був нестійким, періодичні по-
холодання змінювалися тимчасовими потепліннями. 
Не були постійними та суттєво відрізнялись від сучас-
них контури території, на якій існувала палеолітична 
людина. Розвиток материкового зледеніння призводив 
до перерозподілу водних ресурсів земної кулі. Значні 
маси води накопичувалися на суходолі у вигляді ма-
терикового льоду та снігу, що спричиняло значне зни-
ження рівня світового океану, осушення мілководного 
узбережжя, скорочення морських територій та збіль-
шення суходолу.

За періоду максимального розвитку останнього 
зле деніння рівень світового океану знижувався до 100 
м; Мармурове море пересихало, що спричиняло пору-
шення зв’язку Чорного та Середземного морів [1, с. 41]. 
Чорне море перетворилося на прісноводний басейн, 
територія мілководного Азовського моря та північ-
но-західна частина Чорного моря становили суходіл, 
на якому існувала стародавня людина. Наприкінці льо-
довикової доби, коли берегова смуга стабілізувалася 
на глибині 55–65 м, площа Причорноморської низо-
вини була приблизно в півтора рази більше сучасної. 
Вільна від води частина суходолу становила лісо-алю-
віальну рівнину. Поселення палеолітичного часу, роз-
ташовані в Причорноморській зоні, під час свого існу-
вання містилися в глибині степу на відстані 100–170 
км від моря по прямій лінії, або 200–250 км по доли-
нах річок. Існували вони за умов більш розчленовано-
го рельєфу, що сприяв загінному полюванню. 

Оскілки полювання грало дуже важливу роль в 
житті стародавньої людини, то ареал розповсюджен-
ня людини на даній території залежав від кількості 
тварин які проживали в Причорномор’ї. В холодних 
степах широко розселилися первісні зубри, дикі коні, 
осли. Наявність багатих пасовиськ забезпечувала 
сприятливі умови існування для вкритих густою шер-
стю холодолюбного травоїдного мамонтового фауніс-
тичного комплексу: мамонтів, шерстистих носорогів, 
бізонів, вівцебиків, північних оленів, коней, сайгаків 
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тощо [2, с. 83]. Попри дуже холодний і сухий клімат, 
постійні холодні вітри і пилові бурі, величезна кіль-
кість травоїдних приваблювала первісних мисливців 
у прильодовикову зону. В умовах відкритих степових 
чи тундрових просторів травоїдні утворювали великі 
стада, які протягом року здійснювали дві сезонні мі-
грації. Восени стадні тварини, рятуючись від холодів, 
мігрували подалі від льодовика на південь, а навесні 
поверталися на північні прильодовикові пасовиська, 
де влітку під сонцем менше вигорала трава. Хоча амп-
літуда таких сезонних міграцій іноді сягала багатьох 
сотень кілометрів, їхні шляхи лишалися незмінними. 
Це давало можливість прильодовиковим мисливцям 
улаштовувати періодичні колективні полювання на 
величезні стада тварин, що сезонно мігрували їхніми 
постійними міграційними шляхами. Тому на території 
Північно-Західного Причорномор’я почали з’являти-
ся сезонні та постійні мисливські стійбища. Одними з 
найбільш відомих є стійбища мисливців на бізона [3, с. 
52]. На сьогоднішній день мисливські стійбища зберег-
лися в Миколаївській, Одеській та Херсонській області. 
Мисливцями на бізона дослідники почали називати із 
за того, що на стоянках були знайдені в великій кіль-
кості кістки бізона. Це дало зрозуміти, що в пізньому 
палеоліті на території Північно-Західного Причорно-
мор’я основним продуктом харчування первісних лю-
дей був бізон. Окрім полювання важливим осередком 
життя мисливців на бізона було виготовлення зброї 
та підручних матеріалів, що виробляли з кременю та 
кісток вбитих тварин. Предмети мисливців на бізона 
складалися з наконечників списів, дротиків, стріл; різ-
нотипних вкладишів метальної зброї, кинджалів, но-
жів; знарядь для виготовлення кістяних та дерев’яних 
наконечників, древків списів, дротиків і стріл, різців, 
скобелів, скребачок, абразивів, а також інструментів 
для переробки мисливської здобичі сокир, ножів для 
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обробки, скребачок, лощил, проколок та голок. Склад, 
розміри, форма, характер обробки знарядь для полю-
вання та переробки мисливської здобичі багато в чому 
зумовлювались об’єктами полювання та його засобами 
[4, с. 10]. 

Полювання на бізона передбачало виготовлення 
міцних списів з великими гострими наконечниками, 
а також колективний характер самих прийомів по-
лювання. Але для того щоб вполювати таку масивну 
здобич потрібно були зробити зброю для полювання, 
тобто окрім сили та міці, мисливці повинні були бути 
гарними майстрами, велику роль у виготовлені зброї 
чи знаряддя праці відігравали точність удару та роз-
рахунок його сили. Якщо перший удар не давав очі-
куваного результату – зняття відколу, то всі наступні 
удари в цю точку були вже не ефективні, оскільки 
утворювали в нуклеусі систему випадкових тріщин, 
що зводило зусилля майстра нанівець. Діапазон 
силової дії на камінь, що оброблявся, був дуже ве-
ликий. Залежно від трудової операції прикладене 
зусилля змінюється від 1000 кг, при розколюванні 
великих конкрецій гірської породи, до найлегшого 
постукування при ударному ретушуванні.  Найбільш 
оптимальною формою нуклеусу, що виникла до піз-
нього палеоліту, є призматичний нуклеус, який давав 
можливість одержувати серію стандартизованих плас-
тинчастих заготовок з високим рівнем економії витра-
ти сировинного матеріалу. Розповсюдження техніки 
призматичного відколювання виявилося можливим 
завдяки застосуванню посередників при ударній тех-
ніці. Посередник забезпечував високу точність та не-
обхідний кут прикладення сили в точку удару. Посе-
редники виготовлялися з рогу і кістки. 

Подальшим етапом був розвиток техніки віджиму, 
що використовувалася як для одержання заготовок, 
так і для ретушування [5, с. 21]. В процесі останнього, 
що виникло в ранньому палеоліті, утворювалося зу-
силля в 2–150 кг. Віджимниками служили необробле-
ні уламки каменю, відколи та кам’яні знаряддя іншого 
спеціального призначення, наприклад скребачки. Най-
важливішим досягненням технології верхнього палео-
літу стало перше з’єднання в одному знарядді двох різ-
них матеріалів: кістки і каменю, дерева і каменю тощо. 
Найпростіші приклади такого роду – крем’яні скребки, 
різці або проколи, закріплені в кістяну або дерев’яну 
руків’я. Більш складними є складові або вкладишеве 
знаряддя – ножі і наконечники. Саме ця техніка об-
робки матеріалів покращила сам процес полювання. 
Після виготовлення наконечника для списа виготовля-
лося спеціальне додаткове мікро-вістря, яке прикріп-
лювалося до основного наконечника. Даний метод до-
помагав нанести здобичі більше травм та пошкоджень, 
адже коли наконечник списа проколював здобич і 
після його виймання з плоті, мікро-вістря залишало-
ся в середині і коли здобич починала знову рухатися, 
то мікро-вістря починало ще сильніше пошкоджувати 
плоть тварини та знесилювати її. Вкладишева зброя 
забезпечила мисливців більш швидким та якісним по-
лювання на бізона. 

Окрім зброї вдале полювання ще забезпечувалося 
гарною тактикою [6, с. 35]. Однією з найпоширеніших 

тактик полювання на бізона у мисливців була тактика 
загінного полювання. Така техніка уявляла собою не-
велику групу людей, які гнали тварину у якусь пастку, 
або, що використовувалося найчастіше, гнали свою 
здобич до тих пір доки у тварини зовсім не обезси-
ляться і вже тоді мисливці тієї сурової епохи наносили 
смертельні рани своїй здобичі.

Ще один важливий момент, про який варто зга-
дати – це відношення палеолітичної мисливця до 
навколишнього світу, до тієї ж дичини. Треба також 
зазначити, що культура мисливців на бізона проісну-
вала не менше 10 тисяч років. Цей неймовірно трива-
лий період  навіть важко уявити з точки зору нашого 
сучасника. Адже «цивілізованому людству» вистачило 
куди меншого відрізка часу, щоб поставити весь світ на 
грань екологічної катастрофи [7, с. 13]. А ось в епоху па-
леоліту населення Північно-Західного Причорномор’я 
протягом багатьох тисячоліть примудряється, в кінце-
вому рахунку, правильно регулювати екологічний ба-
ланс, перешкоджати зникнення видів тварин, від яких 
залежало його власне існування. 

Ще одним цікавим моментом при дослідженні 
мисливських стоянок, було те, що окрім знайдених кі-
сток бізона та залишків знарядь праці, було виявлено 
святилище присвячене бізону [8]. Воно представляло 
собою велике коло з великою кількістю  черепів бізо-
на, а по його центру лежав найбільший череп бізона 
обмальований червою вохрою яка використовувалася 
для проведення ритуальних обрядів [9, с. 74]. З цього 
можна зробити висновок, що мисливці не тільки вико-
ристовували бізонів як продукт харчування, а й навіть 
присвятили йому цілий ритуальний культ. Мабуть таким 
чином мисливці Північно-Західного Причорномор’я 
хотіли показати свою повагу до такої масивної тва-
рини яка їх годує та дає шанс на подальше існування. 
Однією в найбільш відомих археологічних стоянок, де 
були знайдені великі ритуальні місця присвячені куль-
ту бізона, є стоянка Анетівка II (Миколаївська область). 
Саме ця стоянка в наш час дає дослідникам можли-
вість детального вивчення тієї епохи та її грізних меш-
канців, адже Анетівка II є найбільшою археологічною 
стоянкою Півдня України [10, с. 22]. 

Отже, не дивлячись на сувору зміну клімату в сте-
пах Північно-Західного Причорномор’я нашим дале-
ким предкам вдалося вижити та пристосуватися до 
тяжких умов життя, і окрім того, давніми людьми було 
освоєно нову техніку обробки матеріалів, вдосконале-
но зброю для полювання, сформувати навіть цілу куль-
туру присвячену поклонінню бізона та продовжувати 
свій рід, виховувати нове покоління, освоювати його 
технікою полювання, методами виживання, для того 
щоб зберегти своє життя. 

На думку автора, людям що проживали в пізньому 
палеоліті на території Північно-Західного Причорно-
мор’я вдалося не тільки вижити, та продовжити свою 
існування, а й залишити про себе велику історію – іс-
торію виживання та життя тієї дійсно тяжкої холодної 
епохи.

© Калімбет О. В., 2018
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Ситуація в сучасному українському селі, коли люди 
працездатного віку змушені залишати рідні оселі в 
пошуках заробітку, часом і на чужині, ставить перед 
науковцями завдання проаналізувати причини даної 
проблеми. В цьому зв’язку заслуговує на увагу вивчен-
ня історії сільськогосподарських робітників України як 
в дожовтневий період, так і в роки нової економічної 
політики.

Скасування кріпосного права в 1861 р. стимулюва-
ло використання найманої праці в сільському госпо-
дарстві Півдня України, де наприкінці ХІХ ст. щорічно 
працювало біля 900 тисяч сільськогосподарських ро-
бітників [2, с. 122]. На території регіону сформувалося 
багато робітничих ринків. Зокрема, на території Хер-
сонської губернії їх нараховувалося 29. Найбільшим 
робітничим ринком регіону була Каховка Таврійської 
губернії, куди на весняний Микільський ярмарок 
9 травня прибувало від 20 до 50 тисяч заробітчан з 
українських і російських губерній.

Враховуючи, що таке скупчення людей могло ви-
кликати поширення різних захворювань, Таврійське 
губернське земство разом з Дніпровською повітовою 
земською управою у 1895 р. створило спеціальну 
комісію для надання медичної допомоги сільсько-
господарським робітникам, до складу якої входив 
санітарний лікар П. Ф. Кудрявцев. Він підготував до-
повідь ХІІІ губернському з’їзду лікарів і представни-
ків земських управ Херсонщини, яка є важливим дже-
релом з історії сільськогосподарського пролетаріату 
Півдня України. 

У звіті вказувалося, що напередодні і в період яр-
марку містечко переповнюється людьми: «Обыкновен-
но числа 6-7 мая начинается громадный съезд сюда 
сельских хозяев из всех уездов Таврической губернии, 
некоторых уездов Херсонской и Екатеринославской. 
В пустынной обыкновенно Каховке наступает на 3-4 
дня пора бъющей ключем жизни. Немцы из колоний 
северных уездов везут сотни дилижансов и различ-
ных лошадей (во время ярмарки устраиваются всег-
да призовые бега). Заводы земледельческих орудий 
транспортируют огромное количество разных машин, 
особенно столь привившихся в Новоросии жаток, 
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которые, несмотря на усиленное производство их, 
разбираются ежегодно на расхват. Дороги ведущие, в 
Каховку, покрыты сплошными лентами всевозможных 
подвод, экипажей, бричек. Тысячи крестьянских «ма-
жар» располагаются за местечком, где нарезаны для 
них огромные площади» [1, с. 3].

Автор доповіді змалював яскраву картину прибуття 
до Каховки сільськогосподарських робітників: «Ходя-
щий безпрерывно паром возвращается каждый раз 
битком набитый робочими. То и дело подходят с се-
вера «дубы» и причаливают к расположенной среди 
реки «плавне» или прямо к берегу. Пароходы совер-
шают в это время учащенные рейсы, тоже переполнен-
ные чернорабочими. Даже ночью не прекращается это 
движение и к утру вчера еще пустовавшие площади 
покрыты сполошною массою робочих» [там само].     

На Микільському ярмарку у 1895 р. були зареє-
стровані заробітчани з 24 губерній країни, серед яких 
найбільше було вихідців з Полтавщини, Київщини, 
Чернігівщини, Херсонщини і Орловщини. Сільсько-
господарські робітники з Полтавщини в два з полови-
ною рази перевищували чисельність прибулих з інших 
23 губерній [там само, с. 15]. За період з 3 по 9 травня 
1895 р. на робітничому ринку в Каховці була зареє-
стрована 19571 особа, більшість серед них (72,73 %) 
становили чоловіки [там само, с. 7]. Там також найма-
лися на роботу жінки і діти-підлітки.

Характеризуючи умови перебування заробітчан, 
П. Ф. Кудрявцев писав, що: «Приспособлений для по-
мещения рабочих до самого последнего времени в 
Каховке не было. Пришлые рабочие там, обыкновен-
но валяются до найма на земле, под палящим южным 
солнцем, едят пищу из местных харчевень – не всегда 
доброкачественную, но за то всегда почти приобре-
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тенную по сравнительно высокой цене» [там само, с. 4].
Більшість серед заробітчан становили селяни – 

колишні поміщицькі чи державні. Їх нараховувалося 
12092 особи, або 61,78 % загальної чисельності. Іншу 
значну групу прибулих на заробітки становили козаки 
– 4262 чоловік, або 21,78 % [там само, с. 11]. В допо-
віді вказувалося, що «Причина ежегодного побужде-
ния рабочих оставлять свою родину, лежат часто в их 
безвыходном положении» [там само, с. 54].

Відхід робітників на заробітки розпочинався вже в 
січні, однак лише в квітні він набував масового харак-
теру. Вирушаючи в дорогу, вони об’єднувалися в артілі 
для підтримки один одного. Найчастіше заробітчани 
прибували до Каховки на «дубах» або пішки, що було 
викликано їх важким матеріальним становищем. Се-
ред зареєстрованих в 1895 р. сільськогосподарських 
робітників 6851 особа дісталися містечка на «дубах» 
[там само, с. 18]. Але цей спосіб пересування часто ста-
новив небезпеку для життя. Ті робітники, які йшли на 
заробітки пішки, страждали в дорозі від спеки, вітру, 
дощу. На пароплавах і залізницею в 1895 р. прибули 
на заробітки лише 1,22 % робітників [там само]. Часто 
вони відправлялися в дорогу не маючи з собою майже 
ніяких продуктів харчування. Зокрема, в 1895 р. таких 
заробітчан було 8,41 % [там само, с. 54]. Деякі з тих, хто 
вирушав в Каховку в пошуках заробітку, змушені були 
просити милостиню.

Професійними хворобами сільськогосподарських 
робітників були куряча сліпота, трахома і кон’юнктивіт. 

Вони також страждали від дизентерії і переміжної га-
рячки. З метою надання хворим необхідної медичної 
допомоги в містечку, на період ярмарку, були побудо-
вані три амбулаторії.

Аналізуючи ситуацію на ринку найму, доповідач 
акцентував увагу на щорічному погіршені ситуації, що 
обумовлювалося дедалі більшим застосуванням ма-
шинної техніки в господарствах регіону, і відповідно, 
зменшенням потреби в використанні праці сільсько-
господарських робітників. Це також приводило до 
зменшення розміру їх заробітної плати. В звіті вказу-
валося, що в 1893 р. в Дніпровському повіті машинами 
збирали траву, за яку робітники отримували платню 
менше одного карбованцю за десятину на своїх хар-
чах [там само, с. 61]. 

Автор звіту пропонував влаштовувати для робітни-
ків навіси від дощу і сонця, організовувати їдальні, ам-
булаторії, а також довідкові бюро про ціни на роботу 
та попит на неї. 

В доповіді проаналізовано кількісний склад, мате-
ріальне становище, способи пересування заробітчан 
та умови перебування в Каховці під час ярмарку в 
1895 р. Її матеріали, що мають важливе науково-піз-
навальне значення, можуть бути використані дослід-
никами для характеристики соціально-економічного 
розвитку Півдня України наприкінці ХІХ ст.
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Окремою важливою науковою проблемою є роль 
міст у процесі формування та розвитку тієї чи іншої 
етнічної спільноти. Міста завжди виступають центрами 
консолідації етносу, незалежно від того, більшість чи 
меншість у них становить корінний етнос, і це пов’я-
зано з роллю політичних, економічних та культурних 
центрів, яку вони відіграють. Проте міжетнічні зв’язки, 
неминучі в процесі адаптації декількох етнічних груп 
у місті, пришвидшують різноманітні етнічні процеси, 
кінцевим результатом яких здебільшого є поступо-
ва асиміляція малих етнічних груп більшими, а отже, 
зростання етнічної однорідності міста.

Каховка (раніше – Кахівка) – місто обласного зна-
чення Херсонської області, адміністративний центр 
Каховського району. Колишній центр Каховської во-
лості Дніпровського повіту Таврійської губернії.

Населення 37 тис. мешканців (2016).
Розташована на лівому березі Дніпра за 86 кіло-

метрів від обласного центру і 10 кілометрів від одно-
йменної залізничної станції на ділянці Херсон – Ново-
весела Запорізької області.

У 1791 р. під орудою полковника Дмитра Матвійо-
вича Куликовського виникла сучасна Каховка, назва-
на на честь відомих російських воєначальників братів 
Миколи та Василя Каховських. Династії Куликовських 
та наступних власників – Панкеєвих та Тработті – пе-
ретворили її на відоме торговельне містечко, чому не-
мало сприяло його вигідне географічне розташуван-
ня на перехресті торговельних шляхів, біля відомого 
колись Таванського перевозу через Дніпро. Каховка 
відігравала важливу роль постачальника робочої сили 
до великих маєтків Фальц-Фейнів, Трубецьких, Морд-
винових. Саме їхні господарства у ці часи відігравали 
значну роль у економіці Таврійського краю, як важли-
вої житниці Європи.

З 13 березня 1920 року Каховка перебувала у 
складі Миколаївської губернії, з 21 жовтня 1922 року 
– Одеської губернії, з червня 1925 – районний центр 
Херсонського округу, з 27 лютого 1932 – у складі 
Одеської області. З 30 березня 1944 року Каховка є 
частиною Херсонської області.

Каховський район утворений у 1923 році. Станом 
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на 1 січня 2018 року в Каховському районі проживає 
35 763 особи, у тому числі сільське населення стано-
вить 30086 жителів, міське – 5677.

Населенню міст властива більш різноманітна 
структура етнічного складу населення порівняно з 
сільською місцевістю, тому з метою уникнення мож-
ливості некоректної оцінки етнічної ситуації в цілому, 
виникає необхідність вивчати етнічний склад міського 
і сільського населення окремо. 

Науковець Н. Юхнева виокремлює сучасний урба-
ністичний тип етнічної культури, який ґрунтується на 
внутрішньому психологічному усвідомленні етнічного 
коріння, тобто на етнічній самосвідомості (на відміну 
від традиційного сільського типу, в основі якого ле-
жать багатовікові зв’язки селянина із землею, виражені 
в матеріальній культурі, побуті, традиціях, звичаях) [1].

Р. Лозинський наголошує, що в процесі подальшого 
розгляду етнічного складу населення міста виділяється 
декілька основних підходів, які, по суті, виступають по-
ступовими стадіями дослідження проблеми: 

– етнодемографічний;
– етномікрогеографічний;
– етнопроцесуальний. 
Основою етнодемографічного підходу, згідно з 

думкою автора, є аналіз та інтерпретація статистичних 
даних. Дослідження етнічного складу населення міста 
в тих випадках, коли він особливо складний, доцільно 
проводити за допомогою коефіцієнта етнічної мозаїч-
ності міста. 

Першим зробив описову спробу кількісного визна-
чення етнічної мозаїчності міста В. Сметанич [2], виді-
ливши такі 2 основні групи:

– містоутворюючі (становлять не менше 1 % насе-
лення міста) національності;

– містовизначаючі (не менше 10 % населення) на-
ціональності.
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Він запропонував обчислювати етнічну мозаїчність 
населення міста за кількістю обох груп. Пізніше низка 
дослідників вивели більш точно математичні індекси 
етнічної мозаїчності міст. 

Так, за значенням індексу етнічної мозаїчності Б. 
Еккеля виділяються три градації: 

а) практично моноетнічні регіони;
б) перехідні регіони з переважанням одного етносу 

за наявності значних етнічних меншин;
в) поліетнічні регіони з різнорідним етнічним скла-

дом.
Індекс Еккеля, на думку переважної більшості су-

часних дослідників, зручний і при порівнянні зміни 
рівня багатонаціональності кількох районів чи міських 
населених пунктів протягом певного періоду, оскільки 
результат такого порівняння характеризує тенденції у 
зміні національного складу у сенсі її різноманітності та 
визначає кількісну характеристику цих змін [3].

Досить тривалий час процес кількісного збільшен-
ня міського населення в Україні мав свої особливості, 
спричинені, зокрема, інтенсивною індустріалізацією у 
30-ті роки ХХ ст., яка значно прискорила темпи мігра-
ції сільського населення до міст, стала поштовхом до 
виникнення багатьох міст на території України [4]. Всі 
ці процеси, пов’язані із збільшенням частки міського 
населення, розвитком окремих поселень і перетворен-
ням їх на міські, та взагалі – підвищенням ролі міст у 
житті людей – об’єднуються в єдине поняття «урбані-
зація». Саме така тенденція характерна і для Каховки.

Окремий напрям етнодемографічних досліджень 
– міграційні процеси, які відіграють значну роль у 
суспільному розвитку: вони є чіткими індикаторами 
реагування населення на зміни в економічному, по-
літичному та соціальному житті. Залежно від їхньої 

величини й напряму вони впливають на стабільний 
розвиток держави. Також міграція суттєво впливає і на 
демографічні процеси, що відбуваються як у регіонах, 
так і в цілому у державі. 

Міграційні процеси є складними й перманентними, 
включають різні напрями, ефективність яких залежить 
від різних факторів: демографічної ситуації, мобільнос-
ті населення, рівня соціально-економічного розвитку 
держави, геополітичного положення країни тощо.

Станом на 1 січня 2014 року 68,98 % населення 
в Україні проживає в містах, тобто рівень урбанізації 
України на сьогоднішній день досить значний. Якщо 
порівняти ці дані з роками початку індустріалізації, то 
показник урбанізації зріс майже вдвічі [5].

Також, важливо відмітити, що збільшення чисель-
ності міського населення супроводжувалося як зрос-
танням його кількості в містах, які вже існували, так і 
виникненням нових міст, перетворенням у міські сіль-
ських населених пунктів, входженням прилеглих сіл до 
міст, що швидко зростають. 

На сьогоднішній день урбанізаційні процеси в 
Україні не завершені і ґрунтуються на інтенсивному 
зростанні людності столиці, обласних центрів і вели-
ких міст, визнаних потужними центрами ще у радян-
ські часи. Можна стверджувати, що інтенсифікація 
міського способу життя в державі має кількісний ха-
рактер і пов’язана із можливістю працевлаштування, а 
отже і активними міграційними тенденціями більше, 
ніж із перетворенням самих міст, покращенням життя 
і його комфорту там, здобуттям містами нових функцій 
(тобто якісними аспектами їх розвитку).
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Культура багатоваликової кераміки на лівобереж-
ній частині території Херсонської області змінюється 
так званою «зрубною» археологічною культурою. Наз-
ва культури походить від устрою могил – деяких покій-
ників ховали у так званих дерев’яних зрубах.  Але по-
ховання у зрубах є специфікою лісо-степової України. 
На півдні України, у т. ч. й на Херсонщині, небіжчиків 
ховали в простих ґрунтових ямах. Ями прямокутної, 
квадратної та овальної форми. Перекривались дере-
виною й обкладалися корою, очеретом або травою. 
Використовувались обидва варіанти поховального ри-
туалу – як насипання курганів над похованнями, так і 
впускання поховань в насипи вже існуючих курганів. 

З цієї археологічної культури в Лівобережній Укра-
їні розпочинається доба пізньої бронзи. Утворюється 
зрубна культура в середині – другій половині XVI ст. 
до н. е., майже одночасно на великій території півдня 
Східної Європи. Етнічною підосновою для складення 
культури між Дніпром та Доном були носії культури 
багатоваликової кераміки. На сході розповсюдження 
культури вона доживає до ХІІ ст. до н. е. Територія Хер-
сонщини потрапляє у зону розвитку цієї культури тіль-
ки на ранньому етапі (до кінця XV ст. до н. е.). 

Зрубна археологічна культура представлена на 
Херсонщині майже виключно численними підкурган-
ними похованнями. Багато їх досліджено на Кахов-
щині. Поховання здійснювалось у скорченому стані, 
на лівому боці, з руками зігнутими у ліктях й кистями 
завжди перед лицем. Орієнтація покійників завжди го-
ловою на схід, іноді з невеликим відхиленням на пів-
ніч або південь.

Для цієї культури вже простежується соціальне 
розшарування небіжчиків. Але для могил території Ка-
ховського району властивою рисою є достатньо бідний 
та одноманітний супроводжуючий інвентар. У більшо-
сті випадків він складається з однієї, іноді двох, кера-
мічних посудин. Переважно це горщики банкової або 
біконічної форми. Хімічним аналізом встановлено, що 
вони ставились у могилу з м’ясною або молочною їжею. 
Іноді в могилах трапляються бронзові ножі та жіночі 
прикраси. Але часто в могилах виявляються лише кіст-
ки ритуальних тварин.

molenkovsky@bigmir.net

Економічним укладом носіїв зрубної культури на 
Херсонщині було виключно кочове скотарство. Жод-
них слідів землеробства не виявлено. Бронзові речі 
потрапляли сюди з Донбасу [1, с. 32-33].

На рубежі ХV та XIV століть до н. е. уся територія 
Херсонщини стає зоною мешкання племен сабатинів-
ської археологічної культури. Територія цієї культури 
охоплює степову частину України та Молдови. Тягнеть-
ся від гирла Дунаю та Прута до Нижнього Подніпров’я 
та Надпоріжжя, захоплюючи також Лівобережну Хер-
сонщину, узбережжя Азовського моря (в межах Запо-
ріжжя) та степовий Крим. Час розвитку сабатинівської 
культури в степах Південної України повністю припа-
дає на етап вологого відносно теплого клімату. Це пер-
ша по справжньому землеробська культура Південної 
України. У Нижньому Подніпров’ї таких однозначних 
землеробів майже не було й у подальшому (окрім 
землеробів черняхівської археологічної культури ІІІ 
століття та давньоукраїнського населення XII – XIII 
століть). Відтак сабатинівська археологічна культура 
є однією з найцікавіших у давній історії Херсонщини.

Пам’ятки сабатинівської культури на Херсонщині 
достатньо численні. Представлені кількома видами 
– поселення, стійбища, ґрунтові могильники, скарби, 
майстерні, а також, вірогідно, й підкурганні поховання. 

Поселення переважно невеличкі. Відносно дов-
готривалими можна визнати тільки Дрімайлівське та 
Зміївське поселення (біля с. Зміївка Бериславського 
р-ну), й поселення нижнього шару двошарової пам’ятки 
Ушкалка (біля с. Ушкалка Верхньорогачицького р-ну). 
Окрім зазначених поселень, розташованих на берегах 
Дніпра, до більш-менш тривалих можна віднести й Но-
вокиївське поселення степової зони лівобережжя Хер-
сонської області (біля с. Новокиївка Каланчацького р-ну). 

Більшість нетривалих поселень теж виявлено у до-
лині Дніпра. Одне з них знаходиться за 4 км на північ 
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від села Василівка Каховського р-ну [2, с. 11]. Пооди-
нокі невеличкі поселення відкрито також у степовій 
зоні та у Присивашші на Лівобережній Херсонщині.

Залишки скотарських стійбищ сабатинівської 
культури Херсонщини дещо кількісно поступаються 
поселенням. Вони поодинокі у долині Дніпра. Трош-
ки більше їх на території Нижньодніпровських пісків, 
у степовому лівобережжі та у Присивашші. Одну таку 
пам’ятку знайдено біля села Дмитрівка Каховсько-
го району [3, с. 53-54; 4, с. 19-20]. Це єдине стійбище 
сабатинівської культури Південної України частково 
досліджене археологічними розкопками (дослідження 
автора кінця 1980-х років).

Ґрунтові могильники сабатинівської культури на 
Херсонщині є великою рідкістю. Знайдено їх тільки 
два, відомо також про одне окреме ґрунтове поховання.

Специфічними й дуже оригінальними археологіч-
ними пам’ятками сабатинівської культури є так звані 
“скарби”. Для території Херсонської області це найдав-
ніші з дійсно схованих комплексів речей. Для тогочас-
них людей вони були справжніми дорогоцінностями 
(тобто скарбами). Знайдено сабатинівські скарби в різ-
них регіонах Херсонщини. Скарби ці двох типів – які 
складаються з комплексів бронзових виробів, або це 
схованки кам’яних ливарних форм. 

Таких величезних сабатинівських поселень, які ви-
явлено у Поінгуллі, Побужжі та на Одещині, що сягають 
десятків гектарів, на Херсонщині немає. Тут дослідже-
но селища з кількома будинками в ряд або розкида-
них безсистемно. Житла були двох типів – прямокутні, 
приблизно одного розміру (з вуличним плануванням) 
та багатокамерні (з нечітким плануванням і прибудо-
вами житлового й господарського призначення). Бу-
дівлі споруджувались із каменю та глини. Досліджено 
й будівлі повністю глинобитні або глинобитно-дерев’я-
ні. Для сабатинівських помешкань Нижнього Дніпра 
властивими були земляні поли, обмазані глиною. Дах 
робився з дерева, перекривався очеретом, підтриму-
вався стовпами у середині житла. В усіх житлах просте-
жено вогнища або печі. У середині осель влаштовува-
лись ями-зерносховища та погреби.

Знайдений при розкопках поселень керамічний 
посуд дуже різноманітний. Кухонний посуд склада-
ється з банковидних посудин, різноманітних горщиків, 
величезних товстостінних посудин типу піфосів (для 
зберігання води або зерна), мисок, жаровень. Столовий 
посуд підрозділяється на: чаші (з ручками й без них), 
келихи, глечики, черпаки.

Знаряддя з каменю відносяться до двох видів ді-
яльності – до господарської домашньої (зернотерки, 
пести, ступки, невеличкі корита, точильники) та до 
бронзолиття й бронзообробки (молоти, рудотерки, пе-
сти, молотки, ковадла, абразивні знаряддя). З кременю 
іноді виготовляли наконечники стріл. У великій кіль-
кості на сабатинівських поселеннях знайдено кістяні 
вироби –  знаряддя, що слугували для обробки шкір та 

вовни; знаряддя для шиття та в’язання; знаряддя для  
виготовлення упряжі та кераміки; рибальські гачки та 
гарпуни; наконечники стріл. Великою кількістю пред-
ставлено й кістяні та рогові псалії для верхової їзди.

Бронзові вироби знайдено як на поселеннях, так і 
у складі скарбів. Найчисельнішими бронзовими зна-
ряддями є серпи. Часто зустрічаються знаряддя для 
обробки деревини – сокири-кельти, долота, тесла. Ба-
гато знайдено ножів. Широко представлена й брон-
зова зброя – кинджали, бойові сокири, наконечники 
списів. З’являються й перші, нечисленні ще, бронзові 
вістря стріл. Бронзові прикраси не настільки числен-
ні, як знаряддя праці та зброя. Представлені булавка-
ми, підвісками, браслетами (типологічно відповідають 
прикрасам карпато-дунайських культур). Номенклату-
рі бронзових знарядь відповідають і матриці ливарних 
форм. Виявлено на поселеннях поодинокі імпортні 
скляні намистини [1, с. 34-36].

Науковцями відзначається, що у господарській 
діяльності сабатинівських племен, в усьому ареалі їх 
розповсюдження, провідну роль займає землеробство. 
На це вказує знахідка великої кількості серпів, зер-
нотерок, зерносховищ у житлах. Основними сільсько-
господарськими культурами були пшениця, ячмінь, 
жито, просо. Вважається, що землеробство могло бути 
орним, з використанням волів. Щодо території Херсон-
щини, то аналіз типів пам’яток та їх співвідношення свід-
чить, скоріш за все, про відсутність значного домінування 
землеробства над скотарством. Є навіть підстави вважа-
ти, що тут роль скотарства була навіть дещо вищою, ніж 
роль землеробства. Але це скотарство було не кочовим, а 
відгінним (пастушачим) або навіть прихатнім.

Дослідженнями палеозоологів встановлено, що до 
складу домашніх тварин сабатинівської культури на 
території Нижнього Подніпров’я (у т. ч. й Херсонщини) 
входить велика та дрібна рогата худоба, кінь, свиня, со-
бака. Велика рогата худоба є провідною (до 50 % усіх 
тварин). Коней та дрібної рогатої худоби вдвічі менше. 
Ще менше свиней (до 10 %).

Не набагато меншу роль ніж землеробство та ско-
тарство грав в економічному житті сабатинівських 
племен розвиток ремесел. Особливо численними були 
металообробні майстерні. Вважається, що ця справа у 
сабатинівців виділяється вже у самостійну галузь ви-
робництва. Нижнє Подніпров’я, в межах Херсонщини, 
знане як найважливіший регіон професійного бронзо-
вого виробництва усієї сабатинівської культури. Одну 
майстерню досліджено на території поселення. Інші 
не були пов’язані з поселеннями, а були саме ремісни-
чими пунктами. Виробництво бронзових речей в май-
стернях Херсонщини зорієнтоване по усіх трьох ос-
новних напрямках – виготовлення зброї, виготовлення 
знарядь праці та виготовлення прикрас. 
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Перспектива краєзнавчих досліджень 
затоплених та напівзатоплених населених 
пунктів водами Каховського водосховища 
на прикладі смт Нововоронцовка
Херсонської області

Йдеться про перебіг краєзнавчих досліджень затоплених вулиць смт. Нововоронцовка 
Херсонської області водами Каховського водосховища. Автор намагається розкрити 
перспективу таких досліджень на затоплених населених пунктах басейну Каховського 
водосховища.
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Тема затоплення водами водосховищ населених 
пунктів України дуже драматична і не повністю до-
сліджена з краєзнавчої точки зору. Особливо треба 
зауважити, що в період існування СРСР цю тему було 
заборонено висвітлювати, а плани затоплення були 
засекречені. Фундаментальні енциклопедичні праці 
обходять тему затоплення. «Історія міст і сіл Україн-
ської СРСР» взагалі ні слова не згадує про підготовку, 
перебіг та наслідки затоплення, тільки про післявоєн-
ні успіхи у відновленні народного господарства [1, с. 
476-480].

У 1956 році, перебуваючи в активній фазі зато-
плення, Нововоронцовка отримує статус «селища 
міського типу», цей факт документують в Українській 
радянській енциклопедії, але жодного слова про за-
топлення [2, с. 337]. Під активною фазою мається на 
увазі період з 20 березня по 15 травня 1956 р., коли 
зафіксований найбільший притік води до 15 відмітки 
включно [3].

Народна пам’ять все ж зберегла багато фактів пе-
ребігу подій підготовки до затоплення і самого зато-
плення. Тому методи oral history (усна історія) дають, 
хоча й іноді сплутані, але досить унікальні дані. Слід 
зауважити, що окрім населених пунктів постраждала 
також флора і фауна регіону затоплення, а у випадку з 
Каховським водосховищем майже загинув легендар-
ний Великий Луг. Про зникнення майже усіх Запорізь-
ких Січей та безлічі історичних та археологічних пам’я-
ток також треба пам’ятати, як про невідворотну втрату 
історико-культурного надбання краю та всієї України.

Від затоплення та підтоплення постраждало більше 
90 сіл та селищ в басейні Каховського водосховища [4, 
с. 92]. Нововоронцовка Херсонської області не виня-
ток. Під воду пішли три найстаріші вулиці, та як міні-
мум п’ять провулків. Відомі назви двох вулиць – Шев-
ченка та Ветеринарна, та одного провулка – Зарічний 
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(за однією з версій, це провулок був вулицею і нази-
вався відповідно Зарічна), який на сьогодні частково 
зберігся і носить свою історичну назву (попередня наз-
ва – пров. 5 грудня). За спогадами старожилів вулиця 
Шевченка була найдовшою і тягнулася від південного 
мікрорайону «Мазурівка» до північної межі селища. За 
іронією долі чи за спеціальною вказівкою, після зато-
плення вулиці Шевченка, його назву отримав малень-
кий ґрунтовий провулок на 10 адрес між вулицями 
Воронцова та Гагаріна.

Починаючи з 2004 року автором статті не система-
тично (декілька разів на рік) проводився збір підйом-
ного матеріалу на березі водосховища в межах смт. 
Нововоронцовка. Здебільшого це були уламки глиня-
ної, фаянсової та фарфорової кераміки ХІХ – поч. ХХ 
ст., зрідка скляні вироби (лікарські пляшечки, залишки 
пляшок з напоїв) цього ж періоду, різна металоплас-
тика, гільзи та елементи спорядження німецької армії 
часів Другої світової війни.

Починаючи з літа 2014 року автор статті починає 
досліджувати дно акваторії Каховського водосховища 
в межах селища методом freediving (вільне пірнання), 
щоб відповісти собі на питання: чи залишилось щось 
після затоплення на дні? Ці дослідження були певною 
мірою систематичні – знахідки фіксувались, система-
тизувались і зберігались для подальшої їх музеєфіка-
ції; також наносились знайдені об’єкти інфраструктури 
на імпровізовану карту берега. Але без спеціального 
спорядження карта є досить не чіткою і приблизною 
(тому автор її до цієї статті не помістив).
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Протягом 2014-2016 років було досліджено 4 ло-
кації:

1. Північна частина вулиць, де вулиця Зарічна з’єд-
нувалась з вулицею Леніна (нині – Воронцова);

2. Перехрестя вулиці Радянської та провулка Коо-
перативного (нині – перехрестя Г-подібне, бо частина 
Кооперативного та Радянської затоплені);

3.  Ділянка південніше перехрестя Радянської та 
Кооперативного;

4. Затоплений початок вулиці Б. Хмельницького.
Розміри кожної дослідженої ділянки не великі, від 

100 до 300 м2. Глибина – до 3-4 метрів. 
Серед знахідок 2014-2016 років переважали пред-

мети побуту, посуд ХІХ – поч. ХХ ст., військові речі пе-
ріоду Національно-визвольних змагань 1917-1921 рр. 
та Другої світової війни (елементи техніки, амуніції та 
озброєння солдат воюючих сторін). Нумізматичний ма-
теріал за три роки пошуку був представлений декіль-
кома монетами 1821-1930 років.

За зазначений період вдалося локалізувати на-
ступні об’єкти: дитячий будинок 1930-х років (серед 
знахідок дитяча іграшка 1930-х років, столовий посуд), 
3 фундаменти житлових будинків (із тесаного вапняку) 
сусідньої з Радянською вилиці, колодязь, господарча 
яма або смітник (знайдено багато битих пляшок та 
глечиків ХІХ століття), продовження провулку Коопе-
ративного.

За попередніми результатами в 2015 році після до-
вгих умовлянь та переконань в актуальності у сторону 
адміністрації Нововоронцовського районного краєз-
навчого музею була створена експозиція присвячена 
затопленим вулицям, яка діє і по нині [5. с. 61].

За неперевіреними даними на сьогодні це єдина 
музейна експозиція про затоплені вулиці та села во-
дами Каховського водосховища на Херсонщині. Ство-
рення музею та меморіалу затоплених сіл є головною 
ідеєю та мрією автора.

В 2017-2018 роках дослідження велись на 5-й ло-
кації – ділянка затоплених частин провулків Аптечного 
та Шкільного, де були локалізовані залишки 2 будинків 
(фундаменти та предмети побуту), стайні (велика кіль-
кість зіпсованих та цілих підков та вудил), телеграфно-
го стовпа та кузні (шлак та спечене залізо). Окрім цього 
були знайдені зразки нумізматики, сфрагістики, філо-
бутоністики, ювелірні прикраси та біжутерія ХІХ – поч. 
ХХ ст., гільзи та елементи спорядження воюючих сторін 
часів Другої світової війни, і особливо треба відмітити 
елементи спорядження, гільзи та шанцевий інструмент 

австро-угорської армії часів національно-визвольних 
змагань 1917-1921 рр., що прямо доводить їхню при-
сутність у Нововоронцовці.

Відсутність необхідного спорядження та інструмен-
тарію не дає більш якісно дослідити затоплені вулиці 
Нововоронцовки, але автор буде продовжувати їх до-
сліджувати всіма доступними методами. 

Нажаль унікальні знахідки сезону 2017-2018 рр. 
немає де експонувати, тому вони законсервовані та 
чекають свого часу.

Щодо перспективи такого роду досліджень треба 
наголосити, що під водою залишився майже не зіпсо-
ваний культурний шар, де людське життя (не врахову-
ючи рибалок) припинилось більше 60 років тому, тим 
самим відсутність сучасного сміття в таких локаціях дає 
краще зрозуміти картину минулого. Звісно, частина за-
топлених сіл нині замулені через природні та людські 
чинники і дослідити їх майже неможливо. Проте для 
небагатих на артефакти сільських музеїв дослідження 
своєї затопленої історії можуть стати справжнім про-
ривом! До того ж, є села в Херсонській області, які част-
ково або повністю затоплені, проте є досить відомими 
у всій Україні, як то Гаврилівка Нововоронцовського 
району, яка була у власності родини Фальц-Фейнів і 
затоплена частково разом з фальц-фейнівськими будо-
вами, село Новокаїри та Республіканець Бериславського 
району, де розміщена і частково затоплена Кам’янська 
Січ, село Зміївка Бериславського району – єдине в Украї-
ні шведське поселення, також частково затоплено і за-
топлена частина майже вся замулена, місто Берислав, у 
минулому фортеця Кизикермен також підтоплене.

Як висновок можна констатувати, що затоплені 
села є відмінним джерелом для дослідження минулого 
рідного краю та конкретних населених пунктів, осо-
бливо тих, що зникли повністю з карти області. Адже 
слід відмітити той факт, що ніхто досі не займається 
цілеспрямованим дослідженням затоплених населе-
них пунктів і вони «лежать законсервовані» під водою 
з 1956 року. Треба не забувати і про те, що дно водо-
сховища має властивість змінюватись, тобто з кожним 
сезоном може збільшуватись кількість піску та мулу на 
дні, що ускладнюватиме їх дослідження.

Окрему увагу заслуговує національно-патріотичне 
виховання дітей та молоді на фоні дослідження зато-
плених і підтоплених сіл та селищ.
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Дисертація Артура Дрюкке – невичерпне 
джерело інформації з історії Таврії

Стаття присвячена унікальному краєзнавчому джерелу, що зберігається у фондах 
Державного архіву Херсонської області – дисертаційному рукопису Артура Дрюкке, 
що дає більш краще уявлення про соціально-економічне становище німецької колонії 
«Асканія-Нова» на початку ХХ століття.
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Немає жодного поважного видання з історії сели-
ща Асканія-Нова, яке б не спиралося на  документи 
Державного  архіву Херсонської області. Знаходимо 
посилання як у сучасних, так і виданнях за радянських 
часів, адже архіви – правдиві свідки минулого, закар-
бували історію в різноманітних документах, свідчен-
нях, спогадах. В даному випадку мова йде про дис-
ертаційні чернетки рукописів та матеріали з  фонду 
Артура Дрюкке. 

Доктор історичних наук, професор В. Ганкевич, його 
віддана послідовниця А. Задерейчук  посилаються на 
дисертацію Артура Дрюкке: «Известные большинству 
исследователей истории Аскании-Нова диссертацион-
ные черновые рукописи Артура Дрюкке предоставля-
ют довольно детальную информацию о приобретении 
земли и хозяйственной деятельности правительства 
Ангальтского герцогства на юге Российской империи» 
[1]. 

 «Твори   зарубіжних  дослідників, які допомогли  
висвітлити  окремі  сюжети  цього дослідження  на-
лежать  авторству  А. Дрюкке,  Х. Шульце, Й. Е. Релєрт 
…» –  пише у вступі  до  роботи «Ангальт-Кетенский 
герцог Хайнрих» історик  В. Ганкевич [2]. Відзначимо, 
що прізвище дисертанта Артура Дрюкке науковець 
згадує першим, що підкреслює надзвичайне  значення 
і важливість  зібраних рукописних  матеріалів.  В ін-
шому виданні Алла Задерейчук знову ж таки підтвер-
джує джерело основної інформації: «Вся информация, 
собранная в книге, несмотря на публицистический ха-
рактер изложения, имеет под собой прочное научное 
основание. Материалы для ее написания были кропо-
тливо собраны в архивных и библиотечных фондах…» 
[3]. 

Краєзнавець і упорядник альбому [4]  Ханс  Шванн 
теж згадує дисертацію Артура Дрюкке: «Данная пу-
бликация является еще одним звеном в ангальтской 
истории Аскании-Нова. В то время как Артур Дрюкке и 
Георг Опитц в своих работах в 1906 и 1972-1991 годах 
соответственно подробно изложили историю коло-
нии…». Тим самим підтверджує правдивість  викладе-
ної  достовірної   інформації, без якої було б неможли-
вим відтворити події далекого минулого. 

askluda16@ukr.net

В історичній довідці про історію німецької колонії 
посилання на дисертацію Артура Дрюкке робить док-
тор біологічних наук В. Д. Треус: «Из литературно-исто-
рических источников известно, что 3 марта 1828 года 
герцог Фердинанд Ангальт-Кетенский по указанию 
Николая І получил 42 тысячи десятин степных угодий 
на юге Украины  в бывшей Таврической губернии. По-
местье герцога близ Чапельского пода было названо 
Новой Асканией…» [5, с. 14]. Звісно, що й брат засно-
вника заповідника, викладаючи хронологію появи 
німців-колоністів на теренах майбутнього маєтку ди-
настії Фальц-Фейнів, не  міг обійтися без дисертацій-
них записів Артура Дрюкке [6]. Фундаментальне кра-
єзнавче  видання радянських часів «Історія міст і сіл 
Української РСР» [7], також спирається на добре дослі-
джену авторами-науковцями того періоду дисертацію 
Артура Дрюкке. У списку використаних джерел знахо-
димо посилання під № 464: Фонд 250, опис 1, справа 
1. На цьому перелік  закінчуємо, хоча, безумовно, він  є  
далеко не  вичерпаний. 

Тож цей унікальний документ досить  часто знахо-
димо в списку краєзнавчих джерел, на які посилаються 
дослідники в своїх розвідках про Таврію, про далеке 
минуле нашого краю. Подаємо повну назву німецькою 
мовою: Drucke  Artur. Ascania Nova. Die Geschichte einer 
Kolonie Anhalts  in  Sud-Russland. Dissertation  an  der  
Vereinigten  Friedrichs-Universitat Halle-Wittenberg, 
Halle 1906. Українською мовою назва роботи перекла-
дається так: «Історія однієї колонії Ангальта на Півдні 
Росії. Дисертація Артура Дрюкке представлена факуль-
тету філософських наук університету Фрідріха Велико-
го у Галле для здобуття ступеня доктора, 1906».

В  Державному архіві Херсонської області зберіга-
ється величезна тека «Особистий фонд Дрюкке Арту-
ра»: чорнові рукописи дисертації Артура Дрюкке, які є 
невичерпним  джерелом інформації з вивчення  історії 
рідного краю. До фонду Артура Дрюкке увійшли й інші 
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документи  з конторських книг маєтків  Фальц-Фейнів. 
Матеріали датуються  різними роками, складено та-
блиці, звіти, які можуть зацікавити краєзнавців Таврії. 
Дійсно унікальні архівні документи. Проте незважаю-
чи на численні посилання різних пошуковців, не мож-
на стверджувати, що досліджувати вже нема чого, що 
все оприлюднено, ретельно вивчено. Безліч корисної, 
надзвичайно цікавої, потужної інформації знаходимо 
на сторінках рукописів. Так, наприклад, можна дізнати-
ся про те, що сіяли на полях на початку ХХ століття [8] . 

У 1911 році у Фальц-Фейнів було засіяно озимої 
пшениці 695 десятин землі, ячменю – 1016, кукурудзи 
– 59, буряка кормового – 8, гороху 3, квасолі – 2 деся-
тини. У 1912 році, крім зазначених культур, сіяли ярову 
пшеницю, жито, овес, просо, сорго, гаолян. Садили тю-
тюн, чечевицю, бавовну, цибулю, картоплю. Є  відомості 
про врожай 1912 року. Посіви гаоляну (маньчжурсько-
го проса) на 8 десятинах загинули. Квасолі з двох деся-
тин було зібрано 75 пудів, кукурудзи з 93-х десятин – 
4714 пудів. Кормового буряка з семи десятин зібрано 
7438. У цьому ж році під «чорний пар» було відведено 
758 десятин землі. Нагадаємо, що десятина дорівнює 
1,45 га, пуд – 16,38 кг. Урожай збували переважно в 
Каховці.  У 1913 році було продано 295 пудів озимої 
пшениці за ціною 1 карбованець  за пуд, ярового ячме-
ню – 20 пудів за ціною 80 копійок, льону – 1005 пудів 
по півтора карбованця [там само]. 

Як відомо, землеробство було не єдиним і не го-
ловним джерелом прибутків родини Фальц-Фейнів, 
що дозволяло їм у 1913 році мати в своєму розпоря-
дженні одну карету, два кабріолети, три автомобілі, 
шість фаетонів, вісім тачанок. Солідний на той час «ав-
топарк».

За допомогою архівних джерел дізнаємося про за-
робітну плату того часу. Панас Решетняк, який працю-
вав з 1 червня по 14 листопада, отримав 45 крб. Під-
літок  Пилип  Решетняк,  за період з 25 червня по 14 
листопада – 15 крб. Взагалі підлітки отримували  вдві-
чі менше за дорослих [там само, c. 26].  Робітник  Пе-
тро  Шепель  був найманий на рік, тому його заробіток  
склав 125 крб.  Степан Бабенко з Полтавської губернії  
працював  лише з 4 березня по 6 травня, тому заробив  
22 крб. Цікаво, що тоді можна було купити на ці гроші?  
Простесенький плуг до 1914 року коштував 7 карбо-
ванців, за пуд озимої пшениці у 1912 році давали один 
карбованець 30 копійок [9]. 

Незважаючи на те, що минуло багато років з 
часу  формування архівного фонду Артура Дрюк-
ке, документи зберегли для нас прізвища найманих  
Фальц-Фейнами  робітників. До списків увійшло по-
над дві тисячі осіб. З німецькою  педантичністю за-
писувались прізвища та імена найманих працівників. 
Завдяки чіткому  виконанню  своїх обов’язків контор-
ськими  службовцями маєтків Фальц-Фейнів, можемо 
дізнатися про терміни найму, суму виплачених грошей. 
Відчувається німецька точність, акуратність, чітка під-
звітність. Наводимо декілька прізвищ: Науменко, Но-
вак, Куліш, Ткаченко, Главацький, Куліда, Пуляєв. Всі  
вихідці  з Таврійської губернії. Напевно, багато меш-
канців Таврії зможуть знайти  прізвища своїх предків,  
перегортаючи сторінки фонду  Артура Дрюкке. Список 
перераховує всіх робітників за 1913 рік – їх 2034 осо-
би. Останнім записано Микиту Мовчана, який прийшов 
з Подільської губернії та  заробив 125 карбованців [8, 
c. 36]. 

Цікаво, що у Фальц-Фейнів існували різні форми 
заохочення та преміювання добросовісних й відпові-

дальних робітників. У 1910 році додаткова винагоро-
да, яку сплатили  володарі маєтків за якісну й сумлінну 
роботу  найманим працівникам  становила від 3 до 6 
карбованців [там само, c. 32]. Середні ціни на робочі 
руки складали 120 крб, а через п’ять років – вже 130. 
Представниць жіночої статі на рік роботи  практично 
не наймали. У 1909  році зафіксовано лише один випа-
док найму дівчинки-підлітка, яка отримала 40 карбо-
ванців.  Але сезонних робітниць було багато. Серед них 
Марія Прасько, Марія Гречка, Ганна Фаніна, які зароби-
ли по 7 карбованців за два місяці. Відомо,  що населен-
ня колонії складалося переважно з німців-емігрантів, 
а наймані робітники були українцями та росіянами з 
різних губерній: Чернігівська, Курська, Пензенська, 
Харківська, Орловська, Полтавська та інші [там само, 
c. 26, 32].

Унікальну інформацію про першу школу німець-
кої колонії знаходимо на сторінках  рукописів Арту-
ра Дрюкке [там само, c. 19]. Таким чином, знаємо дату 
заснування  навчального закладу на теренах селища 
Асканія-Нова: «4 января 1831 года состоялось  торже-
ственное вступление  учителя Коха на должность,  а 
5- го числа – открытие  школы в Новой Аскании». Звер-
таємо увагу на характерне для того часу написання 
назви  заснованого у 1828 році населеного  пункту: 
«Новая Аскания». Відомо, що учнів було від 20 до 30 
чоловік. З кожного учня щорічно  брали платню два 
або три  карбованці асигнаціями. Учитель  Кох, уродже-
нець міста Цербста,  з великим старанням і натхненням  
виконував свої обов’язки до 1853 року, отримуючи на 
рік 500 карбованців сріблом при повному утриманні, 
щоденно проводив п’ять уроків. Цікаво, що учитель 
крім уроків виконував обов’язки кантора і читця. За ос-
новним своїм фахом він був шевським майстром, тож 
у вільний час міг займатися чоботарським ремеслом 
[там само, c. 19].

В дисертації  Артура Дрюкке є відомості про релі-
гійне життя  того часу: «Два раза в год приезжал со-
вершать богослужения священник из колонии Молоч-
ной» [там само, c. 20]. Інші богослужіння здійснював 
учитель Кох. У 1855 році в німецьку колонію приїхав 
пастор Штейн, але не надовго, бо  Фрідріх Фейн  (пра-
дід засновника заповідника)  купив  маєток  у 1856 
році. Від послуг чиновників та службовців Ангальтсько-
го герцогства уряд відмовився.

Звісно, у невеличкій статті неможливо перелічити 
інформаційне багатство унікального архівного доку-
мента, який міститься на 154-х сторінках. Матеріали 
чекають на нових дослідників, на оприлюднення до-
рогоцінної інформації, на ретельне вивчення й аналіз, 
систематизацію та неординарні  висновки з позиції  
сьогодення. Безумовно, справжній історик-дослідник 
почне вивчення історії рідного краю з першоджерел. 
Таким неоціненним джерелом є дисертація Артура 
Дрюкке та інші  конторські  документи маєтків «Аска-
нія» та «Кумбатин», які зберігаються в Державному ар-
хіві Херсонської області. 

Нажаль, відсутня будь-яка  додаткова інформація 
стосовно автора дисертаційних рукописів. Достемен-
но відомо лише, що вчений німець Артур фон Дрюкке 
захистив докторську дисертацію на дослідженні мате-
ріалів в Асканії-Нова [10, c. 31], назавжди залишивши  
величезний спадок –  безцінний архівний краєзнав-
чий матеріал, який чекає на зацікавлених дослідників. 

© Ташкевич Л. Л., 2018



Ташкевич Л. Л.   55

Список джерел та літератури:

1. Ганкевич В. Ю. Задерейчук А. А. О процессе продажи Ангальтских колоний Ф. И. Фейну (К 180-летию основания колонии Аскания-Нова). 
Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. Серія: Історичні науки. 2008. Вип. 52. №5. С. 137-140.

2. Ганкевич В. Ю. Ангальт-Кетенский герцог Хайнрих (1830–1847). Ученые записки Таврического национального университета имени В. И. 
Вернадського. Серия «Исторические науки». 2012. Т. 25 (64), № 1. С.66-76.

3. Задерейчук А. А. Создавая рай… История рода Фальц-Фейнов. Херсон: Надднепряночка, 2014. 208 с.
4. Аскания-Нова в исторических планах и рисунках, 1828 – 1856 гг. / Сост. Х. Шванн. Магдебург – Кетен – СПб.: Синел, 2008. 52 с.
5. Треус В. Д. Акклиматизация и гибридизация животных в Аскании-Нова. 80-летний опыт культурного освоения диких копытных и птиц. 

К.: Урожай, 1968. С.14.
6. Фальц-Фейн В. Э. Аскания-Нова. К.: Аграрная наука, 1997. 348 с. 
7. История городов и сел Украинской ССР. Херсонская область / Ред. коллегия тома: Мельников А. Т., Ведмедь А. С., Вирлич А. Э. К.: Институт 

истории Академии наук УССР, 1983. С. 597-598.
8. Держархів Херсонської обл. Ф. 250. Оп.1. Спр. 1. Дрюкке Артур. Дисертаційні чорнові рукописи з історії виникнення вівчарства в Асканії-

Нова (у перекладі Чаплинського). 1904-1913. – Арк. 154.
9. История Украинской ССР в десяти томах. Т. 6. К: Наукова думка, 1984. 655 с.
10. Рябко В. М. Аскания-Нова в решении научных проблем. Херсон: ПАО «Херсонская городская типография, 2011. 576 с. 



56   Збірник матеріалів III конференції «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка»

Ташкінова
Олена Миколаївна
завідуюча Горностаївським краєзнавчим музеєм
(смт. Горностаївка, Херсонська область)

До історії гончарства Горностаївського району

На базі спогадів мешканців Горностаївського району розкриваються деякі аспекти 
організації гончарного виробництва; визначено основні осередки гончарства, 
охарактеризовано виробничий цикл.

Ключові слова: 
гончарство, Горностаївський 
район, усна історія.

Гончарство – одне з найбільш таємничих, дивовиж-
них і чаруючих ремесел. Воно має магічну властивість, 
створюючи зі шматка глини неймовірні витвори мис-
тецтв. Колись і наш район мав багато осередків по ви-
робництву гончарних виробів.

В межах Горностаївського району, на Широкій 
балці, де була колись і  Кам’янська козацька переправа, 
були знайдені глиняні вироби трипільської культури. 
Поблизу сел Каїри,  Горностаївка, Заводівка на березі 
Каховського водосховища можна і до цих пір знайти 
уламки глиняного посуду скіфо-сарматського періоду. 
На місці колишнього гончарного цеху села Горноста-
ївка, який стояв колись на високій кручі Каховського 
водосховища, серед білої вапнякової гальки,  до цих 
пір червоніють черепки гончарного посуду.

Розквіту гончарства в нашому районі сприяла на-
явність покладів високоякісних червоних та черво-
но-бурих глин. Це і зумовило виникнення  гончарного 
виробництва, а саме в селах Каїри, Маринське, Ко-
чубеївка, Горностаївка. На денну поверхню плейсто-
ценові червоні глини виходять в балці Мерзляк села 
Каїри, у верхній течії балки Каїрки біля села Марин-
ського, в середній течії Сапатого яру поблизу села Гор-
ностаївка, у лощинах поблизу сіл Нова Єлизаветівка, 
Нова Благовіщенка. Під час будівництва зрошувально-
го каналу в межах району, були  виявлені  місця – гли-
нища червоної глини. Водії, які мали необережність і 
проїхали по червоній глині, тяжко  відколупували її від 
шин автомобілів.

Мабуть найстаріший і найбільшого розвитку досяг 
осередок гончарства в селі Каїри на березі річки Кон-
ки. Зі спогадів жителя села Каїри Володимира Іванови-
ча Довганя: «Мій прапрапрадід, відставний козак Опа-
нас Іванович Асоченко, заснував артіль з виготовлення 
черепиці, цегли, кухонного посуду. Виробництвом він за-
ймався влітку. У нього були свої кораблі,  якими  він возив 
і продавав  черепицю до Франції та Австрії». Зі спогадів 
ще одного мешканця села Каїри Посунька Миколи Охрі-
мовича  стало відомо, що служачи в  лавах Радянської ар-
мії, він прокладав лінію зв’язку в Австрії, і спостерігав 
дахи криті черепицею із Каїр. Ото було подиву у нього.

Ще один осередок гончарства був досить розвине-
ний біля кар’єру верхньої течії балки Каїрки в селах 
Маринське та Кочубеївка. В 1796 році сюди масово 
переселили німців-колоністів. І до цих пір їхні будин-
ки вражають своєю архітектурною витонченістю бо 
складені вони із червоної цегли і вкриті червоною 

elenataw@yandex.ua

черепицею. Німці-колоністи виготовляли черепицю, 
цеглу, різноманітний посуд для приготування, збері-
гання й подачі на стіл тих чи інших страв. Виготовляли 
кахлі, дитячі іграшки, декоративний посуд. Зі спогадів 
моєї бабусі Котій Анастасії Йосипівни, жительки села 
Велика Благовіщенка: «Я ще дівчинкою почала пра-
цювати в гончарному цеху німців-колоністів. Там за-
робила перші свої копійки. Нас, працюючих підлітків,  
було багато. Найменші робили найлегшу роботу, ми 
перетирали на решеті биті уламки черепиці, цегли або 
бракованого посуду. Потім це додавали до глини, на 
станках перемішували, а вже потім робили посуд. Тому 
їхні глиняні вироби були не гладенькі, а з маленькими 
камінцями. Це додавало їм міцності і посуд «дихав», 
так завжди говорили майстри, які виготовляли гончар-
ні вироби. Повсякденний, розрахований на продукти 
харчування, посуд вони не розфарбовували і поливою 
не покривали, а вже посуд який прикрашав стіл, то він 
розфарбовувався і покривався поливою. Відносилися 
німці-колоністи до людей дуже добре. Годували нас 
п’ять разів на день. То майже всі безробітні старали-
ся до них попасти. В кого був благенький одяг тому і 
одежину справляли. Виселили їх в 1941 і більше вони 
сюди не повернулися, і виробництво не відновилося. 
Люди їх завжди з добротою згадували. Самі вміло пра-
цювали і людей підтримували тих, хто якісно працю-
вав, а ледарів вони виганяли. Виготовляли вони най-
більше різних за об’ємом глечиків, горщиків, макітри, 
банок, ринок, мисок, цідилок, друшляків тощо».

У наш час можна ще подивитися на залишки гор-
на в селі Маринському.  Проіснувало тут виробництво 
до розпаду Радянського Союзу, а виготовляли тут уже 
одну цеглу.

Розвиток гончарства в самій Горностаївці почався у 
1953 році з виробництва спочатку білої, а потім  чер-
воної черепиці на березі Каховського водосховища. Зі 
спогадів Книш Олександри Пилипівни: «Спочатку на 
березі побудували невеличку землянку, там поставили 
станок і виготовляли плоску білу черепицю із піску та 
цементу. Потім її розкладали на щити і сушили, потім 
занурювали у воду, знову сушили. І так сім разів. Піс-
ля цього вона ставала міцною. Виробництво цієї цегли 
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тривало досить довго».
 Зі спогадів Ренжина Геннадія Івановича: «Посту-

пив я у гончарний цех у жовтні 1972 року. В цеху було 
дві печі: одна електрична, друга на солярці. Коли мене 
прийняли на роботу, то поставили помічником до ста-
рого діда-пічника,  я йому  допомагав викладати ту піч 
під солярку, а потім біля неї і працював. Всього було 
24 вагонетки, які їздили по колу, а на них стояли ви-
роби і по черзі обпалювалися. Там було 4 форсунки і 
ми підтримували температуру 800-1000 градусів. Самі 
вироби робилися або вручну, або під пресом (горщики 
для квітів). Три-чотири дні висихали, потім малювали-
ся, і випалювалися. Технологами по гончарству у нас 
було подружжя Куликів Іван та Віра із Сумської облас-
ті. Вони на гончарному колі такі дива творили. Виготов-
ляли глечики на 0,5 л, 0,8 л, 1 л, 2 л, квіткові горщики, 
чашки, миски, блюдця, дзбанки, банки, макітри. Про-
дукцію забирали в Херсон, Крим, Миколаїв. Квіткові 
горщики в Каховський та Херсонський лісгоспи».

Кузьміна Ксенія Павлівна пригадує: «Особисто я, 
разом із іншими жінками села, всього нас було 16 чо-
ловік, їздила в Київську область у м. Васильків, де нас 
навчали майстри з гончарства. Звідти ми привезли ва-
гон жирної червоної глини. Змішували її до потрібної 
консистенції з нашою з під Маринського. Все це ми ро-
били у станку  і під пресом видавлювали «ковбаси». Їх 
діаметр був 10-15 см, довжиною 10 м. Кожен собі брав 
стільки скільки було потрібно. У нас були гіпсові форми 
для квіткових горщиків. Накладали туди порцію глини і 
станком видавлювали. Сушили 2-3 дні, в залежності від 
погоди. Двічі на день їх обтирали мочалкою з водою. 
Потім художники, їх було двоє, розмальовували. Далі 
вироби  сушили, а потім уже в піч ставили. Одним із 
найкращих директорів був Сизонець Петро Іванович. 
Він був творчою людиною, ми їздили по виставкам, 
продукцію нашу завжди купували. Та коли його забра-
ли від нас у комунгосп, виробництво почало занепада-
ти і зовсім пропало. Все залежить від людини».

Джулай Валентина Іванівна, художниця: «Фарби, 
якими я малювала, були сухими і називалися «Ангоба» 
розбавляла я їх теплою водою. На кожен колір у нас 
була гумова груша, в неї вставляли соломинку або з 
пір’я качиного, гусячого серединку. Я працювала тоді, 
коли директором був Сизонець Петро Іванович, заста-
ла і подружжя Ігошиних, вони були майстрами. Розквіт 
виробництва був при Сизонцю П. І. Ми їздили на ви-
ставки у Київ, на Львівщину. Він був завзятий, меткий, 
комунікабельний. А вже Ігошин до людей ставився зов-
сім інакше, люди почали покидати виробництво».

У своїх спогадах Войнов Володимир Григорович 
розповів про таке: «Як тільки восени 1972 року при-
йшов я з армії,  пішов  працювати на гончарний цех. 
Особисто я возив глину із м. Дружківка Донецької об-
ласті, із кар’єра, що поблизу нашого села Маринського. 
Глину, у відповідній кількості, засипали до ями і гвин-
том перемішували роблячи  пульпу. Стояв прес, який 
колотив, качав глину і кидав на вальці, продавлював 
і робив «ковбаси». Для скла стояв станок-розмелю-
вач, там були барабани, як шари більярдні, вони ка-
чали, колотили і розмелювали любе скло. Потім це все 
нагрівали, скло плавилося і утворювалася полива на 
виробі. Чому занепало виробництво? А все залежить 
від керівника. Такого директора у нас забрали. Інші не 
дбали ні про людей, ні про виробництво. Перестали 
дотримуватися технології, багато продукції тріскалося 
і її не стали купувати».

З сумом згадували колишні працівники гончарного 
цеху про свою роботу. Жалкували. І коли я їх зібрала до 
музею  і показала виставку їхніх виробів, то всі діли-
лися своїми спогадами. А в Горностаївському музеї на-
родної творчості та побуту представлені три експози-
ції гончарства: «Гончарство німців-колоністів»; вироби 
гончарства, привезені переселенцями, які заселяли 
наш край, а це Чернігівська та Полтавська, Волинська 
та Чернівецька області; «Горностаївський гончарний 
цех». А в районі глини то є. І районний центр зайнятості 
на курси гончарів посилає, але бажаючих немає. 

Працюючи в обласному архіві я віднайшла істо-
ричні відомості про гончарство нашого району. Цеглу 
випалювали хутори: Лісників (поблизу Нової Єлизаве-
тівки), Добровольських, Жеребних, Бережних. Найбіль-
шу кількість черепиці в районі випускав черепичний 
завод в селі Кочубеївка. Ця черепиця називалася «Ма-
раканка» і на ній було написано «Даршть. Кочубеивка. 
Таврической губернии». Ближче до дороги Каховка – 
Мелітополь працював цегляний завод Дубініна. Випа-
лював черепицю і Уваров Микита, який жив на захід в 
5 км від села Велика Благовіщенка. В нас навіть села 
назву отримали Червоноблагодатне, Червона Поляна 
від кольору червоної черепиці, бо ще здалеку серед 
високих бур’янів спочатку було видно червоні дахи, 
а вже потім саме село. Дослідження  цієї теми буде  
продовжуватися.  Ще не всі села району досліджені, зі-
брані не всі зразки черепиці та гончарних виробів що 
випускалися колись в районі.
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Заповідник «Асканія-Нова» в українських 
періодичних виданнях 40-х років ХХ століття

Зроблено огляд українських періодичних видань, в яких міститься інформація про 
заповідник «Асканія-Нова» у період гітлерівської окупації 1941-1943 рр. Визначено 
характер ставлення окупаційної влади та української преси до заповідника, підкреслено 
значимість «Асканії-Нова» у формуванні наукового потенціалу Південної України.   
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Заповідник «Асканія-Нова» у різні часи свого ста-
новлення відчував на собі перипетії історичних про-
цесів. Ледве відновившись після трагічних подій 1917 
року, громадянської війни (1917-1922), Асканія-Нова 
зіткнулася з більш загрозливішою  силою – гітлерів-
ським загарбанням. 

До Асканії-Нова частини 11-ої армії Еріха фон 
Манштейна вдерлись вже 14 вересня 1941 року. Запо-
відник гітлерівці розглядали як надбання німецького 
народу, а тому дотримувалися наказів командування зі 
збереження території. У своїх мемуарах фельдмаршал 
Манштейн із обуренням згадував гори підпаленого 
хліба, залишеного відступаючими червоноармійцями. 
Тим самим офіцер підкреслив, на його погляд, нена-
лежне відношення до заповідника з боку радянського 
керівництва. Асканія-Нова для нацистів, окрім госпо-
дарського об’єкту, була також зручним стратегічним 
пунктом для вторгнення до Криму. Недарма Манштейн 
розташував тут штаб, в якому виношував загарбниць-
кі плани. Для розуміння того, які обсяги асканійської 
спадщини дісталися гітлерівцям, доречно ознайомити-
ся з довоєнною українською пресою [36].

У львівському «Ділі» за червень 1926 року, у статті 
«Чаплі» повідомляється, що напередодні святкування 
100-річного ювілею зо дня свого заснування Асканія 
отримала офіційну назву − «Степовий державний за-
повідник ім. Х. Раковського «Чаплі». «Чаплі» є зразко-
вим господарством, яке обслуговують близько 3000 
робітників. Зоопарк поповнився сотнею нових тварин, 
серед яких значаться лані, джейрани, дикі коні, кен-
гуру, а також рідкісні птахи: фазани, лебеді, фламінго, 
чаплі. Підкреслено, що на службі перебувають більше 
200 коней, близько 400 волів, 70 верблюдів, а також 
використовуються 24 трактори «Форд». Господарство 
має електрифіковані млин, крупарні, олійні, водопро-
від. У «Чаплях» виведено 9 порід овець. У 1925 році 
вівці дали 3500 пудів тонкої вовни, у господарстві було 
заготовлено близько 320 000 пудів сіна та зернових. 
У статті також акцентується увага на отриманні госпо-
дарством 266 000 крб. чистого прибутку. Досить-таки 
цінна, хоча і суперечлива інформація для нащадків, що 
потребує критичного ставлення [13]. 

  Вже через рік львівські журналісти у статті «Ці-
линні степи України» із сумом констатують зникнен-
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ня великого українського степу – символу народних 
пісень та історичних дум [33]. А 1939 року львівське 
видання згадало заповідник у переліку привабливих 
туристично-екскурсійних об’єктів України [35]. 

Отже, незважаючи на ставлення фельдмаршала 
Манштейна, розуміємо, що «Асканія» напередодні оку-
пації була успішним господарством, в якому займалися 
розведенням сільськогосподарських тварин, підвищу-
вали врожайність зернових культур, активно розвива-
ли біологічну науку.

З метою зацікавлення «Асканією» широкого кола 
осіб гітлерівці спонукають українську пресу активно 
писати про неї. Таким чином в україномовних видан-
нях 1941-1943 рр. інформація про заповідник пред-
ставлена досить широко.

Одним з найперших в окупаційний період Аскані-
ю-Нова згадав київський тижневик «Нове українське 
слово». У двох січневих номерах 1942 року доктором 
біологічних наук С. Парамоновим подана велика стат-
тя «Асканія-Нова та її завдання». У статті вчений дає 
стислу історичну довідку про створення селища, на-
водить статистичні дані відносно заповідного фонду 
території, нещадно критикує радянське керівниц-
тво за необачне управління. Автор пропонує ряд 
заходів з відновлення Асканії, зокрема, наголошує 
на активізації науково-дослідницької роботи, ство-
ренні нових лабораторій, розширенні території зо-
опарку, поповненні експонатами музею. Сьогодні 
важко визначити наскільки та як саме німцям «вда-
лося» удосконалити й підвищити ефективність роботи 
асканійського заповідника, адже «наслідки» їхнього 
господарювання радянський уряд оцінив у мільйони 
карбованців. У повідомленні радянського інформбюро 
від 23 листопада 1943 року зазначено, що гітлерівця-
ми розстріляно близько 200 асканійців,  300 чоловіків 
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угнано на примусові роботи до Німеччини, розорено 
музей, пошкоджено бібліотеку та зоопарк. Ось такі 
завдання дійсно були реалізовані окупантами в Аска-
нії-Нова, що підтверджені свідченнями численних міс-
цевих жителів, яким пощастило вижити [17, 18].

Лютневий номер «Нового українського слова» 
за 1942 рік повідомив про «Сторіччя наукової праці 
в Асканії-Нова». Автор акцентував увагу на науковій 
роботі вихідців з Німеччини, детально описав заслуги 
Фрідріха Фальц-Фейна, а також діяльність Франца Тец-
манна – піонера-дослідника асканійського степу [28].

Старокостянтинівське «Нове життя» у липневому 
номері 1942 року наводить уривки зі статті доктора 
Хельма «Праця німецьких колоністів в Україні». Автор 
схвально відгукується про своїх земляків, які у різні 
часи переселилися до України, створивши зразкові 
господарства. Із гордістю розповідає про Фальц-Фей-
нів та їхніх овець, які «постійно викликали труднощі у 
підрахунку» та наголошує на непомірних більшовиць-
ких апетитах, через які доходи колоністів скоротилися 
[20].

У вересні 1942 року новина про виділення німець-
ким керівництвом 15000 баранів-мериносів для роз-
витку господарства на півдні України знайшла місце 
відразу у кількох виданнях. Про цю подію написали 
«Васильківські вісті», білоцерківський  «Дзвін волі», 
«Український голос» з Проскурова, а також тижневик 
Барської округи. У статті детально описуються масшта-
би постачання баранів в Україну, повідомляється про 
потяг з 14 вагонів, кожен з яких містить по 40 особин, 
про особливості утримання баранів під час поїздки. 
Розповідається, що кожна тварина має картку, в якій 
з німецькою скрупульозністю зазначено походження, 
ціна, прізвище та ім’я особистого годувальника-догля-
дача. Отже, можна зробити висновки, що німецька оку-
паційна влада планувала активно розвивати вівчар-
ство на півдні України, продовжуючи справу ангальців 
та Фальц-Фейнів[1-4]. 

У жовтневому номері за 1942 рік юзівського «Доне-
цького вісника» у статті «Крым должен быть орошен» 
зазначається важливість вирішення для німецького 
командування питань водопостачання до засушливих 
Північної Таврії та Криму. Асканія-Нова наводиться, як 
приклад зразкового господарства, що вирішило для 
себе проблему води завдяки артезіанським сверд-
ловинам. Цікаво, що власник Асканії Фрідріх Фальц-
Фейн у статті згадується під ім’ям Ерік [10].

Чернігівська газета «Українське полісся» у грудні 
1942 року у статті «Ногайські степи» розповідає про 
робочу поїздку генерального комісара Таврії Альфреда 
Фрауенфельда. Ногайський степ змальований як при-
вабливий регіон для розвитку сільського господарства. 
Згаданий Генічеськ як потужний порт із рибоперероб-
ним заводом, озеро Сиваш із цілющими грязями, за-
повідник Асканія-Нова з рідкісними тваринами та пта-
хами. У перспективах значиться модернізація водних 
магістралей Мелітопольщини, оновлення фруктових та 
овочевих плантацій регіону [15].

У 1943 році лютневий номер берлінського украї-
номовного «Голосу» кількома строками обмовився 
про те, що заповідник «Чаплі» відновився після відхо-
ду більшовиків та продовжує наукову діяльність. Того 
ж місяця інший берлінський тижневик для російських 
робітників «Труд» статтею «Рятування культурних 
цінностей» повідомив про врятовані від більшови-
ків пам’ятки культури СРСР. Серед солідного переліку 
пам’яток також значиться й Асканія-Нова. Цікаво, що у 

статті наголошується увага на особливій ролі німець-
ких військовослужбовців у спасінні культурних ціннос-
тей. Тижневик підкреслює, що німецькі солдати, повер-
нувшись з фронтів, зазначали «безглузде руйнування 
більшовиками пам’яток, будівель, які нічого спільного 
не мають із війною». Проте радянські очевидці дій ні-
мецьких солдат розповідали зовсім протилежне [27]. 

«Одесская газета» від 28 травня 1943 року розмі-
стила некролог Алоізію Моравеку, викладачу Одеської 
консерваторії. Музикант примітний тим, що в Аска-
нії-Нова за дорученням С. Б. Фальц-Фейн організував 
оркестр духових інструментів та протягом десяти років 
ним керував [16].

Липневу новину «Райхміністр Розенберг відбув у 
подорож по Україні»  розмістили газети Правобереж-
жя: «Вінницькі вісті» (Вінниця), «Воля Покуття» (Коло-
мия), «Голос Прикарпаття» (Дрогобич), «Нова Доба» 
(Берлін), «Нове українське слово» (Київ), «Рідна Земля» 
(Київ), «Станіславівське слово» (Станіслав). Рейхміністр 
Альфред Розенберг разом з рейхкомісаром Еріхом Ко-
хом під час подорожі Дніпропетровською, Кримською 
та Миколаївською генеральними округами знайоми-
лися із становищем сільського господарства у регіо-
нах. Газети повідомляють, що німецькі воєначальники  
побували у зразкових підприємствах Запоріжжя, Кри-
вого Рогу, Нікополя, Миколаєва, Мелітополя, Херсону, а 
також оглянули овечу ферму та зоопарк в Асканії-Нова. 
З особливим наголосом у газетах підкреслено, що «за 
весь час подорожі рейхміністр бачив радісну участь у 
праці на всіх ділянках життя, що її проявляє україн-
ське населення». Через 75 років після війни остання 
фраза сприймається по-особливому, адже розуміємо 
що саме стоїть за цією «радісною участю» місцевого 
населення [21-24].

Активно про Асканію-Нова писали газети у серп-
ні 1943 року. «Миргородські вісті» звернули увагу на 
«Нову Асканію», в якій розташований «рай звірів». У 
замітці перелічені асканійські рідкісні тварини (фла-
мінго, страуси, олені, антилопи тощо), згаданий музей 
та бібліотека. Яскраву рекламу «тваринному парку в 
Асканії-Нова з його детальним описом зробили газети 
Антонінської округи «Світлий промінь», київські «По-
следние новости» та  «Уманський голос». Український 
тижневик для Чортківщини та Бережанщини «Чортків-
ська думка» розповів у жовтні 1943 року історію ство-
рення заповідника «Асканія-Нова», наголошуючи на 
його унікальності [8, 12, 29, 30].

Після визволення Асканії-Нова від гітлерівських 
загарбників україномовні газети продовжують писати 
про заповідник як на території СРСР, так й за його межа-
ми. Так,  миколаївська «Новая мысль» у січні 1944 року 
повідомила про передачу з асканійського зоопарку до 
миколаївського пару зубробізонів − самця Лангріна та 
самки Алеї [9]. У січні 1945 року тижневик українських 
селян та робітників «Земля» з німецького міста Плау-
ен (Саксонія) розмістив нарис «В степу» за авторством 
Лерхе. Дописувач досить поетично змальовує красу 
українського степу, його простори. Не обминув увагою 
й асканійський заповідник [11]. У листопаді 1947 року 
український тижневик з баварського Аугсбургу «Наше 
життя» повідомляє, що київська кіностудія працює над 
серією документальних фільмів «Подорож по СРСР», 
а в кінотеатрах вже можна подивитися фільми «Гирло 
Дунаю», «Дністер», «Асканія-Нова» та ін. Пошук даного 
фільму в архівах триває понині [6]. 

Отже, дослідивши статті україномовних газет від-
носно заповідника Асканія-Нова часів нацистської 
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окупації можна зробити наступні висновки. По-перше, 
окупанти розглядали Асканію-Нова як господарство, 
що здатне забезпечити німців необхідною сільсько-
господарською продукцією. По-друге, заповідник на-
віть під час війни не припиняв роботу та служив прива-
бливим об’єктом для створення науково-туристичного 
центру. По-третє, слід віддати належне авторам, які 
популяризували заповідник, писали про його історію, 
діяльність засновників, адже ця інформація у радян-
ські роки була в обмеженому доступі. 

Варто зазначити, що тільки після розпаду СРСР в 

засобах масової інформації активно почали висвіт-
лювати німецький період історії Асканії-Нова. Таким 
чином періодичні видання 40-х років є цінними дже-
релами для дослідників Асканії-Нова. Слід наголосити, 
що за будь-якого політичного режиму протягом своєї 
історії заповідник поставав у пресі як самобутнє куль-
турне явище, яке потрібно розвивати та берегти для 
майбутніх поколінь.          
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Аналізуючи перспективи розвитку туристичної ін-
дустрії в Україні на наступні десять років, перш за все, 
необхідно підкреслити, що сучасний туризм – це та 
сфера економіки і життєдіяльності суспільства в ціло-
му, яка в тій чи іншій мірі інтегрує практично усі галузі. 
Саме це і визначає одне з перших місць, яке займає 
туризм у світовій економіці. Саме цей фактор повинен 
стати головним у формуванні нового державного під-
ходу до туризму як тієї галузі, пріоритетний розвиток 
якої може позитивно вплинути на економічний і со-
ціальний стан країни в цілому, стимулювати ряд важ-
ливих галузей економіки, сприяти зміцненню нового 
позитивного іміджу України на світовій арені.

Багата історико-культурна спадщина, зручне гео-
графічне положення, річки, лісові масиви на території 
Олешківського району з цілющими дикоростучими 
ягодами та грибами, лікувальні грязі, джерельні мі-
неральні води, мисливство, рибальство створюють усі 
необхідні передумови для організації і функціонуван-
ня лікувально-оздоровчого, культурно-пізнавального, 
спортивного, мисливського, сільського та інших видів 
туризму. Але дана галузь на території Херсонської об-
ласті лише починає розвиватися. 

Херсонська область, знаходячись в центрі Україн-
ського Причорномор’я, з її багатою історико-культур-
ною спадщиною, унікальними природними рекреацій-
ними ресурсами, гостинними людьми, інфраструктурою, 
яка активно розбудовується, має безцінний потенціал 
і вносить вагомий внесок у розвиток туристичної інду-
стрії країни. 

Найбільший інтерес для розвитку туризму на те-
риторії Херсонської області представляє акваторія 
Дніпра та річок, які входять до його басейну, а також 
200 кілометрів екологічно чистих піщаних пляжів уз-
бережжя Чорного та Азовського морів, де знаходяться 
понад 300 закладів відпочинку та оздоровлення. 

Природно-заповідний фонд Херсонської області 
налічує 79 об’єктів, серед яких найбільш значущими 
виступають біосферний заповідник «Асканія-Нова» ім. 
Ф. Е. Фальц-Фейна, Чорноморський біосферний запо-
відник, національні природні парки (Азово-Сиваський, 
Джарилгацький, Олешківський). Любителі давнини від-
криють для себе надзвичайні таємниці історії краю: 
скіфські кургани, античні городища, залишки турець-
ких укріплень, козацькі хрести, чисельні храми. 

buchko2011@yandex.ua

Важливим питанням для економіки Херсонщини є 
забезпечення ефективності використання туристичних 
ресурсів. Тому туризм визначено одним із пріоритет-
них напрямків стратегії економічного та соціального 
розвитку Херсонської області, що сприяє забезпечен-
ню реалізації нагальних соціально-економічних за-
вдань, створенню нових робочих місць, збільшенню 
надходжень до бюджетів всіх рівнів, створенню при-
вабливого іміджу України за кордоном як гостинної 
туристичної держави [1]

Протягом 2012 року Біосферним заповідником 
«Асканія-Нова» укладено 22 договори про надання 
послуг екологічного освітньо-виховного характеру. 
Здійснювалась організація і проведення екскурсій, як 
для мешканців регіону, так і для населення України. 

До послуг відвідувачів запропоновано п’ять екскур-
сійних маршрутів: 

 — екскурсії у дендропарк (велика та мала еколо-
гічні стежки) та зоопарк; 

 — екскурсії по екологічній стежці (природне 
ядро); 

 — оглядові екскурсії у кінному екіпажі у заповід-
ний степ (Великий Чапельський під, дендро-
парк); 

 — оглядові екскурсії на мікроавтобусі у заповід-
ний степ (Великий Чапельський під, дендро-
парк) 

 — Ландшафти дендрологічного парку «Асканія- 
Нова». 

Протягом екскурсійного сезону 2012 року заповід-
ник відвідали 92693 екскурсанти. З них: 7124 – з країн 
СНД та 411 – з далекого зарубіжжя. 

Для забезпечення якісного проведення екскурсій 
організовано роботу курсів по перепідготовці екс-
курсоводів для роботи на екскурсійних маршрутах 
заповідника. Згідно темплану було прочитано 16 лек-
цій (32 академічні години); проведено 10 практичних 
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занять (20 академічних годин). Згідно тарифікаційних 
категорій до роботи було допущено 45 екскурсоводів. 
Значна увага приділялася художньому оформленню 
екскурсійних маршрутів матеріалами еколого-пропа-
гандистського та інформаційного змісту, що підсилює 
емоційний вплив на екскурсантів. У 2012 році були 
прочитані лекції на природоохоронну тематику, про-
ведено бесіди, навчальні екскурсії, якими охоплено 
понад 2500 слухачів, що складає біля 50 % населення, 
налагоджено роботу із шкільними та позашкільними 
закладами регіону заповідника. Загалом науково-ви-
ховною роботою на основі угод, укладених з учбовими 
та іншими закладами, проведенням екологічних акцій, 
було охоплено 6776 чол. 

Вже традиційним стала участь співробітників запо-
відника та населення селища у міжнародних та всеу-
країнських екологічних акціях: «День довкілля», «День 
Землі», «День води», «Пам’ятати. Відродити. Зберегти.», 
«Всесвітній день мігруючих птахів», «Міжнародний 
день біорізноманіття», «День журавля», «День зустрі-
чі птахів», «День охорони навколишнього природно-
го середовища», «День водно-болотних угідь», «Свято 
птахів», «Допоможемо зимуючим птахам», «Першоцві-
ти», «Живи, ялинко!», «Пізнай свою країну», «Украина 
– мой край заповедный», «Цікаве дозвілля – чисте 
довкілля». У рамках акцій проведено конкурси дитя-
чих малюнків, фотовиставки, а також трудові десанти 
по впорядкуванню території (збирання та утилізація 
пластикового сміття, висадка квітів, дерев, кущів). У 
2012 році в різноманітних акціях взяли участь біля 
3000 осіб – представників різних вікових категорій та 
соціальних груп. 

Наукова бібліотека Біосферного заповідника 
«Асканія-Нова» є структурним підрозділом науко-
во-дослідної, природоохоронної, еколого-освітньої 
установи міжнародного значення. На її базі система-
тично проводились бесіди, виставки літератури з еко-
логічних та природоохоронних питань. Поповнення 
бібліотеки за звітній період – 608 примірників (з них 
книг 148). Загальна кількість екземплярів – 14523, з 
них цінний фонд – 111 примірників, неопублікованих 
документів – 194, періодичних видань – 7875. Проін-
дексовано по УДК 223 книги та 18 наукових статей. 
Організовано розсилку наукових видань заповідника, 
згідно Закону України «Про обов‘язковий примірник 
документів». Проведено обмін та НБС ім. М. М. Гришка, 
Нікітського ботанічного саду – Національного науко-
вого центру, ДНСГБ Росії, Інститутом тваринництва сте-
пових районів «Асканія-Нова» ім. М. Ф. Іванова. 

Проведення еколого-просвітницьких заходів на 
базі заповідника дозволяє надзвичайно ефективно 
впливати на світогляд людей, використовуючи інфор-
маційний та емоційний вплив. 

В Чорноморському біосферному заповіднику ство-
рено еколого-інформаційний центр (на базі музею 
природи), експозиція якого дозволяє відвідувачам в 
повній мірі створити уявлення про природні комплек-
си заповідника, ознайомитися з представниками його 
флори і фауни, ввійти в курс основних екологічних 
проблем регіону. ЕІЦ Чорноморського біосферного 
заповідника, з одного боку є одним із засобів еколо-
го-освітньої діяльності заповідника, з іншого боку, є 
одним з туристичних об’єктів Херсонщини. Щорічно на 
території заповідника проводять навчальну та науко-
во-дослідницьку роботу студенти, аспіранти, фахівці 
природничих спеціальностей з різних ВУЗів та науко-
во-дослідних установ України, Росії, Польщі, Німеччи-

ни, проводяться екологічні акції (День Чорного моря, 
День водно-болотних угідь, Марш парків тощо) та піз-
навальні фахові екскурсії. 

Ще в 2006 році співробітниками ЧБЗ були запро-
поновані маршрути щодо екологічного туризму на 
території Голопристанського району. Цими рекоменда-
ціями вже скористалися приватні туристичні підпри-
ємства: «садиба» Чайка, Марійчина садиба, Кінбурн-
ська садиба.

Завдяки незмінній послідовності дій та продуктив-
ній співпраці Херсонської обласної державної адмі-
ністрації з органами центральної влади область має 
важливі надбання, які відіграють значну роль у процесі 
розвитку туризму в Україні. 

2011 року Верховною Радою України ухвалила 
Закон «Про оголошення природних територій міста 
Скадовська Херсонської області курортом державного 
значення». У 2012 році відкрито «Океанаріум з цен-
тром реабілітації та відпочинку: Скадовський дельфі-
нарій «Акварель», створено дитячий майданчик з вод-
ними атракціонами «Аквапарк «Акваторія» [3].

На Херсонщині постійно ведеться робота щодо за-
лучення підприємців галузі туризму до участі у вистав-
кових заходах, ярмарках, фестивалях, інвестиційних 
форумах міжнародного, всеукраїнського та регіональ-
ного значення. Щорічно в області проводяться міжна-
родний туристичний форум, міжнародний інвестицій-
ний форум, рекламно-інформаційні прес-тури з метою 
висвітлення матеріалів щодо екологічних проектів об-
ласті. У червні 2012 року на Херсонщині втретє прово-
дився Фестиваль туристичної журналістики, концепція 
якого передбачала представлення Херсонщини як од-
нієї з провідних областей, що має один з найбільших 
в Україні потенціалів у галузі лікувально-оздоровчого, 
водного, пізнавального, сільського зеленого та еколо-
гічного видів туризму. 

У березні 2013 року обласна державна адміні-
страція спільно з туристичними підприємцями області 
взяла участь у міжнародних туристичних виставках ITB 
«Туризм, полювання, риболовля» (м. Берлін, Німеччи-
на), UITT «Україна – подорожі та туризм» (м. Київ, Укра-
їна) [1].

16-18 травня 2013 року у місті Скадовську – курор-
ті державного значення, відбувся ІІІ Міжнародний ту-
ристичний форум «Херсонщина – відпочинок, лікуван-
ня, подорожі в екологічних умовах Таврії», в рамках 
якого організовано 4 рекламно-інформаційних тури 
для представників засобів масової інформації, туропе-
раторів і гостей з регіонів України та інших країн світу; 
проведено «круглий стіл» «Сільський зелений туризм 
– перспективний напрям відродження села», на якому 
учасники обговорювали шляхи розвитку сільського зе-
леного туризму; відбулась виставка, в якій узяли участь 
майстри декоративно-ужиткового мистецтва і прово-
дили майстер-класи з різних видів творчості. 

21-26 травня 2013 року Державним агентством 
України з туризму та курортів за активної підтримки 
Міністерства інфраструктури, Укрзалізниці, а також 
Міністерства курортів і туризму АР Крим, Херсонської, 
Запорізької, Дніпропетровської обласних та Київської 
міської державних адміністрацій вперше в Україні 
організовано рекламно-інформаційний тур для пред-
ставників засобів масової інформації країн СНД та 
ГУАМ (Вірменія, Казахстан, Росія, Киргизстан, Узбекис-
тан, Азербайджан), який ознайомив гостей з туристич-
ними можливостями АР Крим, регіонів центру та пів-
дня України. 
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Останніми роками в Херсонській області розвиток 
сільського зеленого туризму став не тільки важливою 
складовою сучасної галузі туризму, а й вагомим чинни-
ком у розв’язанні широкого кола проблем українського 
села, таких як створення нових робочих місць, розви-
ток інфраструктури в сільській місцевості, залучення 
внутрішніх та зовнішніх інвестицій, відродження тра-
диційних українських ремесел і промислів, покращен-
ня екології. 

Одним із стратегічних завдань регіонального роз-
витку туристично-рекреаційної галузі на Херсонщи-
ні є розвиток сільської садиби, спроможної створити 
конкурентоздатну туристичну послугу з урахуванням 
потреб різних соціальних груп населення України та 
інших держав. 

Починаючи з 2012 року на Херсонщині впрова-
джуються інноваційні умови й створюється сучасна 
інфраструктура для розвитку зеленого туризму з вико-
ристанням цілющих лікувальних грязей Лемурійсько-
го джерела затоки Сиваш (с. Григорівка Чаплинсько-
го району Херсонської області). За даними Інституту 
гігієни та медичної екології ім. О. М. Марзєєва НАМН 
України, сиваські грязі Чаплинського району Херсон-
ської області єдині сертифіковані на Україні і не мають 
аналогів за цілющими властивостями в світі. У Німеч-
чині лікувальна грязь західної частині озера Сиваш 
пройшла клінічну оцінку відповідно до Директиви ЄС 
і продається як медичний продукт. В 2011 році вона 
сертифікована і в Росії «Російським науковим центром 
відновлювальної медицини та курортології». 

У 2012 році під час ІІ Міжнародного туристично-
го форуму презентовано проект «Народний курорт 
– Лемурійське озеро», основною метою якого є гар-
монійне поєднання відпочинку, рекреації, туризму, не 
завантажуючи унікальні природні території будовами 
й зберігаючи єство неповторного краю. З початку 2013 
року проект включено в обласний проект активізації 
розвитку сільських територій «Територія майбутнього». 
Завдяки реалізації проекту в с. Григорівка протягом 
2011-2012 року з’явилося близько 20 осель, які нада-
ють послуги з сільського зеленого туризму. 

Обласною державною адміністрацією та облас-
ним центром зайнятості систематично проводяться 
інформаційні та профконсультаційні семінари щодо 
орієнтації безробітних сільської місцевості до підпри-
ємницької діяльності у сфері туризму. На сьогодні в об-
ласті нараховується близько 49 садиб зеленого туриз-
му, що постійно діють та надають послуги туристам. У 
2006 році працювало 16 садиб. Коефіцієнт збільшення 
за останні шість років сягнув 206 %. Провідними са-
дибами сільського туризму Херсонщини виступають: 
«Чайка», «Марійкіна садиба», «Чумацька криниця», 
«Збур’ївський кут» (Голопристанський район), «Дельта 
Дніпра», «Білі зорі» (Білозерський район), «Курінь»  
(с. Степанівка м. Херсона) [2].

В сучасних умовах актуалізації значення аграр-
ного сектора економіки і всього агропромислового 
комплексу в Херсонській області індивідуальні госпо-
дарства населення в рамках свого економічного по-
тенціалу мають інноваційні прояви в наданні послуг з 
сільського зеленого туризму. 

На Херсонщині реалізується широкомасштабний 
інноваційний проект «Зелені Хутори Таврії» – істори-
ко-розважальний комплекс, етнографічно-екологіч-
ний музей під відкритим небом, який за рішенням ко-

місії зайняв перше місце у діловій секції «Від малого 
до великого» під час проведення VI Міжнародного ін-
вестиційного форуму «Таврійські горизонти» у вересні 
2012 року. 

Унікальним рекреаційним потенціалом в області 
володіє дельта Дніпра, що становить базу для розвитку 
любительської спортивної рибалки. У 2012 році Хер-
сонщина виборола першість на проведення Чемпіо-
нату світу з ловлі хижої риби спінінгом з човна, який 
проводився на базі зеленого туризму «Дельта Дніпра» 
(7-8 жовтня, Білозерський район) [2].

Для прихильників винного туризму проведення 
дегустацій пропонують Виноробне господарство князя 
П. М. Трубецького (Бериславський район), ВАТ «Цюру-
пинське» (Олешківський район), агрофірма радгосп 
«Білозерський» (Білозерський район), дім марочних 
коньяків «Таврія» (м. Нова Каховка). Кінні клуби «Гран-
Прі» та «Буцефал» організовують кінні прогулянки, 
школу верхової їзди, спортивну підготовку, фотосесії. 
Яхт-клуб «Maxim Marine» має розвинену інфраструк-
туру й забезпечує широким спектром послуг не тільки 
власників яхт і катерів, а й вибагливих туристів. 

У 2012 році область відвідало близько 2,5 млн. ту-
ристів та відпочиваючих, що на 66 % більше в порів-
нянні з 2011 роком; обсяги надходжень до бюджетів 
усіх рівнів від туристичної діяльності зросли на 73 
%; зусиллями служби зайнятості в 2012 році в галу-
зі туризму області створено близько 20,0 тис. нових 
тимчасових робочих місць, 41 особа започаткувала 
власну справу, підготовлено понад 570 безробітних, за 
різними професіями та напрямками, а саме: «агент з 
організації туризму», «гід», «виробники художніх ви-
робів», «ковалі ручного кування», робітничі кадри для 
готельного сервісу. Більшість підготовлених фахівців 
успішно працює і реалізує себе в проекті «Зелені ху-
тори Таврії».

Херсонська область, знаходячись в центрі Україн-
ського Причорномор’я, з її багатою історико-культур-
ною спадщиною, унікальними природними рекреацій-
ними ресурсами, гостинними людьми, інфраструктурою, 
яка активно розбудовується, має безцінний потенціал 
і вносить вагомий внесок у розвиток туристичної інду-
стрії країни. 

В області розробляються нові туристично-екскур-
сійні маршрути з різноманітною тематикою, що доз-
воляє скласти чітке уявлення про віхи історичного та 
культурного життя Херсонщини. Туристичний маршрут 
«Козацькими шляхами Херсонщини», до якого вхо-
дять 9 туристичних об’єктів: Херсонський обласний 
краєзнавчий музей (м. Херсон), с. Тягинка- пам’ятник  
Б. Хмельницькому, фортеця Тягинь, балка Бургунка (міст 
Катерининського тракту XVIII ст.), с. Республіканець – 
«Кам’янська Січ», с. Червоний Маяк – Свято-Григоріїв-
ський Бізюків чоловічий монастир, м. Нова Каховка –  
ВАТ «АПФ «Таврія», яхт-клуб «Maxim Marine», с. Весе-
ле – Виноробне господарство князя П. М. Трубецького, 
Єдина пустеля у Європі «Олешківські піски» тощо.

Основні здобутки туристичної галузі Херсонщини 
і України ще попереду. Але вже сьогодні Херсонщина 
варта того, щоб глибше відкривати перед світом свої 
унікальні природні багатства, самобутність своєї істо-
рії, культури, народних звичаїв і традицій. 

© Бучко Ю. В., 2018
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Аеробні навантаження та активні види туризму
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Вплив фізичних вправ на організм людини вира-
жається в загально біологічних ефектах, які безпо-
середньо пов’язані з його енергетичними витратами. 
Залежно від них фізичні навантаження поділяють на 
аеробні, анаеробні і змішані. Аеробні навантаження 
найбільш корисні для здоров’я. При них в організмі 
діє аеробний, або кисневий, механізм енергозабез-
печення. У цьому випадку енергія утворюється з по-
живних речовин (вуглеводів і жирів). Вони зміцнюють 
серцево-судинну, дихальну та інші системи організму 
[2], уповільнюють старіння, підвищують здатність ор-
ганізму мобілізувати жири, знижують масу тіла, мають 
антисклеротичну ефект [5], збільшують стійкість тканин 
до гіпоксії (нестачі кисню), потужність ферментативних 
систем організму, а також підвищує запас енергетич-
них речовин [7].

Аеробні навантаження – це фізичні вправи невели-
кої або середньої ступенів інтенсивності, що викону-
ються протягом досить тривалого тимчасового відрізка 
часу на свіжому повітрі. Регулярні аеробні наванта-
ження ведуть до того, що організм більш економічно 
витрачає енергетичні ресурси, крім того, період розпа-
ду білка помітно знижується – метаболізм зміщується 
в бік анаболізму [2-3; 4].

Цей вид навантажень може забезпечити організму 
людини певний комплекс занять фізичної культури. Те-
ренкур або оздоровча ходьба – одна з провідних скла-
дових такого комплексу. Вона представляє собою най-
простіший спосіб підвищення витривалості у людей 
з низькими функціональними можливостями. Надалі, 
у міру зростання тренованості, заняття оздоровчою 
ходьбою можуть стати основою для прогулянок бігом 
[10]. Крім того, тривале перебування на свіжому повітрі, 
особливо в походах на ночівлю під відкритим небом і в 
наметах, сприяє загартовуванню організму [8]. 

Ще однією високоефективної аеробного наван-
таженням є поїздки на велосипеді. Цей різновид ае-
робного навантаження сприяє зміцненню м’язів ніг, 
позбавляє від зайвого жиру на стегнах, покращуєте 
роботу серцево-судинної та дихальної систем, підви-
щуєте витривалість і покращує координацію [3]. Нео-
ціненно вплив велосипедних прогулянок на загальний 
емоційний стан людини. Велосипед сприяє зміцненню 
нервової системи, так як людина відволікається від по-
всякденних турбот, поліпшується його настрій і загаль-
не самопочуття [9]. Греблю на байдарках також можна 
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віднести до фізичних вправ, які забезпечують аеробні 
навантаження нетренованій людині [11].

Туризм – один з популярних видів активного відпо-
чинку, здатний не тільки підвищити загальноосвітній і 
культурний рівні людини [6], а й забезпечити повно-
цінні аеробні навантаження, які необхідні для здоров’я 
[1]. Інтенсивність фізичної роботи при туристичних по-
дорожах в залежності від виду фізичного навантажен-
ня надзвичайно сильно варіює. Так, при пересуваннях 
на велосипеді або байдарці, а також при тривалих 
пішохідних маршрутах фізичне навантаження може 
досягати значної величини. Разом з тим, невеликі піші 
прогулянки і пасивне пересування на річкових плавза-
собах не вимагають значних фізичних зусиль людини і 
під силу кожному.

Перераховані переваги аеробних навантажень 
підштовхнуло кафедру туризму та Національну спілку 
краєзнавців України до створення соціального проекту 
розвитку активних видів туризму «Мандруймо Херсон-
щиною». Цілями цього проекту є: 

• популяризація активних  видів  туризму серед 
мешканців та гостей Херсонщини; 

• пропаганда  в середовищі молоді активних спо-
собів відпочинку; 

• оцінка  потенційних туристичних об’єктів, роз-
робка та систематизація туристично-екскурсійних 
маршрутів з активними видами пересування – пішо-
хідним, велосипедним, водним із застосуванням малих 
плавзасобів;

• активізація зусиль громади щодо охорони до-
вкілля, збереження культурної та природної спадщини 
Херсонщини. 

 В період реалізації проекту було організовано 
та проведено низку екскурсійних заходів для студентів 
та викладачів Херсонського державного університету. 
Саме в цих заходах і було застосовано аеробні на-
вантаження за допомогою використання туристичних 
байдарок та велосипедів (водні подорожі до Олешків-
ської Січі, водний квест «Шляхами бродників», водний 
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тур «У пошуках літописного Олешшя», вело прогулянки 
до сіл Станіслав та Тягінки). Також були організовані 
теренкури до Олешок, Голої Пристані, Дніпровського, 
Козацького, Ольгівкий тощо. 

 В результаті, була залучена молодь до активних 
форм проведення дозвілля та стало можливим роз-
ширити мережу туристично-екскурсійних маршрутів в 
Херсонській області. 

 Отже, аеробні навантаження займають важливе 
місце в розвитку активних видів туризму. Використан-
ня таких навантажень дають можливість покращити фі-
зичні властивості туриста під час відпочинку, що і було 
перевірено на практиці.   

© Сидорович Є. С., 2018
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Стан розвитку велосипедних маршрутів 
на Херсонщині

Розглянуто визначення велосипедного туризму, його роль в розвитку  
регіонального туризму. Окремо виділено декілька велосипедних маршрутів  
на території Херсонської області. 
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Велосипедний туризм – один із видів туризму, в 
якому велосипед є головним або єдиним засобом пе-
ресування.

Велосипедний туризм – популярний вид активно-
го відпочинку, що має безліч різновидів: від невели-
ких прогулянок і екскурсій до складних велосипедних 
подорожей. Його можна розглядати і як один із видів 
спортивного туризму – масового і популярного спорту. 
На сьогодні велосипед відіграє ще одну важливу роль 
– він став складовою громадського транспорту (рис.1).

Велосипедний туризм має свої особливості в по-
рівнянні з іншими видами туризму. Велотурист для 
подорожі використовує більш складну техніку – вело-
сипед, а велосипедна група і кожен її член окремо, є 
учасником дорожнього руху, і зобов’язаний підкоряти-
ся Правилам Дорожнього Руху. Велосипедний туризм 
полягає у проходженні велосипедних маршрутів, які 
містять загально туристичні та специфічні для вело-
туризму об’єкти екскурсійного характеру. Складність 
таких походів може коливатися від простої до вкрай 
складної, маршрути прокладаються з урахуванням усіх 
можливостей, які дає велосипед для швидкого пересу-
вання. На відміну від спортивного велотуризму, марш-
рути не ускладнюються навмисно та немає ділення 
походів на категорії [2, c. 75].

Велосипедному туризму характерні швидкі дина-
мічні походи з різноманітними перешкодами, часта 
зміна вражень, долання значних відстаней. Велосипед-
ні походи можуть проходити практично в будь-якому 
районі і в будь-який час року. Цей вид туризму доступ-
ний дітям, молоді, людям похилого віку – що робить 
його масовим. А оскільки велоспорт є одним з най-
більш екологічних і корисних для здоров’я видів ту-
ризму, то в останні роки велосипедний туризм стає все 
більш популярним видом відпочинку [3, c. 29]. 

Велосипед – це не тільки доступний засіб пере-
сування, що дозволяє швидко дістатися з пункту А 
в пункт Б, а й прекрасна можливість поліпшити своє 
здоров’я. Перш за все, катання навіть не в спішному 
темпі зміцнює серцево-судинну систему. Прогулянки 
на велосипеді тренують серцевий м’яз, роблять її більш 
витривалою, зміцнюють судини, в результаті чого 
зменшується ризик ішемічної хвороби ризик серцевих 
захворювань.

Тривала поїздка на свіжому повітрі посилює ае-
рацію дихальної системи. Легкі починають працю-
вати з більшою потужністю, збагачуючи кров киснем 
і насичують життєво важливі органи. В результаті, в 
тілі проходить активний обмін, і мозок отримує біль-
шу кількість поживних речовин. Також прогулянка на 
велосипеді служить прекрасною профілактикою про-
блем зорової системи.

Велоподорож дозволяє нашим думкам перемик-
нутися з буденності на дорогу. Постійно змінюється 
навколишня, що допомагає заспокоїти нервову систе-
му, отримати заряд бадьорості та поліпшити загальний 
емоційний стан.

В той же час інтенсивна їзда дає змогу спалювати 
значну кількість калорій. Катання залучає м’язи ніг, що 
сприяє профілактиці варикозних захворювань, зміц-
нює рухову систему людини, тренує вестибулярний 
апарат і підвищує координацію.

Також велосипедні прогулянки дають можливість 
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познайомитись з новими людьми, завести нових дру-
зів, знайомих, розширити свій кругозір.

На Херсонщині з кожним роком дедалі більше про-
понують туристичні  веломаршрути з пізнанням свого 
рідного краю, велосипедні прогулянки та велозмагання.

Так, наприклад, 29 вересня 2013 року велосипед-
ний маршрут  Херсон-Білозерка був здійснений по 
програмі «Чистый источник» ініційованим Херсон-
ським велофорумом, Білозерським районним музеєм 
та Херсонським обласним відділенням  Соціологіч-
ної асоціації України. Люди, які брали участь у цьому 
вело маршруті, мали змогу ознайомитись з історією 
Білозерки, побачити Білозерські джерела – пам’ятник 
природи який відомий своїми теплими та цілющими 
водами. 

13 березня 2016 року був здійснений веломаршрут 
«13 Березня» до дня визволення Херсона. Тематичний 
веломаршрут на 74 км складався з декількох етапів:

1. Площа 13 Березня - Парк Слави 2,5 км.
2. Парк Слави – Антонівка – 12,5 км
3. Антонівка – Музиківка 27 км 
4. Музиківка – Білозерка 22 км
5. Білозерка – Херсон 10 км. 
Організація «ВелоХерсон» яка існує з 2003 року та 

в своєму складі має 2 тисячі учасників докладає зусиль 
для розвитку велосипедних маршрутів на Херсонщи-
ні створюючи все нові маршрути, щорічно проводячи 
«Велодень». Кожен бажаючий може брати участь у 
поїздці по головній історичній вулиці Ушакова м. Хер-
сона. Також спілка організовує велозмагання та цікаві 
квести.

 У 2017 році 7 травня на честь відкриття Міжна-
родного пісенного конкурсу «Євробачення-2017» був 
проведений велоралі «Херсон – Євробачення». Така 
акція проходила за ініціативи громадських організа-
цій «ВелоХерсон» і «Спорт для всіх» під патронатом 
голови обласної державної адміністрації Андрія Гор-
дєєва. Велоралі дистанцією 43 кілометри стартувало 
у місті Гола Пристань. Велосипедисти проїхались за 
таким маршрутом: Гола Пристань – Кохани – Підлісне 

– Олешки – Херсон (площа перед ККЗ «Ювілейний»). 
Крім цього, для тих, хто хотів ближче познайоми-

тись з Херсонщиною, громадська організація «Ве-
лоХерсон» запропонувала  провести чотири активних 
велосипедних дні:

6 травня – велоекскурсія старим містом, знайом-
ство з Херсоном;

7 травня – велоралі «Херсон — Євробачення» та 
фан-зона на півфіналу «Євробачення-2017»;

8 травня – велоекскурсія околицями міста й до 
ланд шафтного парку «Кудикині гори» (біля с. Степанів-
ка);

9 травня – традиційний велопробіг Білозерським 
районом, «Херсонські гори», на яких квітнуть півники 
(іриси).

28 липня 2018 року пройшов велопробіг під наз-
вою «#TourDeFort». Учасникам пропонувалося всього 
два варіанти маршрутів. Короткий – тур L (для широко-
го кола учасників) та довгий – тур XXL (для досвідче-
них та підготовлених). 

Тур L – близько 40 км, радіальний, старт та фініш у 
місті Первомайський. Ідеальний для всієї сім’ї. Олексі-
ївська фортеця, село Олексіївка, Берецьке водосхови-
ще, село Сиваш – маєток поміщиків Лихачових, автен-
тична будівля парового млина. 

Тур ХXL  –  найцікавіший маршрут для підготовле-
них байкерів – понад 80 км, передбачає огляд Олексі-
ївської, Михайлівської та Слобожанської фортець, рух 
берегами двох водосховищ Берецького та Краснопав-
лівського, села-привиди, мальовничі краєвиди Слобо-
жанщини, які є частиною Муравського шляху та гаран-
товане гудіння в кінцівках на фініші. Кінцева зупинка 
– залізнична станція Біляївка або Краснопавлівка, в 
залежності від погоди та стану ґрунтів. 

Цей велопробіг був здійснений Херсонською ор-
ганізацією «Extreme Biking Association» метою яких є 
сприяння розвитку видів екстремального велоспорту, 
підвищенню ролі фізичної культури та спорту у всебіч-
ному і гармонійному розвитку особистості, зміцненню 
здоров’я громадян, формуванню здорового способу 

Рис. 1. Класифікація велосипедного туризму за розробкою І. В. Засєдка [1]
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життя та захист спільних законних інтересів своїх чле-
нів.

Також організовує такі веломандрівки соціальний 
проект «Мандруймо Херсонщиною»,  що був заснова-
ний в 2017 року до 100-річчя Херсонського державно-
го університету. Це пішохідні, велосипедні, автобусні 
подорожі та прогулянки на байдарах. Були організо-
вані викладачами та студентами ХДУ цікаві вело ман-
дрівки до Станіславу («Херсонські гори»), Тягинки, Дні-
провського та Садово.

Головними чинниками розвитку велотуризму в Хер-
соні є: 

- привабливість природних та історико-культур-
них рекреаційних ресурсів,

- різноманітний рельєф території Херсонщини.
Сьогодні на території Херсонщини нестача про-

маркованих та організованих маршрутів, не достатньо 
велодоріжок, велостоянок у громадських місцях, що 
відповідають стандартам. 

Отже, велотуризм спрямований на людей будь-яко-
го віку, які бажають мандрувати та активно проводити 
вільний час, піклуються про своє здоров’я та прагнуть 
до нових вражень. Велосипед використовується для 
подорожей вихідного дня, походів різної тривалості та 
складності. 

© Сидорович Є. С., Фоменко Г. В., 2018
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Сільський зелений туризм є однією з високопри-
буткових галузей світової економіки. Його визнано 
одним із пріоритетних напрямів Стратегії розвитку 
сільського господарства на період до 2020 р. та розро-
бленої Міністерством агрополітики нової редакції За-
кону України «Про державну підтримку фермерських 
господарств» [4].

Україна вирізняється безцінним природним різно-
маніттям, прекрасними ландшафтами, має унікальні 
пам’ятки природи, історії та культури світового рівня, 
багаті традиції та народні звичаї, чудову українську 
кухню, унікальний клімат, славиться своєю гостинні-
стю. Розвиток сільського зеленого туризму в ній знахо-
диться на початковому етапі розвитку. Саме ця галузь у 
сучасних економіко-демографічних умовах здатна ре-
ально допомогти малим поселенням України вижити. 
Проблема розвитку сільського туризму є новою і ма-
лодослідженою. З огляду на це питання щодо особли-
востей його організації в окремих регіонах набувають 
актуальності і потребують більш ґрунтовного вивчення.

Окремі аспекти розвитку сільського зеленого ту-
ризму висвітлені в працях відомих учених у галузях 
права, історії, туризмознавства, соціології, економіки 
й географії, зокрема Ю. Алексєєва, В. Євдокименко, А. 
Король, М. Лендєла, В. Мікловди, М. Пітюлича та інших. 
Питання підготовки фахівців і методичні рекомендації 
для господарів садиб представлені в працях В. Васи-
льєва, П. Горішевського, Ю. Зінько. У наукових дороб-
ках Б. Фіногеєва та Н. Гордецької наводяться пропози-
ції щодо саморозвитку та самоосвіти жителів у галузі 
сільського зеленого туризму. М. Рутінский та Ю. Зінько 
в своєму посібнику «Сільський туризм» розглядають 
особливості організації сільського зеленого туризму, 
планування та методи аналізу управління цією специ-
фічною галуззю в Україні.

Аналіз наукової літератури засвідчив існування 
трьох різновидів сільського зеленого туризму: агро-
туризм, відпочинковий туризм, екотуризм [2]. Далі де-
тальніше розглянемо сутність кожного.

Агротуризм – вид сільського зеленого туризму, як 
пізнавального, так і відпочинкового характеру, пов’яза-
ний з використанням підсобних господарств населен-
ня або земель сільськогосподарських підприємств, що 
тимчасово не використовуються в аграрній сфері.
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Агротуристична діяльність – діяльність особистого 
селянського господарства, спрямована на задоволення 
потреб туристів та надання їм агротуристичних послуг. 

Агросадиба – це житлове приміщення, що знахо-
диться в сільській місцевості. У ньому не більше п’яти 
кімнат, пристосованих для проживання туристів. Воно 
належить на правах приватної власності господарю, 
який займається сільськогосподарською діяльністю 
або зайнятий у сфері обслуговування, або соціальній 
сфері села. 

Соціально-економічне значення розвитку туризму 
для держави полягає в стимулюванні розвитку селян-
ських господарств, що займаються зеленим туризмом. 
Це сприяє розбудові місцевої інфраструктури; збуту 
надлишків сільськогосподарської продукції; активі-
зації місцевого ринку праці, підвищенню зайнятості, 
затриманню молоді на селі; посиленню охорони ту-
ристичних ресурсів, насамперед збереженню етно-
культурної самобутності українського села; створенню 
можливості змістовного відпочинку людей з посе-
реднім доходом; підвищенню культурного рівня меш-
канців села та розвитку їх  екологічної свідомості [3].

Послуги сільського зеленого туризму поділяють-
ся на основні й додаткові. До основних послуг нале-
жать послуги з організації перевезення, розміщення та 
харчування туристів. Серед додаткових послуг можна 
виокремити такі: послуги гідів, перекладачів; послуги 
залучення туристів до участі у народних обрядах і на-
родних діях, сільських фестивалях, ярмарках й інших 
масових акціях; послуги із прокату автомобілів, човнів; 
послуги побутового обслуговування. Сільські споруди, 
облаштовані для прийому відвідувачів, прийнято на-
зивати агрооселями. Агроготель (агропансіонат) – це 
житлова будівля (група будівель) готельного типу, спе-
ціально призначених для організації надання населен-
ню рекреаційних послуг у сільській місцевості [1].

Село Каїри має досить потужний потенціал для 
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розвитку зеленого туризму як альтернативного виду 
аграрного бізнесу. Це дасть змогу подолати безробіття, 
підвищити рівень доходів та якість життя його мешкан-
ців. Населений пункт має зручну транспортну розв’язку. 
Він розташоване поруч з смт. Горностаївка, куди можна 
потрапити як автобусом, так і приватним транспортом. 
До найближчого міста Каховки та обласного центру 
існує регулярне автобусне сполучення. Цікавими для 
гостей можуть бути місцеві кручі, балки, яри, берег Ка-
ховського водосховище. Поблизу села знаходиться ма-
льовничий ландшафтний заказник місцевого значен-
ня «Каїрська балка». Рідкісні види рослин заказника 
(ковила волосиста, ковила Лессінга, ковила українська, 
тюльпан бузький, сальвінія плаваюча, гриб зморшок 
степовий, лишайник целокаулон степовий) занесені до 
Червоної книги України. Ефедра двоколоскова, гіацин-
тик білуватий, белевалія сарматська – внесені до Чер-
воного списку рослин Херсонської області. 

Каїри мають багату історичну спадщину, культуру, 
самобутній побут, мальовничі ландшафти. Разом з тим 
гострою проблемою є нестача робочих місць, зро-
стаючий надлишок робочої сили, що вивільнилася з 
сільськогосподарського виробництва. Все це свідчить 
про те, що розвиток сільського зеленого туризму для 
населеного пункту є актуальним. Виникає необхідність 
створення відповідної інфраструктури, що забезпе-
чить виконання головних функцій туризму та вирішен-
ня поставлених завдань. Мінімальним комплектом, 
необхідним для створення власного бізнесу «з нуля» 
на селі, у вигляді невеликого відпочинкового туру для 
сільського зеленого туризму є:

– сільський будинок з кількома кімнатами;
– забезпечення дозвілля (як приклад: наявність 

домашнього господарства, розробка маршрутів, орга-
нізація майстер-класів тощо);

– бажання заробити;
– гостинність [5].
Житловий фонд села дозволяє надавати відповідні 

послуги. Успіх господаря, який має намір приймати і 
обслуговувати гостей, більше залежить від впорядку-
вання садиби і її гарного оформлення. Важливо об-
лаштувати зручний підхід чи під’їзд до садиби, місце 
для паркування автомобілів. Бажано на подвір’ї мати 
зелену галявину для ігор та відпочинку на траві. 
Якщо дозволяє площа ділянки, можна облаштувати 
спортивний майданчик, місце для вогнища (мангал 
для шашликів, споруда для приготування юшки на 
вогні), альтанку. В оздобленні кімнат житлового бу-
динку доцільно використовувати предмети народної 
творчості: вишиті подушки, рушники, домоткані ки-
лими, ліжники, вироби з металу або шкіри. Вони до-
бре поєднуються з формами та кольорами сучасних 
меблів. Господиня має обміркувати, чи буде вона 
готувати для гостей, чи гості будуть користуватись 
окремою кухнею. Надання гастрономічних послуг 
дає додатковий дохід, але з різних причин госпо-
диня може бути не зацікавлена в приготуванні їжі. 
У такому випадку краще облаштувати помешкання з 
міні-кухнею для приготування та прийому їжі. Саме 
такий варіант організації проживання в селі є найкра-
щим, бо він не потребує значних капіталовкладень. 
За умови, що сільський зелений туризм на початковій 
стадії дасть прибуток, можна говорити про створення 
агроотелів та агропансіонатів.

Мешканці мегаполісів, втомлені від швидкого су-
часного життя, можуть бути зацікавлені у відпочинку з 
краєвидом на мальовничі сільські пейзажі в атмосфері 

традиційного сільського способу життя. Для любителів 
рибалки варто за відповідну плату запропонувати чо-
вен, рибальське знаряддя, приготування риби ,послуги 
інструктора. Плануючи приймати гостей з дітьми, треба 
подбати про наявність більшої кількості домашніх тва-
рин і безпечного контакту з ними, ігрового інвентарю, 
простору для розваг у будинку і на подвір’ї, майданчи-
ка для ігор, дитячих велосипедів, самокатів тощо.

Важливо також не забути про історико-культурні 
пам’ятки, народне мистецтво, фольклор, традиції, свят-
кові дійства нашого краю. Навіть якщо гості приїхали  
лише відпочивати, зануритися в природу, порибалити, 
можна запропонувати їм ознайомитися з різноманіт-
тям народної культури, історією краю. У жителів села 
є багато речей, що можуть стати музейними експона-
тами та зацікавити гостей. Серед наших односельчан 
є талановиті виконавці народних пісень, оповідачі бу-
вальщин.  Цікавим заходом може бути запрошення їх 
до садиби, на родинну вечерю з гостями. Також цікаво 
створити збірку легенд про походження назви села Ка-
їри та колишні звичаї його жителів.

Доцільно розробити маршрут екотуристичної стеж-
ки, що включатиме берег Каховського моря, заказник 
«Каїрська балка», балку Широку та Шпиль. Особливу 
увагу треба звернути на народні свята, що за традиці-
єю відзначаються в селі. Влітку – це купальська ніч на 
березі Дніпра. Івана Купала – свято давніх традицій, 
загадкових обрядів та єднання з природою. Для гостей 
пропонують куліш та юшку з риби, святковий концерт, 
чудовий відпочинок на свіжому повітрі, святковий 
феєрверк. Восени, на Покрову, це свято села. Раніше, 
коли існувала Каїрська волость, до якої входили села 
Горностаївка, Любимівка, Костянтинівка, Василівка, в 
Каїрах двічі на рік проводилися ярмарки. Варто від-
родити цю традицію, щоб селяни мали можливість ре-
алізувати сільськогосподарську продукцію та вироби 
декоративно-прикладного мистецтва. Це також один 
із шляхів приваблення до села туристів і можливість 
додаткового заробітку.

Цікавими для гостей будуть різні види програм з 
місцевим колоритом. Наприклад, майстер-класи з ми-
ловаріння, розпису пряників, плетіння кошиків з вер-
болозу, виготовлення поробок з природного матеріалу, 
випікання домашнього хліба, в’язання віників з сорго. 
Як особливий вид відпочинку можна проводити екс-
курсії на баштан для ознайомлення з умовами виро-
щування херсонських кавунів та їх дегустації.

Основа всього сільського туризму – кухня. Жоден 
турист не приїде в село на відпочинок, якщо не буде 
впевнений, що там на нього чекає корисна, смачна, 
екологічно чиста їжа. Існує дві можливості отримання 
прибутку – готувати їжу для туристів або торгувати еко-
логічно чистими продуктами, вирощеними у власному 
домогосподарстві [3]. 

Додаткові послуги, що можуть надаватися турис-
там – організація пікніків, екскурсій, прогулянок по 
околицях, походів, пісенних вечорів, майстер-класів, 
продаж сільгосппродукції, демонстрація процесів сіль-
ськогосподарського виробництва (збір меду, стрижка 
овець, догляд за тваринами, виробництво олії, сиру та 
сметани), надання транспортних послуг, прокат вело-
сипедів, катамаранів. За бажання можна організувати 
виїзні екскурсії до винних погребів князя Трубець-
кого, Григоріє-Бізюкового монастиря, Асканії-Нової, 
Олешківських пісків.

Господар та члени його родини мають бути комуні-
кабельними, здатними зацікавлено слухати та розмов-
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ляти з гостями. Бажано володіти інформацією про іс-
торію свого села, звичаї і традиції, а ще бути здатними 
показати особливості сільського способу життя. Найго-
ловніше тут – гостинний підхід і приємна атмосфера, 
що у будь-якому разі сприятиме зменшенню недоліків 
у послугах і залишать приємні спогади і враження від 
перебування в Каїрах. У цілях реклами варто вико-
ристовувати буклети, листівки, візитні картки, оголо-
шення в пресі, інформаційні сторінки в мережі Інтер-
нет, соціальні мережі. Привабливою для туристів має 
бути ціна на надані послуги, система гнучких знижок. 
На згадку про відпочинок гостям можна подарувати 
буклети з історією села та оригінальні сувеніри.

Підсумовуючи, зауважимо, що в сучасних еконо-
мічних умовах сільський зелений туризм служить ста-
білізуючим фактором. Він сприяє підтримці життєво-
го рівня сільських жителів, розвитку інфраструктури, 
сервісу, побутового обслуговування, соціальної сфе-
ри. Формування та реалізація туристичного продукту 
можливе за умови поєднання зусиль представників 
місцевої громади, влади, бізнесу, закладів освіти та 
культури, креативного менеджменту та добре органі-
зованої реклами
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Потенціал краєзнавства у формуванні
юних громадян України

Розглянуто практичний досвід організації краєзнавчої роботи серед учнівської молоді 
на базі Новомиколаївського історико-краєзнавчого музею. Розкрито систему пошукової 
діяльності учнів та їх досягнення.
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краєзнавчий музей, краєзнавчий 
гурток, форми краєзнавчої 
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Краєзнавство як культурне явище має своє могутнє 
коріння та історію. Про це говорили у свій час  Геро-
дот,  Ібн Сіна,  Д. Лихачов, В. Сухомлинський та ін. В 
становленні краєзнавства, як окремої галузі пізнання, 
брали участь різнопрофільні спеціалісти – історики, 
географи, мистецтвознавці, економісти, музиканти, лі-
тературні критики, етнографи,  архітектори та ін., усі ті, 
хто розуміли що саме такі дослідження є надзвичайно 
цінними для становлення і самовизначення людини у 
соціумі [4, с. 62].   

Наше суспільство зараз відчуває гостру потребу у 
всебічно розвинутій, креативній, патріотичній молоді 
з високими моральними якостями. Молоде покоління 
тільки тоді стане свідомою  частиною народу, коли ма-
тиме глибокі почуття до своєї землі,  до вікових на-
родних традицій – невичерпних джерел духовності і 
моральності. Знання рідного краю збагачують людину, 
виховують  відданість Вітчизні. Саме краєзнавство є 
безцінною скарбницею збереження історичного дос-
віду багатьох поколінь, всього того найкращого, що 
витримало випробування часом. Залучення школярів 
до пізнання  природи, історії, економіки та культури 
краю  наповнює їхній духовний світ, формує відчут-
тя причетності до збереження історичної спадщини 
краю, дає можливість кожній дитині самореалізувати-
ся, виявити свої здібності і таланти. [1, с. 17;  5, с. 15].

 Краєзнавча робота сприяє національному вихо-
ванню учнів, формує у них почуття патріотизму; вчить 
шанувати свій  та інші народи, що здавна проживають 
в Україні; дає можливість дізнатися про минуле нашого 
краю, вчитися на прикладі життя і діяльності наших ви-
датних земляків. Потенціал краєзнавства сприяє вдо-
сконаленню освітньої та виховної діяльності школи, 
розвиває творчі інтереси до науково-дослідницької, 
художньо-естетичної, та природо-охоронної роботи; 
формує у школярів розуміння нерозривного зв’язку 
минулого, сучасного і майбутнього України [7, с. 69-70]

Основні форми краєзнавчої роботи:

1) діяльність музею – організація та проведен-
ня екскурсій, тематичних зустрічей, Днів відкритих 
дверей, тематичних виставок,  співпраця із ЗМІ, Ме-
літопольським краєзнавчим музеєм та консультації з 
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Запорізькими обласними краєзнавчим та Художнім 
музеями, дослідження та використання в роботі копій 
документів  Державного архіву Запорізької області та ін.;

2) напрями гурткової роботи – пошукова, дослід-
ницька, лекторська, екскурсійна, етнографічна, ар-
хеологічна, реставраційна, волонтерська; діяльність 
прес-центру (випуск стіннівок,  підготовка інформа-
ційних листівок для населення, підготовка дописів до 
районної газети та ін.). [2, с. 76; 6, с. 196-199].

При організації  краєзнавчої роботи слід пам’ята-
ти, що краєзнавство не тільки ефективний спосіб ви-
рішення навчально-виховних завдань, а й можливість 
долучитися разом з учнями до науково-дослідної ро-
боти. Основна вимога до учнівських вишукувань з істо-
ричного краєзнавства – пошуковий і науковий харак-
тер. Треба спланувати роботу з вихованцями так, щоб 
вони вирішували не навчальне завдання, а справжню 
наукову проблему. Слід розрізняти рівні пізнавальної 
краєзнавчої роботи учнів. Умовно можна говорити про 
три рівні. На першому рівні відбувається отримання 
учнями «готових» знань про край зі слів учителя, оче-
видців подій, з навчальних посібників і повідомлень 
засобів масової інформації. На другому рівні – це вже 
самостійне придбання знань, що забезпечує умови для 
більш активної пізнавальної роботи учнів. Джерелами 
таких знань можуть бути, крім навчальних посібників, 
науково-популярна література, публікації в місцевій і 
центральній періодичній пресі, матеріали шкільного 
та державних музеїв, ресурси Інтернету. Третій рівень 
– вивчення школярами історії рідного краю в ході по-
глибленого дослідницького пошуку, що представляє 
науковий інтерес. У цьому випадку учні фактично ви-
ступають в ролі юних учених-дослідників. Дослідниць-
ка діяльність оптимально розвиває логічне, абстрактне 
і критичне мислення  учнів; дослідник не тільки на-
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буває знання, але й засвоює способи одержання цих 
знань; у дослідників розвивається вміння виявляти 
упереджене ставлення, логічну непослідовність, що є 
необхідним при формуванні життєво творчих компе-
тенцій  майбутнього громадянина [3, с. 24-25; 4, с. 64].

Учні-екскурсоводи та учасники лекторських груп,  
спираючись на інформацію отриману на заняттях 
гуртка, продовжують поглиблювати свої знання з 
краєзнавства, виявляють бажання більш глибше до-
відатись про ті чи інші події. Наприклад, Владислав 
Рагуля, Катерина Коноплянко, Анна Копалова та Во-
лодимир Неділько підготували статті до краєзнавчої 
збірки «Історико-культурні, археологічні та природні 
пам’ятки Мелітопольського району» (2016 р.);  статті 
Валентина Волошена «Події Другої світової війни на 
території Новомиколаївської сільради» та Олени Єре-
менко «Сакральні центри Мелітопольщини» включені 
до матеріалів регіональної науково-практичної кон-
ференції «Мелітопольські краєзнавчі  читання» (2014, 
2016); учасниця Всеукраїнської експедиції учнівської 
та студентської молоді «Моя Батьківщина – Україна» 
Діана Євтушенко посіла ІІ місце на обласному етапі 
(2017);  Єлизавета Рубан стала переможцем обласно-
го конкурсу літературно-дослідницьких робіт «Патріо-
тизм у долі Запоріжжя» (2016); робота Іллі Солом’яного 
«Особливості житлового будівництва в с. Новомико-
лаївка Мелітопольського району» на обласному етапі 
Всеукраїнського конкурсу «Юний дослідник» зайняла 
І місце (2018).

Звичаї, традиції, обряди українців – благодатне 
підґрунтя для виховання в учнів почуття патріотизму, 
національної гордості, розвитку інтересу до культури 
українського народу; формування переконаності у 
цінності духовних скарбів народу, повагу до батьків, 
до людей старшого покоління. Святкуємо Масляну, 
виготовляємо ляльку-мотанку, дідуха, вчимось виши-
вати, з обрядовим печивом зустрічаємо Весну, разом 
готуємо Великодній кошик. Слова видатного  письмен-
ника-мислителя Ф. М. Достоєвського: «Чем более мы 
будем национальны, тем более мы будем европей-
цами и всечеловеками», стали девізом нашої роботи. 
Адже давно відома істина: людина, що не цінує матір і 
батька, не буде поважати інших; людина, яка не шанує 
культуру свого народу, не зможе  зрозуміти, цінувати, 
проникнутись повагою до  культури народу, який живе 
поряд. Академік Д. С. Лихачов, справедливо зазначав, 
що краєзнавство – це наймасовіший вид науки, так як 
у зборі матеріалів можуть взяти участь і великі вчені і 
школярі. Сьогодні саме завдяки краєзнавству діти ма-
ють можливість глибше усвідомити положення: історія 
– це історія людей; коріння людини – в історії та тра-
диціях своєї родини, свого народу, в минулому рідного 
краю і країни [1, с.16]. 

Неможливо виховувати повноцінне покоління, 
здатне будувати гуманне суспільство, без того, щоб 
діти засвоїли норми моралі. Спілкування з ветерана-
ми війни та праці, дітьми війни, інвалідами, надання 
їм посильної допомоги – створює особливу атмос-
феру для ефективного виховання. В дитячих серцях 
такі зустрічі викликають співпереживання, співчуття, 
милосердя; виховують розуміння цінності життя лю-

дини, та необхідності дотримання її прав; формують 
морально-етичні та правові норми поведінки молоді. 
[8, с. 71-72].

Краєзнавство сприяє вирішенню завдань соціаль-
ної адаптації вихованців гуртка, формуванню у них го-
товності жити і трудитися в рідному краї,  брати участь 
у  соціально-економічному та культурному оновленні. 
Знайомство з життям та діяльністю відомих земляків 
на заняттях гуртка спонукало гуртківців поглиблено 
вивчити біографії видатних людей. Учасниця турніру 
«Олександрівські таємниці» Олена Єременко, яка до-
слідила діяльність нашого земляка розвідника Федо-
ра Хилька, посіла ІІ місце в області (2014); вихованці 
гуртка здобули перемоги  на обласному етапі конкурсу 
«Твої герої, Запорізький край»: Валерія Бебешко до-
слідила життя і боротьбу генерала Петра Григоренка (ІІ 
місце, 2015); Вікторія Третяк – творчість Заслуженого 
майстра народного мистецтва України Н. М. Денисюк 
(ІІІ місце, 2014); Назар Тригуб – спортивні перемоги 
триразового чемпіона України з гирьового спорту В. В. 
Горба (ІІІ місце, 2015 р.); Ольга Неділько – подвиг юно-
го патріота Володі Загноя (ІІІ місце, 2017). 

Виховання молодого покоління на прикладах па-
тріотизму наших сучасників – одна з  вимог у досяг-
ненні зазначеної мети. В шкільному музеї відбулися 
зустрічі з учасниками АТО, з учасником «Маршу неза-
лежності» 24 серпня 2015 року Дмитром Остапенком; 
вихованці гуртка  познайомились з подвигом земля-
ка-мелітопольця, полковника Євгена Сидоренка, який 
на трофейному танку врятував сотні українських бій-
ців під Іловайськом. Спілкування з очевидцями подій 
допомагає старшокласникам орієнтуватися в сього-
денні, збагачує їхній світогляд новими знаннями, вчить 
цінувати життя людини, дружбу і відданість, шанувати 
державні символи України.

Важливе виховне значення мають екскурсії рідним 
краєм: в музеї, в історичні місця, пов’язані з минулим і 
сучасним, знайомство з пам’ятками архітектури, відві-
дування пам’яток природи та ін. Видатний педагог В. О. 
Сухомлинський прищеплював школярам з найменших 
літ любов до рідної місцевості, «малої батьківщини», 
стверджував, бо перевірив практично, що отчий дім, 
рідний край і його природа з невичерпаним багат-
ством явищ, дивовижною красою – то «вічне джерело 
дитячого розуму» [8, с. 77].

Відомий український історик і громадський діяч М. 
С. Грушевський  вважав, що без краєзнавства немає 
державності. А діяльність шкільного історико-краєз-
навчого музею та  заняття учнів в гуртках краєзнав-
чого напряму сприяють  формуванню активної грома-
дянської позиції молодого покоління, полікультурному 
вихованню  громадян-патріотів з високими мораль-
ними якостями. Отже, потенціал краєзнавства сприяє 
формуванню освіченої творчої особистості, яка зможе 
зреалізуватися у суспільстві, вихованню національної 
свідомості, патріотизму, високих  моральних якостей, 
міжетнічної та міжконфесійної толерантності [там 
само, с. 75; 9].
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Основні напрями розвитку інноваційної 
діяльності в туризмі

Характеризуються окремі аспекти інноваційної діяльності в туристичній сфері за  трьома 
основними напрямами: впровадження нововведень, маркетингові інновації, періодичні 
нововведення. Автором розкривається зміст цих напрямів.

Ключові слова: 
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у туризмі, логістика туризму, 
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Інноваційний процес у туристичних підприємствах 
є достатньо специфічним. Інноваційні зміни створю-
ють внутрішню енергію ефективного зростання. Ці змі-
ни порушують збалансованість, але створюють основи 
подальшого розвитку, перехід системи в нову якість. 
Тому саме професійне введення інновацій у життєді-
яльність підприємств і є розвитком тієї чи іншої галузі. 
Сучасні фахівці з розвитку суспільства стверджують, 
що жодна з проблем, з якою стикається в наші дні біз-
нес, не є більш важливою і складною, ніж проблема 
нововведень. 

Інновації в туристичній сфері пов’язані з удоско-
наленням сервісу з метою підвищення якості для за-
безпечення комфортного відпочинку. Інноваційна ді-
яльність в туризмі розвивається за трьома основними 
напрямами: впровадження нововведень, пов’язаних із 
розвитком системи та структури управління туристич-
ним бізнесом (організаційні інновації); маркетингові 
інновації, що дають змогу охоплювати потреби ці-
льових споживачів або залучати неохоплених на цей 
період клієнтів; періодичні нововведення (продуктові 
інновації), спрямовані на зміну споживчих властивос-
тей туристичного продукту, його позиціонування і кон-
курентні переваги.

Усі три напрями впливають на зміни в процесі 
управління, хоча найбільш системно керівні процеси 
і структури змінюються під впливом організаційних 
нововведень. Застосування інновацій у туристичних 
підприємствах спрямоване на формування нового ту-
ристичного продукту, надання унікальних туристичних 
послуг, застосування нових маркетингових підходів, 
використовуючи новітні техніки та ІТ-технології. Це 
підвищує конкурентоспроможність туристичного про-
дукту на національному і міжнародному ринках та, в 
багатьох випадках,призводить до появи нових видів 
туризму.

Ступінь інноваційного розвитку туристичних під-
приємств визначають: ринкова кон’юнктура, рівень 
освіти та кваліфікації кадрів, наявність на досліджува-
ній території туристичних ресурсів, передусім, унікаль-
них. Так, найбільшого поширення в сучасній практиці 
туризму отримали такі види інновацій: продуктові, 
технологічні, маркетингові, сервісні та організацій-
но-управлінські (див. рис. 1).
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Інноваційна діяльність у туризмі – це тісно пов’я-
зані між собою процеси по формуванню, реалізації, 
просуванню і після реалізаційному обслуговуванню 
суб’єктами інноваційної діяльності в туризмі іннова-
ційного туристського продукту, а також дії по фінансо-
вому забезпеченню цих процесів, що в результаті при-
зводять до отримання економічного ефекту. Основні 
напрями інноваційної діяльності, залежно від того, до 
якого процесу вони відносяться, розглянуто в табл. 1.

Позитивним прикладом продуктових інновацій 
у туристичній сфері є тури в Антарктиду, Арктику, в 
Альпи, Гімалаї, надання оздоровчих послуг у готелях. 
У склад обслуговуючого персоналу готелів впроваджу-
ються роботи. Прикладом технологічних інновацій у 
туризмі є електронні системи бронювання в готелях, 
електронні системи продажу авіаквитків, створення 
віртуальних турагентств.

Одним із варіантів вирішення окреслених інно-
ваційних проблем та забезпечення розвитку підпри-
ємств вітчизняної туристичної сфери є застосування 
новітнього підходу, зокрема логістичного, який пе-
редбачає оптимізацію туристичних потоків у туризмі, 
підвищуючи якість надання туристичних послуг до сві-
тових стандартів, оптимізуючи використання інформа-
ційних і матеріальних потоків, знижуючи витрати на 
виробництво та надання туристичних послуг.

Однією із інновацій у логістиці туризму є підхід 
«точно в термін» на всіх рівнях туристичної діяльно-
сті. Цей підхід ще називають «Pull-системою». Якщо в 
системах промислової та торгівельної логістики почат-
ковою ланкою є ринковий попит, відповідно до осо-
бливостей якого виробляють та реалізовують товари, 
то в туризмі – зворотна ситуація. У логістиці туризму 
визначаються туристично-рекреаційні ресурси, згідно 
з логістичним потенціалом яких мають формуватися 
потоки туристів, а їх потреби разом з туристичними по-
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Рис. 1. Напрями впровадження інновацій у туристичних підприємствах (розроблено автором)
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слугами у місці споживання варто забезпечувати шля-
хом розвитку відповідної туристичної інфраструктури.

Отже, підхід «точно в термін» у логістиці туризму 
ґрунтується на інноваційній моделі стійкого функціо-
нування й розвитку туристичних підприємств, що де-
тально представлена І. Г. Смирновим [2]. Цей підхід 
потребує належної державної підтримки, зокрема фі-
нансової, адже оновлення або модернізація існуючих 
потужностей не під силу навіть великим туристичним 
підприємствам. Застосування вищеназваного підходу 
дасть змогу зменшити або зовсім виключити ризики 
погіршення стану навколишнього середовища, при-
родних ресурсів, зниження якості надання туристич-
них послуг. «Pull-підхід» може служити основою для 
створення стратегії сталого розвитку туристичної ді-
яльності в цілому.

Таким чином, інновації в логістиці туристичних 
підприємств – це нові рішення в системах і ланцюгах 
постачання, розподілу та доставки, у тому числі турис-
тів. Недавні інновації в цій сфері – «хаби» аеропортів 
(hubsystems) – принципово нова концепція перемі-
щення через єдиний сполучний авіатранспортний ву-
зол; інтегровані інформаційні системи дестинацій [3]. 
Вузловий аеропорт є елементом так званої зіркоподіб-
ної мережі маршрутів, в якій пасажири, подорожуючи 
між аеропортами, не пов’язаними прямими авіарей-
сами, можуть досягти пункту призначення, зробивши 
пересадку з одного рейсу на інший. Часто хаб авіаком-
панії розташовується в її базовому аеропорту або в 
аеропорту того ж міста, що і головний офіс [4].

Чинниками здійснення інновацій є потреби рин-
ку, ресурси підприємств, рівень розвитку економіки, 
специфіка туристичної діяльності тощо. Як правило, 
інновації значною мірою направлені на виробництво 
та маркетинг туристичних продуктів і послуг. Значного 
поширення серед них набув ребрендинг туристичних 
продуктів і послуг. Він дозволяє зберігати їх унікальність 
і/або традиційність за змістом й надання інноваційності 
за формою. Велике значення має поєднання несподі-
ваних або різних та неможливих раніше туристичних 
напрямів і послуг, у т.ч. в підприємствах туристичної 
інфраструктури.Йдеться про відкриття СПА-готелів, 
поєднання спортивного або медичного й пізнавально-
го туризму (курорти Андорри, Ізраїлю та ін.); пізнаваль-

ного, гастрономічного й оздоровчого (Італія, Франція); 
трансфер туристів з використанням чартерних рейсів, 
аеропортів-хабів; застосування Pull-cистем або техно-
логій у формуванні туристичних продуктів.

Про комбіновані послуги йдеться й у підприємствах 
сільського зеленого туризму. Інноваційними заходами 
в управлінні їх розвитком також будуть кооперування 
та інтеграція, у т.ч. з туристичними підприємствами, які 
надають послуги пізнавального, оздоровчого, еколо-
гічного й спортивного туризму, екскурсійні тощо. До-
цільно виділити такі підходи до удосконалення управ-
ління туристичною галуззю, подані у табл. 2.

Туризм можна представити багатовекторною та 
мультигалузевою сферою і тому складною для запро-
вадження радикальних інновацій. Сфера послуг має 
галузі, які пропонують ринку нові високі технології 
(зокрема, ІТ зростають найбільшими темпами). Новими 
напрямами використання ІТ для туризму є: запрова-
дження мобільного Інтернету, електронних каталогів 
пропозицій, поширення on-line-бронювання не лише 
в роботі з рітейловими агентствами, а й безпосередньо 
з клієнтами. Прикладами, які ілюструють інноваційну 
діяльність і напрями подальшого розвитку галузі, є: не-
ординарні ідеї, що просувають бізнес туризму, автома-
тизація і доступність довідкової інформації, розробка 
нових туристичних маршрутів, програмне забезпечен-
ня і програмні рішення та ін.

Для приваблення потенційних клієнтів проводить-
ся постійна робота над новими послугами та техно-
логіями. Нестандартні підходи, новизна інноваційної 
рекламної технології приваблюють споживачів. Інно-
ваційна реклама будується на використанні в про-
мо-акціях сучасного технічного забезпечення, новітніх 
комп’ютерних технологій і нестандартних способів 
подачі інформації. Однією з нових маркетингових 
інновацій є використання інтерактивних столів, над-
сучасних інтерактивних проекцій, телевізорів нового 
покоління, новітніх комп’ютерних технологій [6].

Для забезпечення ефективної діяльності, сталого 
динамічного розвитку та підвищення конкурентоспро-
можності кожному сільському туристичному господар-
ству та/або підприємству необхідно розробити та ре-
алізовувати власну інноваційну стратегію; визначити 
основні напрями впровадження нововведень; виявити 

Вид процесу/ інновації Формування Просування Реалізація

радикальні

використання при 
виробництві інноваційних 

продуктів нових 
туристських ресурсів

використання нових 
технологій просування 

традиційних послуг

поява нового ринку збуту 
туристських послуг, нового 

споживача

комбіновані

впровадження в 
традиційний туристичний 
продукт окремих послуг з 

новими властивостями

просування традиційних 
туристських послуг з 

використанням нових для 
цих послуг маркетингових 

ходів

виявлення та використання 
нових ринків збуту 

туристичного продукту

удосконалю-вальні

зміни в організації 
процесу виробництва 

традиційних туристичних 
продуктів

поліпшення організації 
просування традиційних 
туристичних продуктів

збереження або посилення 
ринкових позицій 
туристських фірм

Таблиця 1
Основні напрями інноваційної діяльності в туристичних підприємствах, у т.ч. на селі. Складено автором [1]
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Складові туристичної діяльності Інноваційні підходи до удосконалення управління

Туристичний продукт

• організація управління випуском нових видів туристичних продуктів 
(послуг) із забезпеченням комплексного управління якістю;

• управління пошуком новітніх розробок і технологій для використання 
у туризмі, систематичний пошук і впровадження найкращого досвіду 
(бенчмаркінг)

Сфери діяльності,  
пов’язані з туризмом

• використання під час управління виробництвом інноваційних 
туристичних продуктів і послуг нових ресурсів (зокрема ІТ-ресурсів і 
технологій);

• навчання кадрів з метою ефективної реалізації їх інтелектуального 
потенціалу, високотехнологічного опрацювання процесу обслуговування.

Організатор (юридична особа 
або приватний підприємець, 
який здійснює реалізацію 
туристичного продукту)

• реорганізація та укрупнення; об’єднання конкуруючих суб’єктів на основі 
використання сучасних технологій;

• управління діяльністю туроператора з укладання і виконання договорів з 
третіми особами, що надають окремі нові або вдосконалені послуги, що 
входять до складу інноваційного туристичного продукту;

• удосконалення кадрової політики (оновлення та заміна кадрового 
складу, система підвищення кваліфікації, перепідготовки працівників, 
впровадження стимулюючих мотиваційних систем, переведення 
співпраці у колективі на якісно новий рівень);

• раціональна економічна та фінансова діяльність;
• управління організацією активної рекламної діяльності;
• поглиблене використання комунікаційних технологій та продуктів, 

створення та обробка баз даних.

Учасник • управління пошуком і використанням нових споживачів і нових ринків 
збуту туристичних послуг.

Таблиця 2
Інноваційні підходи до удосконалення управління основними складовими туристичної діяльності. Складено автором [5]

джерела забезпечення ресурсами для досягнення по-
ставленої мети, тобто мати бізнес-план, інноваційний 
або інноваційно-інвестиційний проект. Вони являють 
собою програмні документи розвитку, в яких визначе-
ні цілі та завдання для створення і впровадження інно-
ваційного продукту; обґрунтовані інструменти, методи 
та форми управління інноваційною діяльністю; визна-
чений процес її реалізації та контролю результатів.

При плануванні впровадження інновацій необхід-
но: поставити завдання по цілях, ресурсах і умовах, 
продуктах і термінах кожному учаснику; підготувати 
обґрунтовані управлінські рішення, котрі враховують 
сприятливі та несприятливі умови; скоординувати 
діяльність всіх учасників процесу; визначити базу та 

період часу для контролю інноваційних результатів. 
Необхідно додати, що інноваційну стратегію суб’єкту 
туристичного господарювання на селі необхідно роз-
робляти в залежності від завдань, які він має вирішу-
вати: з урахуванням його місця на ринку, спеціалізації 
діяльності, можливих конкурентних переваг, які зможе 
надати його інноваційний потенціал. В такому випад-
ку, нововведення обов’язково дадуть ефект, принесуть 
реальну вигоду не тільки самому суб’єкту туристичного 
ринку, але і дестинації та туристам, які відвідують сіль-
ські території.

© Яровий В. Ф., 2018
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національного університету імені Петра Могили
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Діяльність місцевої поліції на Півдні України 
у період німецько-румунської окупації 
1941-1944 рр.

У дослідженні висвітлюється діяльність місцевої поліції на Півдні України під час 
німецько-румунської окупації регіону в 1941-1944 рр. Встановлено, що основними 
напрямками роботи поліції були: охорона громадського правопорядку, розслідування 
кримінальних злочинів, затримання політично неблагонадійних осіб, участь у каральних 
операціях тощо.

Ключові слова: 
поліція, Південь України, 
колабораціонізм, Друга 
світова війна, «Трансністрія», 
Рейхскомісаріат «Україна».

Міфи на тему прогітлерівського колабораціоніз-
му в роки Другої світової війни давно перетворилися 
не тільки в привід для спекуляцій, але і в ефективну 
зброю інформаційно-психологічної війни. У зоні оку-
пації опинилися багато тисяч українців, яким немину-
че доводилося вступати в контакти з представниками 
німецької та румунської влади, і навіть співпрацювати 
з ними. В наш час залишається майже недослідженою 
тема діяльності місцевої поліції на території півдня 
України в роки Другої світової війни. До сьогодні є 
лише одна праця одеського дослідника С. Богана [1] 
яка прямо стосується зазначеного питання. Тому дана 
тема є досить актуальною.

До кінця жовтня 1941 р. Південь України був майже  
повністю  окупований німецько-румунськими війська-
ми. Особливістю окупаційної політики південноукраїн-
ських земель було те, що її територія увійшла до двох, 
різних окупаційних зон – підпорядкованого румунам 
губернаторства «Трансністрія» (спочатку з центром 
у Тирасполі, згодом – в Одесі) і створеного німцями 
Рейхскомісаріату «Україна» [28, с. 113]. До губерна-
торства «Трансністрія» відійшли сучасні Одеська та за-
хідна частина Миколаївської області. Очільником було 
призначено Ґеорге Алексяну. Натомість гауляйтером 
Рейхскомісаріату «Україна» став сумнозвісний Еріх 
Кох. На території сучасних Херсонської та Кіровоград-
ської областей і східної частини Миколаївської області, 
що входили до Рейхскомісаріату «Україна», німці ство-
рили Миколаївський генеральний округ з центром у 
м. Миколаєві. На чолі округу став обергрупенфюрер Е. 
Оперман [29].

6 листопада 1941 року рейхсфюрер СС та шеф ні-
мецької поліції Г. Гіммлер видав наказ про створення 
місцевої допоміжної поліції в Рейхскомісаріаті «Укра-
їна», що  отримала назву  шуцман-шафт,  або  «шума». 
19 листопада 1941 року статус допоміжної поліції в 
зоні цивільного управління був остаточно закріплений 
в спільному наказі шефа СС Г. Гіммлера та міністра у 
справах окупованих східних територій А. Розенберга 
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«Про підпорядкованість поліцейських служб на окупо-
ваних територіях».                                

Керівництво створенням і діяльністю «шума» по-
кладалося на командувача німецької поліції поряд-
ку («орпо») рейхскомісаріату «Україна» [25, с. 106]. 
Структура поліції виглядала так: «індивідуальна служба» 
(Schutzmannschaft-Einzeldienst) по охороні порядку в мі-
стах (охоронна поліція, Schutzpolizei) і сільській місцево-
сті (жандармерія, Gendarmerie); батальйони допоміжної 
поліції (Schutzmannschaft-Bataillonen); пожежна охоро-
на (Feuerschutzmannschaft); допоміжна охоронна служба 
(Hilfsschutzmannschaft), призначена для охорони табо-
рів військовополонених та в’язниць [3, с. 65].

Як правило міське поліцейське управління підпо-
рядковувалося міській управі та керувало діяльністю 
поліцейських ділянок, а також паспортних столів та 
пожежної команди. У великих містах, що мали район-
ний поділ, міському поліцейському управлінню під-
порядковувалися районні поліцейські управи [24, с. 
55]. Разом із районною поліцією в деяких населених 
пунктах півдня України створювалася повітова, що об-
слуговувала навколишні населені пункти. Також існу-
вали сільські поліцейські дільниці, які різнились лише  
кількісним  складом,  а  структурою  були однакові. В 
поселеннях, селах та хуторах поліцію очолював  стар-
ший  поліцейський  або  начальник поліції, якщо село 
було велике [30, с. 113].

На  Херсонщині  допоміжна поліція,  значиться  під 
двома  назвами:  «Команда  української  Народної мі-
ліції  міста  Херсона»  або  «Українська  служба без-
пеки». Ця правоохоронна структура на чолі з її пер-
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шим начальником на прізвище Конрад була створена    
Херсонською  міською управою 15 вересня 1941 року. 
Херсон був поділений на чотири районних міліцей-
ських управління. Районні органи правопорядку діяли 
під назвою «Районова  Управа  Української  служби  
безпеки». Саме  під  такою  назвою  діяла  українська  
міліція  у  Голопристанському районі під керівництвом 
її шефа Петра Классена та слідчого О. Тютюнника. На 
Миколаївщині та в самому Миколаєві українські орга-
ни правопорядку діяли під звичною назвою «україн-
ська поліція» [1, с. 36]. 

На території «Трансністрії» головний жандарм-
ський інспекторат і поліцейські  органи  підкорялися  
губернаторові  та Міністерству внутрішніх вправ Руму-
нії. Префектура поліції Одеси підпорядковувалась губер-
наторові та мала на території міста 10 поліцейських діль-
ниць. Поліцейські органи складались з карного відділу та  
таємної  поліції  (сигуранци).  Сигуранца  слідкувала  за  
настроями  окупованого  населення  і  солдат румунських  
гарнізонів,  боролась з партизанами  та  підпільними  ди-
версійними  групами.  Інспекторат в’язниць підпорядко-
вувався безпосередньо МВС Румунії [23, с. 2].

Набір до поліції здійснювався з місцевого насе-
лення. Кожен з потенційних новобранців повинен був 
зазначити в анкеті такі відомості про себе: прізвище, 
ім’я, по-батькові, національність, громадянство, про-
фесію, сімейний стан, дівоче прізвище дружини, вій-
ськове звання, зріст, форму обличчя, колір волосся та 
колір очей [6]. Після заповнення анкети підписувалася 
заява, в якій зазначалося: «Оголошую замість присяги, 
що подані мною дані відповідають дійсності. Заявляю 
далі, що я арійського походження, а саме серед моїх 
предків не було євреїв, та також що я не був членом 
комуністичної партії» [5].

Причини,  що  спонукали  людей  до  вступу в місце-
ву поліцію були різні: ненависть до радянської влади 
через масові репресії та голодомор, обіцянки німець-
кого керівництва надати незалежність українцям тощо. 
Ще однією обставиною, котра певною мірою стимулю-
вала вступ до поліції зсередини 1942 р., було те, що 
служба в її рядах охороняла від вивезення на роботу 
до Німеччини, яка загрожувала передусім молодим 
юнакам. Але головна причина — бажання вижити у 
складних умовах окупації, уникнути голодної  смерті.  
Часто  добровольцям  обіцяли гуртожиток і харчуван-
ня, як у німецьких військових [30, с. 112]. Але звичайно 
це були лише обіцянки. В Державному архіві Микола-
ївській області зберігається прохання німецького наг-
лядача Щербакова Миколи Яковича про підвищення 
заробітної плати. Зазначається, що дана особа знахо-
диться на німецькій службі в селі Травники та отримує 
50 марок зарплатні, якої не вистачає аби прогодувати 
свою родину [7].

Під час проходження служби в поліції часто тра-
плялися різні казуси. Так, для прикладу, в 1942 р. на 
Миколаївщині троє охоронців на прізвище Макура, 
Щербак та Загін поїхали в село випити горілки. Але по 
поверненню додому пізно вночі, вартовий не впізнав 
їх та вистрелив в Щербака, який йшов попереду. Щер-
бак був відправлений до шпиталю, де йому була зро-
блена операція. Однак, стан його був дуже важкий й на 
наступний день він помер [8].

В південній Україні органи та підрозділи міліції 
(поліції) виконували найрізноманітніші функції та 
обов’язки: охорона громадського правопорядку, па-
трулювання вулиць, постій і регулювання вуличного 
руху, охорона громадських закладів тощо. Згідно за-

кону № 80 від 6 лютого 1941 р. виданою полковником 
Борческу, на території Одещини та Миколаївщини по-
ліція повинна заарештовувати тих громадян, які:

- зберігають зброю, амуніцію, вибухові речовини 
без дозволу;

- крадуть амуніцію та зброю із казарм, складів, 
фабрик, що належать державі або приватним особам;

- особи, які не виконують накази губернаторства 
«Трансністрії», повітових префектів та міських голів [11].

Мешканці півдня України мали негайно повідомля-
ти поліцію про осіб, які зберігають вдома: свинець, оло-
во, цинк, алюміній, мідь, бронзу, стару резину, зброю, 
кулі, військову амуніцію тощо. Особи, у яких знайшли 
зазначені речі, засуджувалися до страти [18]. Заброня-
лося використовувати бензин та керосин в інших цілях 
окрім як для весняних посівів [12]. Також поліція слід-
кувала за тим, аби з наступом сутінок, світло у кожному 
будинку було всюди вимкнуто. У випадку коли відсутні 
віконні ставні та через неможливість повного затем-
нення, слід було залишатися без світла, не запалюю-
чи ліхтарів [14]. Здійснювався поліцією й контроль за 
комерсантами ресторанів та буфетів. Їм суворо забо-
ронялося продавати спиртні напої військовим. Якщо 
власник закладу не виконував зазначеного наказу, то 
його позбавляли права торгівлі та закривали буфети 
або ресторани, якими він володів [22]. Задля охоро-
ни правопорядку та запобіганню диверсій, населенню 
міст і сіл півдня України радилося не приймати на ніч-
ліг осіб з інших місцевостей. Якщо приїздив погостю-
вати родич, то потрібно було заздалегідь повідомити 
про це органи поліції та прийти до поліцейських для 
перевірки особистості [16]. 

Поліцейські нерідко виконували й традиційні мілі-
цейські функції у кримінальних справах [27, с. 163]. В 
1943 р. до відділу кримінальної поліції м. Миколаєва 
звернулася громадянка Марія Лілісон з заявою про 
крадіжку. Зазначена особа розповіла, що у 1942 р. до 
неї у гості прийшла її подруга Прочаєва Софія Григо-
рівна зі своєю знайомою Портненко Ольгою Іванів-
ною. На Портненко вона помітила шапку своєї покійної 
доньки, яка була вкрадена з її квартири. В ході обшуку 
квартири Портненко кримінальна поліція виявила ще 
ряд вкрадених речей, які раніше належали Лілісон: ка-
пелюх дитячий (червоний), дитяча білизна та пояс від 
дитячого пальта. Усі речі були повернуті власниці [4].

Займалася поліція також дрібними правопорушен-
нями. Так, мешканців с. Володимирівка Очаківського 
повіту в 1943 р. було доставлено поліцією до військо-
вого претора, через те, що ті поїхали на Адамовський 
млин молоти пшеницю, що було заборонено префек-
турою Очаківського повіту від 19 жовтня 1942 р. Зага-
лом були заарештовані особи: Горлов Максим, Горлов 
Данило, Горлова Олександра, Спиридонов Григорій, 
Баланда Петро, Степанов Ілля, Подопригора Петро, За-
порожченко Юлія, Балановська Ганна, Таран Марія та 
Білоусов Трохим [17].

На українську поліцію була покладена й робота 
санітарних служб. Так, 22  вересня  1941 р. Херсон-
ська  міська  управа  видала  розпорядження населен-
ню «все почистити і обробити хлором, аби запобігти 
кишково-шлунковим захворюванням». Контроль за  
здійсненням постанови було покладено на українську 
народну міліцію [1, с. 36]. На Миколаївщині по першо-
му попередженню поліції все населення починаючи з 
2-річного віку та до 70-ти років мало зробити проти-
холерне щеплення. Особи які не зробили щеплення, 
були покарані штрафом або ж тюремним ув’язненням 
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до 6 місяців [20]. Згідно наказу губернатора «Трансні-
стрії» від 27 травня 1943 р., який повинна була привести 
до виконання міська поліція, санітарний відділ та шефи 
секторів, усі жителі до 10 липня 1943 р. мали відремон-
тувати та побілити свої будинки. При кожному дворі має 
бути збудований клозет не менше ніж до 2 м. глибиною, 
що має бути також побілений як ззовні так і всередині. 
Кожний мешканець повинен викопати в глибині свого 
подвір’я вигрібну яму, куди має викидатися сміття [21].

Ще одним напрямком роботи поліції був контроль 
за громадськими роботами та виконання функцій різ-
них контрольно-ревізійних служб. За наказом № 10 гу-
бернатора «Трансністрії» поліцаї примусово виганяли 
усіх мешканців сіл (чоловіків, жінок, дітей) в поле для 
збору усіх бур’янів. Звільнялися від робіт тільки хворі, 
старі люди та діти віком до 6 років [10]. Мешканці які 
не захотіли вийти, були покарані місцевою поліцією як 
фізично (10 ударів батогом), так і штрафом (10 марок) 
[13]. Приймаючи до уваги те, що була велика потреба у 
фуражі для тварин (сіна, вівса, соломи та ячменю), тим 
же наказом, мешканцям Одещини та Миколаївщини не 
дозволялося палити солому для палива. Поліція повин-
на було прослідкувати, аби солома була використана 
тільки для харчування тварин [9]. Також, через нестачу 
обмундирування солдат на фронті з 25 жовтня 1942 
р. влада Очаківського повіту постановила, що кожна 
родина, включаючи й німецькі сім’ї, повинна була ви-
готовити для солдат декілька пар шкарпеток та пару 
рукавиць. Контроль  за  здійсненням даної постанови 
було покладено на  поліцію. Ті ж хто не виконував зо-
бов’язання каралися в’язницею від 15 діб до 3-х міся-
ців, або ж штрафом у розмірі 50-100 РККС [15].

Часто поліція займалася розшуком та арештом єв-
реїв та виконувала охоронні функції при єврейських 
гетто. На території Миколаївщини існували гетто у 
північних районах – в с.  Криве Озеро, с. Мостове, м. 
Голта (Первомайськ). Особливу увагу треба звернути 
на так звані табори в с. Богданівка та с. Доманівка, що 
стали справжніми таборами смерті. Знищенням євреїв 
в Богданівці займалась оперативна група «Д», до скла-
ду якої входило 500 есесівців, керував ними Отто Олен-

дорф. Охороняли табір 12 поліцаїв – жителі Богданівки 
на чолі з Іваном Сливенко, який відрізнявся особливою 
жорстокістю у ставленні до в’язнів. В’язням не давали ні 
їжі, ні навіть води, доходило до того, що люди використо-
вували взимку сніг в якості питної води. До грудня 1941 
р. кількість померлих дійшло до 2 тис. осіб. Загалом на 
території с. Богданівки та с. Доманівки за увесь час іс-
нування гетто було знищено 7540 людей [2, с. 140].

Бували випадки коли німецька адміністрація залу-
чала місцеву поліцію і до прямих розстрільних опера-
цій. Зокрема, дані завдання покладалися на так звані 
шуцбатальони. Так, 16 вересня 1941 р. німецькі жан-
дарми і місцеві поліцаї зігнали усіх євреїв с. Бобровий 
Кут (єврейська колонія) на Херсонщині у двір масло-
заводу, а потім погнали до глибокого закинутого ко-
лодязя в степу біля с. Євгенівка. Людей розстріляли, а 
їх трупи скинули в колодязь. За даними різних джерел 
кількість жертв становить до 850 осіб [26].

Під расову дискримінацію потрапляли не тільки 
люди семітського походження. На півдні України суво-
ро заборонялося продавати циганам будь-які предмети 
одягу або ж домашнього вжитку. Також жителям міст не 
дозволялося купувати будь-які речі у циган. Зафіксова-
но, що цигани які продавали мешканцям та мешканці які 
купували у циган, були доставлені поліцією до війського 
претора та покарані тюремним ув’язненням строком від 
2 до 6 місяців. Звичайно, у порівнянні з репресіями проти 
єврейського населення, це були дрібниці [19].

Таким чином, українська допоміжна поліція сфор-
мувалася та активно використовувалася німецькою 
та румунською окупаційними режимами вже в перші 
місяці війни для підтримки «нового порядку» на захо-
пленій території. Обов’язки поліції були різноманітні: 
охорона правопорядку, розкриття кримінальних зло-
чинів, робота санітарних служб, відправка населення 
на господарські роботи, затримання політично не-
благонадійних осіб, охорона німецьких концтаборів, 
участь у каральних операціях  тощо.
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Історія діяльності Петлюрівської контрреволюцій-
ної повстанської організації у Первомайському повіті 
є прикладом борні за Українську Народну Республіку 
на теренах Степової України у період національно-де-
мократичних визвольних змагань. 

Головними джерелами публікації є матеріали спра-
ви № 44224 «Про Петлюрівську контрреволюційну 
повстанську організацію у Первомайському повіті в 
1921 р.», що зберігається у Галузевому державному 
архіві Служби безпеки України [1]. Також використа-
ні опубліковані матеріали із 6-ї книги науково-доку-
ментальної серії «Реабілітовані історією. Миколаївська 
область» [2, с. 168-171] та з видання «Реабілітовані іс-
торією. Масові репресії на Миколаївщині 1920-50-ті 
роки» [3]. 

Історіографія представлена дослідженнями Ю. Кот-
ляра [4, с. 7-30; 5, с. 164-171], Р. Коваля [6], В. Шквар-
ця [7, с. 75-89; 8, с. 79-80], М. Ковальчука [9] та інших 
дослідників національно-визвольних змагань на тере-
нах Південної України і Миколаївщини зокрема. Також 
важливим є видання «Миколаївщина: нариси історії 
революції 1917-1921 років» із серії книг «Миколаїв-
щина. 100-річчя подій Української революції 1917-
1921 років», яке має на меті висвітлити історичний та 
джерельний матеріал революційних подій на Микола-
ївщині, пов’язаних із визвольною боротьбою й утвер-
дженням української державності [10]. 

На початку 20-х рр. ХХ ст. центром, який очолив 
боротьбу українських повстанців, став штаб Головного 
отамана С. Петлюри у Львові. Тут було розроблено план 
повалення радянської влади в Україні та проголошен-
ня незалежності. Передбачалося до 1 серпня 1921 р. 
підготувати збройне повстання в Україні; створити 
Центральний Український штаб збройного повстання 
на чолі з генерал-хорунжим Ю. Тютюнником у Львові; 
всю територію України поділити на оперативні вій-
ськово-повстанські округи. 

Великі сподівання С. Петлюра покладав на Півден-
ну оперативну округу, яка організовувалася на терито-
рії Північної Таврії, колишньої Херсонської губернії та 
Південного Поділля, де через голод і утиски відбува-
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лися особливо активні виступи селян проти радянської 
влади. Головнокомандувачем Південної оперативної 
округи призначили Кирило Бондарчук (Отаман Лихо). 
Це було зумовлене як довірою С. Петлюри до моло-
дого отамана, так і його особистими заслугами, орга-
нізаторськими здібностями і тим, що він був родом із 
південноукраїнського регіону [11, с. 16]. 

Перед петлюрівськими повстанськими загонами 
стояли різноманітні завдання: здійснювати контроль 
шляхів навколо найважливіших адміністративних 
пунктів, нападати на вузлові залізничні станції, підри-
вати водоймові станції, руйнувати шляхи, депо, зни-
щувати відділи Червоної Армії та розпорошувати їхні 
сили. 

З огляду на те, що Первомайський повіт знаходив-
ся у центрі Південної оперативної округи, К. Бондарук 
(Лихо) свій штаб облаштував саме тут. Першою квар-
тирою, де базувалися керівники повстанців, був дім Ф. 
Продана та Л. Остапенка у м. Первомайську. А основна 
квартира К. Бондарука (Лихо) знаходилася у хатині М. 
Дануци, що була в Голті – історичній частині Перво-
майська. 

К. Бондарук (Лихо) разом із І. Нагорним (курінним 
отаманом, уповноваженим штабу головної розвідки та 
військовим інструктором трьох повітів: Єлисаветград-
ського, Ананьївського і Вознесенського) займалися 
організацією партизанських повстанських з’єднань і 
частин. Також відновлювали зв’язки зі старою україн-
ською інтелігенцією, створювали підпільні патріотичні 
групи. Лише в Ольвіопольському повіті зуміли органі-
зувати кілька підпільних груп, в тому числі в Грушівці, 
Мигії, Сировому, Берізках, Доманівці, Кінецьполі, Гол-
ті, Ольвіополі, Богополі [12, с. 79]. Підпільні групи та 
осередки прихильників УНР були організовані в єдину 
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Первомайську організацію, а отамана К. Бондарука 
(Лихо) почали називати командуючим повстанськими 
військами Херсонщини. 

У м. Первомайську К. Бондарук (Лихо) та І. Нагор-
ний зуміли створити розгалужену мережу підпільних 
явок і агентів. 

На території Первомайська К. Бондарук (Лихо) мав 
багатьох резидентів. Серед яких Семен Комісаренко – 
мешканець Ольвіополя. Під час формування партійної 
і радянської номенклатури новоствореного Перво-
майського повіту став завідувачем земельного відділу 
повітвиконкому. Він був членом більшовицької партії, 
до якої вступив з міркувань безпеки. Адже мав далеко 
не пролетарське походження та ще й мав вищу сіль-
ськогосподарську освіту, яку отримав у царській Росії. 
Разом із тим, був прихильником створення УНР. Тому 
після перевороту проти уряду гетьмана П. Скоропад-
ського перейшов на бік Директорії УНР. Федір Сміля-
нецький – емісар Симона Петлюри, його відрядили зі 
Львова до Первомайська на допомогу Семену Коміса-
ренку, жив в Ольвіополі, працював заступником завід-
увача повітового земвідділу. Карпо Близниченко – за-
відувач Первомайським повітовим відділом народної 
освіти, Маркіян Ясельський – начальник телеграфу 
залізничної станції Голта, Ольга Любецька - керівник 
патріотичних груп у Грушівці та Мигії, донька колиш-
нього управителя господарством родини Корбе. Оле-
на Лаврентьєва – секретар-друкарка Первомайського 
управління надзвичайної комісії з боротьби з контрре-
волюцією і саботажем. Михайло Гольдберг – заступник 
начальника відділу карного розшуку Первомайського 
повітового управління міліції та багато інших [13, с. 
133].

За наказом Головного отамана, спираючись на 
патріотичне підпілля, К. Бондарук (Лихо) та його за-
ступник І. Нагорний взялися за підготовку збройного 
повстання. Незважаючи на активізацію дій чекістів і 
міліції, вони зустрічалися з керівниками військових 
формувань повстанців Херсонської губернії та Північ-
ної Таврії, перевіряючи готовність до виступу. Лише у 
Первомайському повіті у першій половині 1921 р. було 
проведено кілька нарад з командирами повстанців у 
церкві Різдва Пресвятої Богородиці в Ольвіополі, у бу-
динку священика у с. Семенівка, на хуторі Розумівка. 

Проведені заходи дали практичні результати. На-
весні 1921 р. біля Балти відбулося об’єднання пов-
станських загонів Лиха, Заболотного, Чорного Ворона, 
Кошового, Солтиса (до 1 тисячі шабель, 1 тисяча багне-
тів, 18 кулеметів). Спільно вони здійснили військовий 
рейд на Ольвіополь. 

Однак, пожвавлення діяльності повстанських сил 
та патріотичного підпілля було помічене чекістами. 
Радянська влада вдалася до надзвичайних заходів, 
щоб знешкодити національно-визвольний рух по всій 
Україні, і, зокрема, на Півдні. Центральний комітет пар-
тії більшовиків і радянський уряд України відрядив до 
Одеси секретаря ЦК більшовицької партії Я. Гамар-
ника, який на одній із нарад заявив: «Центральний 
комітет нашої партії дуже тривожить обстановка, яка 
склалася у південних губерніях, де помічено поси-
лення діяльності петлюрівського підпілля. ЦК ставить 
завдання перед чекістами та міліцією - викрити так 
звані повстанські, а на далі контрреволюційні, комі-
тети і знешкоджувати їх всіма доступними засобами» 
[14, с. 18]. 

Над патріотичним підпіллям Південної оператив-
ної групи нависла загроза масштабного провалу. Си-

туація склалась так, що оперативний уповноважений 
відділу повітового управління надзвичайної комісії на 
ольвіопольському базарі упізнав колишнього учителя 
місцевої гімназії Дяченка, який свого часу був сотни-
ком у війську Директорії УНР. Чекісти знали, що із від-
ступаючими петлюрівцями він пішов за кордон, аж ось 
раптом з’явився у місті. Під час перевірки він назвався 
іменем М. Шрота – завгоспа Багачівського радгоспу, 
що підтверджували й пред’явлені ним документи. Спо-
чатку конспіратор заперечував будь-які звинувачення, 
однак після кількох очних ставок з колишніми гімна-
зистами змушений був визнати, що він і є той самий 
Дяченко. Не витримавши психічного та фізичного тис-
ку під час допитів, він видав інформацію про К. Бон-
дарука (Лихо), І. Нагорного, а також розповів про учас-
ників підпілля: Загорського, працівника Багачівського 
радгоспу, власника заїжджого двору, що був біля Голти, 
Клименюка, працівника повітового земельного відділу 
Щербаня, учителя із Семенівки Бочарова. Він також ви-
вів чекістів на слід Жосана, командира полку з дивізії 
Степового, та мешканця хутора Рожково Є. Продана – 
зв’язкового К. Бондарука (Лиха). Після арешту Є. Про-
дан виказав начальника телеграфу залізничної станції 
Голта М. Ясельського та інших підпільників. Незабаром 
слідство з’ясувало, що затриманий за свідченнями Дя-
ченка непримітний учитель сільської школи М. Боча-
ров та командир повстанського полку Жосан – одна й 
та сама особа. 

На основі отриманих свідчень органам надзвичай-
ної комісії вдалося затримати мешканця Богополя М. 
Ізотова. Після від’їзду С. Петлюри за кордон, М. Ізотов 
одержав завдання повернутися додому і перейти на 
конспіративне становище. Після початку підготовки 
повстання у якості головного писаря увійшов до штабу 
дивізії С. Заболотного. Під час обшуку у дворі М. Ізо-
това знайшли ретельно замасковану схованку, у якій 
зберігалися таємні документи (списки особового скла-
ду, адреси вояків, паролі, печатки тощо). Після тортур 
М. Ізотов «зламався» і виказав важливу інформацію. 
Колегія Первомайської повітової надзвичайної комісії 
засудила Є. Продана та М. Ізотова до розстрілу. Борців 
за Українську Народну Республіку було розстріляно у 
1922 р. 

Ще влітку 1921 р. первомайські чекісти заарешту-
вали близько 200 осіб, запідозрених у приналежності 
до Петлюрівської контрреволюційної повстанської ор-
ганізації у Первомайському повіті на Одещині. Поста-
новою Одеської губернської надзвичайної комісії від 
14 грудня 1921 р. «за участь у Петлюрівській контрре-
волюційній повстанській організації, що діяла в 1920-
1921 рр. на території Первомайського повіту, 125 осіб 
було засуджено до вищої міри покарання – розстрілу; 
позбавлення волі з відбуттям у виправно-трудових та-
борах на 5 років – 34 особи; позбавлення волі з від-
буттям у виправно-трудових таборах на 3 роки – 33 
особи; направлено в колектор для неповнолітніх – 2 
особи; позбавлено права працювати в органах ЧК - 1 
особа. Всього засуджено 195 осіб, із них реабілітовано 
прокуратурою області у 1992 р. 192 людини. 

У 1921 р. були засуджені: Костянтин Баковецький 
Феодосій Балицький, Дмитро Басюк, Ольга Басюк, Гри-
горій Бевзенко, Трофим Бевзенко, Олександра Бєлоус, 
Ігнат Береза, Фома Бондарєв, Бенціон Брофман, Федір 
Будьонний, Олександр Бюлов, Анна Бюлова, Меланія 
Вециня, Антон Вишневський, Іван Волошин, Яків Гааз, 
Василь Гладченко, Юзеф Гнездовський, Дмитро Дзюба, 
Федір Дивізінюк, Володимир Добровольський, Мак-
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сим Добровольський, Петро Добровольський, Ульян 
Добровольський, Олександр Дудченко, Онисим Дурін-
цев, Володимир Єрмощенко, Григорій Жарук, Ірина Же-
лобенко, Петро Желобенко, Яків Жмурченко, Людмила 
Загорська, Марія Зельницька, Петро Зельницький, Іван 
Ільяшенко, Володимир Калиновський, Анатолій Кель, 
Анастасія Коваленко, Олександр Кожевников, Гасан Ко-
жемякін, Іван Коломієць, Роман Коломієць, Костянтин 
Костненко, Мартин Крижанівський, Вадим Кубаркін, 
Данило Кузєв, Меланія Кулик, Дмитро Левицький, Пав-
ло Левицький, Марія Лещина, Акуліна Лонік, Микола 
Лосовський, Август Лутс, Павло Мартинюк, Олександр 
Медведовський, Іхіл Медовар, Григорій Мельников, 
Микита Могилевець, Леонід Нікітін, Євгенія Петрова, 
Максим Поздняк, Павло Поплавський, Юліан Пташин-
ський, Іван Радковський, Фелікс Садловський, Ісидор 
Іванович Середенко, Ісидор Антонович Середен-
ко, Костянтин Скрипник, Костянтин Спинул, Григорій 
Стадницький, Пантелей Сулима, Феодосій Тараненко, 
Антоніна Тауріна, Варвара Титаровська, Микола Тита-
ровський, Анна Халипенко, Іван Хижняк, Олександр 
Хмарський, Василь Черноголов, Марцел Юзеф. У 1991 
р. згідно із законом «Про реабілітацію жертв політич-
них репресій на Україні» від 17 квітня 1991 року реа-
білітовано 82 особи [15]. 

Згодом чекістам стало відомо і про місцезнахо-
дження К. Бондарука (Лихо) та І. Нагорного, які зумі-
ли втекти, а у вересні 1921 р. поновили конспіративну 
боротьбу. На початку грудня 1921 р. отаман здійснив 
візит до Подільської губернії, для об’єднання зусиль 
Подільської і Первомайської повстанських органі-
зацій, однак справа не увінчалась успіхом. Водночас 
Первомайській повітовій ЧК 28 грудня 1921 р. вдалося 
заарештувати рідного брата І. Нагорного – Миколу. За 
матеріалами допитів М. Нагорного чекісти арештували 
М. Кулєва – помічника отамана К. Бондарука (Лихо) з 
питань керівництва та організації підпільних груп. Під-
сумувавши усе, що було відомо про підготовку зброй-
ного виступу повстанців та вторгнення петлюрівців до 
колишніх південних губерній України, колегія управ-
ління надзвичайної комісії з боротьби з контррево-
люцією і саботажем прийняла рішення про введення 
особливих загонів чекістів, міліції, частин особового 
призначення, комуністичних дружин, військово-пар-
тійних загонів, загонів комсомольців-добровольців, 
створених для боротьби із прихильниками уряду Ди-
ректорії УНР. Також до бойової готовності привели 
частини 15-ї Сиваської дивізії та інших військових 
з’єднань. Серед населення було посилено агітацій-
но-пропагандистську роботу, спрямовану проти при-
бічників УНР, яких заклеймили «контрою», «бандита-

ми», «петлюрівцями», «націоналістичною сволотою» і 
подібним. 

На початку 1922 р. відбувся спад повстанського 
руху на Півдні України, який був пов’язаний із трагіч-
ним завершенням Листопадового рейду Другого Зимо-
вого походу  частин Армії УНР – останньої спроби україн-
ських національно-державних сил відкритим військовим 
шляхом здобути незалежність України в ході націо-
нально-визвольних змагань 1917-1921 років.  

У середині січня 1922 р. штаб отамана Кирила 
Бондарука з невеликим загоном було відрізано від 
основних сил повсталих і оточено на околицях Вра-
діївки. Частини загону зуміли вибратися із оточення. 
Проте І. Нагорний потрапив у полон, а 19 січня 1922 
р. у сутичці із загоном чекістів загинув отаман К. Бон-
дарук (Лихо). Ліквідація та арешт лідерів повстанської 
боротьби привели до значного зменшення сітки пов-
станських осередків на півдні України. Була ліквідо-
вана і Петлюрівська контрреволюційна повстанська 
організація у Первомайському повіті. 

Постановою колегії Первомайської повітової над-
звичайної комісії з боротьби із контрреволюцією і са-
ботажем було засуджено 50 осіб. Із них 27 найактив-
ніших борців за українську національну державність  
- до найвищої міри покарання та конфіскації майна. 

14 лютого 1922 р. колегія Первомайської повітової 
ЧК постановила: «Вважаючи звинувачення доведе-
ними до громадян Миколи Кулєва, Марії Вітлицької, 
Петра Долженка, Пелагії Седленко, Діоніса Луценка, 
Василя Жука, Івана Боровика, Михайла Ребдела, Хари-
тона Чернеги, Євтікія Продана, Гаврила Гаренка, Єфро-
синії Лисенко, Макара Жука, Єлисея Кодрова, Федора 
Наливайка, Олександра Грекова, Федора Грекова, Ми-
хайла Цедальського, Володиира Жуковського, Володи-
мира Ізотова, Миколи Ізотова, Никифора Ильницького, 
Михайла Синюти-Булахова, Іллі Докієнка, Карла Зелін-
ського, Олександра Беккера, застосувати вищу міру по-
карання – розстріл…» [16, с. 174]. У 1997 році більшість 
із засуджених і розстріляних були реабілітовані згідно 
із статтею 1 Закону України «Про реабілітацію жертв 
політичних репресій в Україні». 

Члени Петлюрівської контрреволюційної повстан-
ської організації у Первомайському повіті були учас-
никами знакових подій Української національно-де-
мократичної революції, відданими прихильниками 
уряду Директорії УНР. Пам’ять про тих, хто загинув у 
борні за українську державність початку ХХ ст., має 
бути збережена. 

© Дорошенко О. М., 2018
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Виникнення залізничного сполучення
на Херсонщині

Досліджено проблеми розробки проектів та будівництво залізниці на Херсонщині 
як складової частини Харківсько-Миколаївської, а згодом Південної магістралі, та її 
значення для соціально-економічного розвитку краю. Зазначено, що вона забезпечила 
пряме пасажирське і вантажне сполучення з іншими залізницями Росії і зарубіжжя, 
сприяла розвитку Херсонської губернії, спричинила піднесення експортної торгівлі через 
Херсонський порт.
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Проблема розвитку транспорту є однією з найціка-
віших і складних проблем історичного минулого Украї-
ни, оскільки саме транспорт завжди був одним з визна-
чальних факторів організації спільності економічного 
життя народу. Існуючі наукові розробки, присвячені 
цій темі (Богатчук С. С., Кірпи Г. М., Пономаренка Р. О.), 
висвітлюють функціонування певних видів транспорту 
у різних регіонах України. Але проблема виникнення 
залізниці на Херсонщині залишається малодослідже-
ною. Це і визначило мету статті – вивчити хід та осо-
бливості виникнення залізничного сполучення Хер-
сона та його вплив на економічний розвиток регіону. 
Для її досягнення необхідно проаналізувати проекти, 
виділити основні напрями будівництва та з’ясувати 
значення залізниці для економічного розвитку краю.

Період з кінця 60-х до початку 70-х років XIX ст. був 
кульмінацією залізничного будівництва у Південній 
Україні, головними факторами якого стали: відсталість 
транспортних засобів царської Росії; економічні зміни 
в господарстві, пов’язані з процесами формування капі-
талізму в Російської імперії; поразка Росії в Кримській 
війні 1853 – 1856 р. і реформи 60 – 80-х років ХІХ ст.

Залізниця на Херсон є складовою частиною Пів-
денної магістралі, яка була створена на основі Харків-
сько-Миколаївської залізниці. Її перша ділянка – від 
Єлисаветграда до Кременчука – довжиною 137 верст 
(146 км) була відкрита у 1869 р. [1, с. 54].

Побудований за проектом А. Струве міст через р. 
Дніпро біля Крюкова дав змогу розпочати у прискоре-
ному темпі будівництво залізниці від станції Знам’янка 
через Долинську до Миколаєва. Рішення будувати за-
лізницю Знам’янка – Миколаїв було ухвалено досить 
швидко [2, арк. 1-3]. Річ у тім, що залізниці самотужки 
не могли повністю вирішити проблему перевезення 
товарів, що вироблялися у південному краї, і виникла 
необхідність побудувати новий порт. Ним став Микола-
їв, який з 1862 р. отримав статус торгового порту [3, с. 
11]. Однак цей порт, розташований у регіоні, найближ-
чому до Катеринославської губернії та східних райо-
нів Херсонської губернії, міг би приймати вантажі і з 
Лівобережжя.

elena-sharigina@rambler.ru

До того ж з середини XIX ст. степи вздовж берегів 
Інгулу і Бугу стали розораними і заселеними. А оскіль-
ки негусте населення цієї частини Херсонської губернії 
споживало не більше ніж 20 % вирощеного зерна, то 
залишалися значні запаси товарного зерна. Крім того, 
близькість соляних розробок у Криму та на Куяльниць-
кому лимані під Одесою давала змогу заготовляти ба-
гато солоної та в’яленої риби. Це все вимагало збуту. З 
огляду на це, Харківське земство і мешканці Миколає-
ва неодноразово порушували перед урядом клопотан-
ня щодо спорудження дороги Миколаїв – Кременчук 
[4, арк. 1-2, 5, 28].

Зазначимо, що дорога Кременчук – Берислав з гіл-
кою на Миколаїв, проектована у межах Херсонської гу-
бернії була частиною головної південної залізниці від 
Москви до Криму і повинна була задовольняти, у першу 
чергу, державні інтереси. Але й місцеві інтереси вона 
теж задовольняла, оскільки, перетинаючи Херсонську 
губернію протягом 440 верст (469,4 км) [5], проходи-
ла історично сформованими торговельними шляхами, 
навіть відгалуження на Миколаїв доводилось недалеко 
від селища Шестірні, вузла чумацьких трактів.

Наприкінці 1865 р. з’являється проект залізниці від 
містечка Нова Прага (звідки дорога повинна була йти 
на з’єднання з урядовою колією Кременчук – Єлиса-
ветград) на Миколаїв і Берислав [6, с. 14].

Нагальною потребою залишалося забезпечення 
сполучення центральних губерній з південними пор-
тами. Так, у 1869 р. з’явились пропозиції щодо зведен-
ня залізниць від Києва до морських портів. 27 грудня 
1869 р. інженеру М. Беккеру було надано дозвіл на 
пошуки траси Київ – Миколаїв [7, арк. 1-2]. Набагато 
пізніше, у 1899 р., вишукування траси від Мелітопо-
ля до ще одного морського порту – Складовська було 
дозволено Г. Скадовському [8, арк. 1].
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Нарешті, 26 листопада 1871 р. було затверджено 
статут товариства Харківсько-Миколаївської залізниці, 
яке прийняло ділянку від Крюкова до Кременчука (3 
версти або 3,2 км) з мостом через Дніпро, а також узя-
лося за спорудження 222-верстної (237-кілометрової) 
колії від станції Знам’янка до міста Миколаєва з гілкою 
до річки Південний Буг [1, с. 54]. Основний капітал то-
вариства, що будувало її, складав 9,3 тис. крб. [9, с. 34].

Будівництво залізниці на Миколаїв дотримувалося 
тих самих засад, що й інші парові дороги Росії. Рейки 
іноземні, паровози заводу Зігеля, вагони німецького і 
бельгійського виробництва [10, с. 25].

20 серпня 1873 р. до Миколаєва прибув перший 
потяг, що зумовило розвиток міста як комерційного 
центру. Це пояснюється тим, що товарне зерно Харків-
ської і Полтавської губерній набуло коротшого шляху 
до моря, ніж через Єлисаветград на Одесу. До того ж, 
колія залучила до себе вантажі зерна на ділянці Єли-
саветград – Знам’янка. 

Подальшою фазою розвитку Харківсько-Микола-
ївської залізниці було будівництво колії до Херсона – 
губернського центру, населення якого на перше січня 
1900 р. становило 72 451 особу [11, с. 15]. А залізниця 
на Миколаїв надавала можливість освоєння принайм-
ні східної частини Херсонської губернії.

Ще раніше, місто Херсон порушувало клопотання 
про з’єднання Криворізького рудного району з Херсо-
ном, як найближчим портом [12, арк. 2, 6]. Однак до 
1901 р. у вищому урядовому залізничному правлінні 
визнавалося за аксіому, що колія Кривий Ріг – Херсон, 
направляючись паралельно до Харківсько-Миколаїв-
ської дороги, складе конкуренцію останній [13].

Зрештою, з метою державної оборони, уряд вирі-
шив приступити до спорудження залізниці Джанкой – 
Херсон – Миколаїв і далі на Одесу винятково коштами 
скарбниці [14, с. 5].

У 1901 р. право на спорудження залізниці у течії 
південного Дніпра було надано Фальц-Фейнам і Ко, 
зокрема й колії Кривій Ріг – Берислав [15-16]. Змі-
на напрямку на Херсон дозволялася тільки з їхньої 
згоди і на приватні кошти. З приводу проекту Ф. і В. 
Фальц-Фейнів розгорілася справжня полеміка, один 
за одним виникали нові проекти, про що свідчить 
тогочасна преса [17]. На нашу думку, така активність 
місцевих друкованих видань пояснюється тим, що 
проект Фальц-Фейнів не задовольняв інтересів насе-
лення краю і не вирішував проблеми доставки зерна 
до Херсонського порту, що, у свою чергу, затримувало 
розвиток капіталістичних відносин у сільському госпо-
дарстві. Так, зерно у Херсон, як і раніше доставлялося 
гужем або водним шляхом з району, що тяжів до річки 
Інгулець.

Що стосується південної частини цієї дороги, то 
вона залучала вантажі зерна лише неширокої зони зі 
сходу до Лозово-Севастопольської дороги і з півночі 
до р. Дніпра. А цього було недостатньо для одержання 

необхідного зернового запасу і створення солідного 
депо у Херсоні. Отже, затверджений напрямок не вирі-
шував питання розвитку Херсона. За словами Херсон-
ського міського голови М. Беккера, проект Фальц-Фей-
нів мав головною метою провести рейкові шляхи 
землями, що належали як ініціаторам проекту, так і їх 
багатим компаньйонам, підняти ціну цих земель, на-
сильно залучити вантажі до Джарилгацької затоки, що 
омивала їх володіння.

У 1903 р. Херсонський губернський комітет дав 
наступний висновок: «З метою розвитку сільського 
господарства, необхідна залізниця між Миколаївкою-1 
і Херсоном...». Підставою до такого висновку послугу-
вало те, що Херсонський повіт обслуговувався рейко-
вими шляхами слабо, тому що Харківсько-Миколаїв-
ська дорога проходила тільки по його західній межі, а 
Катерининська – по північно-східній. Таким чином, вся 
внутрішня площа повіту, а саме 16 915 кв. верст (19 
250 км2), обслуговувалася ґрунтовими дорогами [18, 
с. 3-4, 6].

Аналіз преси показав, що полеміка стосовно на-
прямків дороги не вщухала протягом всього її будів-
ництва [19]. На наш погляд, це свідчить про крайню 
необхідність цієї дороги для економіки краю. В цей час 
також з’являються нові проекти, що мали на меті з’єд-
нання Херсона зі Скадовськом і Хорлами [20], Джан-
коєм [21], Харковом [22]. Але через їх недостатню 
економічну вигідність, а також через побоювання уря-
дових кіл стосовно складання ними конкуренції вже 
існуючим залізницям, питання залишалося відкритим. 
Ділянку Миколаїв – Херсон, довжиною 59 верст (63 км) 
[22, с. 115], вартістю 4 млн. крб. було прийнято комі-
сією на чолі з інспектором з управління залізниць П. 
Манасеїним і введено в експлуатацію 16 жовтня 1907 
р. [24, с. 250]. Нова колія залучила до себе частину руд-
них вантажів і дала змогу налагодити масове вивезен-
ня зерна залізницею на Херсон, на додаток до зерна, 
що надходило до порту Дніпром, з західної частини 
Таврійської і південної частини Катеринославської 
губерній. У результаті вантажообіг порту збільшився в 
три рази.

Отже, різноплановість і багатоманітність проектів 
демонструє зацікавленість місцевої адміністрації, при-
ватних осіб, різних верств населення у налагодженні 
залізничного сполучення як найважливішого фактору 
розвитку економіки. Але, перебіг залізничного будів-
ництва показав, що не дивлячись на чималу кількість 
проектів, напрями, за якими велося спорудження, да-
леко не завжди були найкращими.

Формування залізничної мережі спричинило якісні 
зміни в географії сільського господарства, промисло-
вості й торгівлі, стимулювало швидке зростання насе-
лення міста.

© Камінська О. А., 2018
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Загін «Каховка» у візії транснаціональної історії 
Французького Руху Опору періоду 
Другої світової війни

У статті акцентується увага на тому, що в історичних дослідженнях останніх років все 
більша увага приділяється вивченню минулого світової спільноти і України, зокрема на 
підставі транснаціонального підходу. У цьому контексті розкривається участь жителів 
України різних національностей, зокрема і каховчан, у французькому Русі Опору. 
Підкреслено, що контингент його учасників формувався з колишніх емігрантів, людей, 
які втекли за допомоги місцевих патріотів з полону, концентраційних таборів та робіт 
на шахтах, поповнивши лави борців проти гітлерівських окупантів. Обґрунтовано, що 
в Русі Опору Франції нараховувалися тисячі представників України, які пліч-о-пліч з 
представниками інших народів героїчно боролися з нацистами, вносячи свій внесок у 
визволення Франції від окупантів і розгром гітлерівської Німеччини. Також зазначено, 
що більшість загонів очолюваних представниками з України отримували назву, яка б 
нагадувала їм про свою Батьківщину. В даній публікації розкривається бойова діяльність 
на території Франції загону «Каховка».
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Відмінними рисами сучасної історіографії історії 
України є входження національної історичної науки 
в європейський і світовий науковий простір, форму-
вання нового стилю історіографічного мислення, без-
лічі методологій, науковий прагматизм, орієнтація на 
сучасний ринок ідей [1]. Важливим є підхід, який доз-
воляє розглядати історію України не тільки як історію 
конкуренції і змагань різних станів, прошарків, конфе-
сій, а й як простір взаємодії, взаємозбагачення циві-
лізацій, культур, народів. Не випадково М. фон Гаген 
в статті «Чи має Україна історію» підкреслив, що саме 
зміна кордонів, взаємопроникнення культур, історично 
багатоетнічне суспільство можуть перетворити україн-
ську історію на дуже сучасне поле досліджень [2]. 

Такою темою, яку доцільно вивчати в контексті 
транснаціональної історії, є участь населення України 
в європейському Русі Опору. З одного боку, Україна є 
багатонаціональною державою, з іншого – європей-
ський Рух Опору був інтернаціональним. Більш того, в 
сучасній європейській, зокрема французькій історіо-
графії, історія Опору поставлена в більш широкі тран-
снаціональні і екуменічні рамки з середини 1990-х рр. 
істориками Ж. Дрейфус-Армандом, Д. Піщанським та 
Е. Темімом [3]. Р. Гільдєєв пішов далі, запропонувавши 
називати «Не французький Опір, а Опір у Франції», бо 
його учасниками були французькі комуністи, іспанські 
республіканці, італійські антифашисти, британські та 
американські агенти, єврейські біженці, поляки-емі-
гранти, жінки і представники інших країн, які жили у 
Франції під час окупації. Більш того, вчений підкрес-
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лив, що у французькому Опорі на карту було постав-
лено набагато більше, ніж звільнення однієї нації від 
нацистської тиранії. Таким чином, останні кілька років 
привели до транснаціонального повороту в дослі-
дженнях про Рух Опору [4].

Питання про участь жителів України в європейсько-
му Спротиві знайшли певне відображення у вітчизня-
ній історіографії. Однак тема участі населення України 
в європейському Русі Опору ще до цього часу не зна-
йшла комплексного розкриття в науковій літературі, 
яка пояснювала б її актуальність і важливе теоретичне 
та практичне значення.

Через відсутність власної держави Україна стала 
однією з головних арен світового бойовища, а україн-
ці – вояками фактично всіх армій, які пройшли через 
війну. Практично з перших днів війни українці були 
втягнені у вир бойових дій. Вже в березні 1939 р. во-
яки Карпатської Січі відбивали наступ переважаючих 
сил угорської армії, а у вересні 1939 р. разом з поля-
ками протистояли наступу німецьких військ. Зокрема, 
до складу польської армії призвали 12 тис. українців, 8 
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тис. з яких загинуло у «вересневій кампанії» 1939 р. До 
речі, саме під час «вересневої кампанії» в боях проти 
німців відзначився П. Шандрук, який командував 28-ю 
бригадою польської армії, за що і був нагороджений 
вищим орденом Польщі Virtuti Militari польським 
урядом в Лондоні. Тисячі українців воювали проти 
гітлерівців у Другому Польському корпусі генерала 
Андерса. За різними оцінками, в румунській армії за 
роки війни було від 40 до 80 тис. українців. У Канаді, 
за різними даними, воювало до 50 тис. або 11,4 % всіх 
канадських українців, в США – 40 тис. українців. Наші 
співвітчизники допомагали здійснювати поставки в 
СРСР по ленд-лізу, брали участь в операції «Оверлорд» 
[5, с. 205-206].

Більш того, українці брали активну участь в русі 
Опору країн Європи, що стало однією з найважливі-
ших особливостей Другої світової війни в окупованих 
і підкорених країнах і було своєрідним п’ятим театром 
військових дій проти агресивних режимів. Але багато 
його учасників змушені були приховувати свої звер-
шення, і вели боротьбу проти нацистів під вигаданими 
іменами, як в рамках конспірації, так і з тієї причини, 
що на Батьківщині в умовах сталінського режиму пе-
ребування в полоні асоціювалося зі зрадою. Саме тому 
в період державної незалежності України стало відо-
мо про те, що понад 5 тис. представників Українського 
Національного Союзу у Франції, який діяв з 1932 р., 
брали участь в боях з німецькими військами за Флан-
дрію, за Сену, Марну, Луару в травні-червні 1940 р. і те, 
що у відповідь на гітлерівські репресії тисячі українців 
стали учасниками Руху Опору у Франції [6].

Свій вагомий внесок у піднесення європейського 
Опору нацифашизму, внесли і українські емігранти, 
адже багато країн Європи, в т. ч. Франція, були і за-
лишаються тими демократичними державами, в яких 
вимушені емігранти з України знаходили притулок і 
другу Батьківщину. Частина українців відстоювала не-
залежність Франції в «Іноземному Легіоні» (близько 
5 тис. осіб), інші надавали посильну допомогу фран-
цузькому підпіллю. Наприкінці 1943 р. представники 
української еміграції створили Український народний 
фронт (УНФ), який налагодив випуск бюлетеня «Бать-
ківщина», встановив зв’язки з французькими партиза-
нами – макі [7, с. 117-118].

Одним із тих, хто входив до УНФ був і Яків Ону-
фрійович Годебський, який в пошуках кращого життя 
в 1926 р. виїхав до Франції. Там він працював шахта-
рем біля м. Біллі-Монтіні (департамент Па-де-Кале). З 
1942 р., продовжуючи працювати в шахті, став членом 
підпільної організації: згуртовував біля себе україн-
ців-військовополонених, яких привозили для роботи в 
шахтах. Згодом пішов добровольцем в партизанський 
загін макі: підривав мости і потяги які вивозили вугіл-
ля із Франції до Німеччини. 13 вересня 1943 р. весь 
загін (біля 120 чоловік), що носив ім’я Василя Порика, 
був заарештований нацистами. У в’язниці в м. Бетюн 
всі знаходились в окремих камерах. Там їх жорстоко 
допитували, били, виривали нігті щупальцями на но-
гах. Коли відкрився Другий фронт і німці почали від-
ступати, партизани звільнили полонених в травні 1944 
р. Я. Годебський із сім’єю був репатрійований і в 1946 
р. повернувся на рідну землю. З 1967 р. проживав в м. 
Каховка Херсонської області [8].

Варто відзначити, що в західноєвропейській літе-
ратурі радянських людей, що знаходилися в Західній 
Європі, прийнято називати «росіянами». Але росія-
ни були не єдиною національною групою, яка брала 

участь в європейському Русі Опору. Крім них, проти 
окупаційного режиму зі зброєю в руках боролися і 
українці, білоруси, вірмени, грузини, казахи і представ-
ники інших східноєвропейських народів. Українці, зо-
крема становили значну частину військовополонених і 
більшість «остарбайтерів» [7, с. 116].

Учасники Спротиву успішно нападали на невеликі 
німецькі гарнізони, підривали склади з цінними ван-
тажами на залізничних коліях, визволяли полонених 
з таборів і, що особливо важливо, брали участь у виз-
воленні багатьох населених пунктів [9]. Географія його 
учасників представлена всіма регіонами України.

Так, в жовтні 1942 р. в таборі Бомон спочатку вини-
кла підпільна група на чолі з лейтенантом українцем В. 
Пориком з Вінницької області, який став національним 
героєм Франції, а пізніше і Героєм Радянського Союзу. 
Потім з’явилося ще 11 таких груп, а влітку 1943 р. – 
табірний партизанський загін. Відважний підпільник 
став одним з керівників французького партизанського 
руху і членом Центрального комітету радянських вій-
ськовополонених країни. На його рахунку було зни-
щення 300 окупантів і підрив 11 залізничних ешелонів 
[5, с. 209].

Крім того, за сприяння В. Порика у таборах для вій-
ськовополонених поширювалися французькі листівки, 
а також бюлетень «Советский патриот», що виходив у 
друкарні підпільної організації «Союз російських па-
тріотів» (згодом, на прохання вихідців з України, пе-
рейменованої на «Союз радянських патріотів»). У цій 
підпільній газеті друкувалося чимало листів, авторами 
яких були українці (вони часто вживали в російському 
тексті українські слова, а то й цілі фрази). Наприклад, в 
одному з опублікованих листів український військово-
полонений, вказуючи на репресії в таборах, писав, що 
в’язні не бояться карцеру. «Хай вони горять, відсиджу», 
– казали полонені, продовжуючи чинити диверсії та 
саботаж на виробництві [7, с. 117]. 

Збройні групи та загони виникли й в інших кон-
центраційних і трудових таборах департаментів Hop 
і Па-де-Кале, в Лотарингії, в районах Меза, Руана, у 
Валансьєнні, Бетюні, Аррасі, Сен-Полі, Фрева, Дуллансі. 
Внаслідок саботажу та диверсій, у лютому 1944 р. на 
44 шахтах, де працювали невільники зі сходу, видо-
буток вугілля знизився на 25-30 %. Скориставшись з 
ослаблення охорони через мобілізацію німців та їх по-
плічників для поповнення втрат вермахту на фронтах, 
підпільні таборові комітети організували масові втечі 
наших співвітчизників до французьких партизанських 
загонів. Лише зі згаданого табору Бомон на початок 
червня 1944 р. втекло понад 100 в’язнів, здебільшого 
вихідців з України [10, с. 216].

Активну партизанську боротьбу вели наші співві-
тчизники – учасники французького Опору у всіх без 
виключення департаментах, які були окуповані гіт-
лерівськими військами. У ряді департаментів Франції 
українці очолювали групи і роти французьких патріотів 
або змішані загони. Здебільшого, партизанські загони, 
очолювані представниками з України, отримували назву, 
яка б нагадувала їм про свою Батьківщину. Наприклад, 
довкола м. Нансі, діяли загони «Ковпак», «Котовський», 
«Донбас», «Полтава», «Вінницький» та ін.

На південний схід від м. Нансі розташовувалися 
департаменти Кот-д’Ор та Верхня Савойя. Тут також ак-
тивно діяли радянські партизанські підрозділи. Однією 
з груп командував українець Петро Писаренко (спо-
чатку вона налічувала 7 чоловік і діяла спільно з фран-
цузьким загоном), загоном «Ленінград» (виник в кінці 
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1943 р.) – одесит Іван Голівець (до війни проживав в м. 
Дніпродзержинськ (сучасне м. Кам’янське. – прим. авт.). 
В травні 1944 р. у зв’язку з ростом чисельності бійців 
загін І. Голівця був поділений на «Ленінград» і нові за-
гони – «Севастополь» та «Каховка». Останній очолив І. 
Голівець. 

З грудня 1943 р. по травень 1944 р. бійці загону 
«Каховка» здобували зброю, проводили поодинокі 
диверсії на залізницях. Пустили під укіс два ешелони 
на лінії Бон-Діжон. В квітні пустили під укіс ешелон з 
військовими матеріалами.

З червня 1944 р. загони «Каховка» та «Ленінград» 
діяли спільно. В тому ж місяці вони висадили в повітря 
високовольтну лінію біля м. Іврі, через що припини-
лось постачання енергії військовим заводам Шней-
дера в Крезо. Тоді ж зійшов з рейок один потяг з гіт-
лерівським озброєнням. В липні партизани атакували 
дві шахти в м. Монсо-ле-Мін. Копальні не працювали 
понад два тижні [11, с. 16].

В кінці серпня 1944 р. у зв’язку з відступом ні-
мецьких окупантів з південно-східних департаментів, 
французькі та радянські макі одержали наказ вийти 
на відкритий бій з фашистами. З цією метою почалася 
об’єднання всіх дрібних груп в один загін. Уповноваже-
ним Центрального комітету радянських полонених (ЦК 
РП) по об’єднанню радянських партизанських підроз-
ділів був Іван Скрипай з Черкас (рішення ЦК РП при-
йняв 10 червня 1944 р.). Він поступив у розпоряджен-
ня начальника французького партизанського штабу в 
Еньє-ле-Дюк капітана П’єра. 20 серпня загін П. Писа-
ренка, загони «Каховка», «Ленінград», «Севастополь», 
а також група іспанських і французьких партизан, по-
ступила в розпорядження І. Скрипая [12, с. 75]. 

25 серпня 1944 р. розпочала свій бойовий шлях 
нова партизанська рота імені Максима Горького. В за-
гоні макі «полковника Ніколя», як називали безстраш-
ного українця, «... було 42 росіянина, 90 іспанців, 5 або 
6 поляків, італійці і кілька французів». Зв’язковим з 
центральним штабом FFI в Парижі була францужен-
ка Роза «Анна» Гарн’єр, перекладачем був харків’янин 
Серж Чубар, який виконував важливі місії «полковни-
ка Ніколя». Всього було 189 бійців. Місцеві підпільні 
організації Опору надали бійцям загону необхідну 
кількість зброї та набоїв. За завданням французько-
го штабу партизанських сил департаменту Кот-д’Ора 
«Максим Горький» блокував дороги національного 
значення № 77, № СС 19 та 454. На 454-ій 5 верес-
ня 1944 р. рота провела свою першу операцію, роз-
громивши транспортну колону гітлерівців. 7 вересня 
«Максим Горький» повністю знищив невеликий ні-
мецький гарнізон міста Сент-Сен. 8 вересня загін був 

перекинутий до м. Шатійон-сюр-Сен. Наступного дня 
підрозділ почав визволення французького міста. Бої 
точилися в лісистій місцевості, що оточувала населе-
ний пункт. Операція була складною, адже боротьба 
точилася практично за кожне дерево [13]. «Жодний 
регулярний підрозділ не провів би такий впертий бій 
краще, ніж радянські партизани. Іван Скрипай і його 
товариші знали досконало тактику бою у лісі і зуміли 
блискуче застосувати свій цінний досвід», – писав Га-
стон Ларош про цю операцію у своїй книзі [14, р. 215].

10 вересня інтернаціональний підрозділ «Максим 
Горький» повністю очистив навколишні ліси і місце-
вість від гітлерівців. Сотні нацистських солдат і офіце-
рів було ліквідовано або взято в полон. Значна кіль-
кість зброї та набоїв потрапили до партизан. Загалом 
за період своєї бойової діяльності вони знищили по-
над 1000 і взяли в полон більше 800 гітлерівців [15, 
с. 57]. В цих боях особливо відзначилися командири 
відділень – українці Іван Потапенко та Іван Голівець. 

Загалом, підпільники й партизани завдали гітлерів-
цям відчутних втрат. Лише з лютого до серпня 1944 р. 
вони знищили 3500 і полонили 50 окупантів, пустили 
під укіс 65 військових ешелонів, знищили 76 паро-
возів, понад 1000 вагонів, пошкодили 9 ліній високої 
напруги, 3 залізничних мости, 6 німецьких охоронних 
мостів, 80 телефонних та телеграфних ліній, взяли тро-
феями 2 важкі гармати, 50 кулеметів, 90 автоматів, 15 
мінометів, велику кількість гвинтівок, гранат, амуніції. 
Ці успіхи, можливо, не такі вражаючі порівняно з ре-
зультатами бойових дій регулярних військ, але вони ві-
діграли свою роль у перемозі над нацизмом у Франції. 

5 липня 1945 р. наказом військового губернатора 
Парижа, колишнього головнокомандуючого війська-
ми внутрішнього Опору, корпусного генерала Кьоніга 
французькими орденами було нагороджено усіх учас-
ників збройної боротьби проти окупантів. Серед них 
– чимало українців: адже з 60 окремих радянських 
партизанських загонів і груп, що діяли на території 
Франції, двадцяти трьома командували вихідці з Укра-
їни [7, с. 119]. 

Таким чином, транснаціональна оптика дозволяє 
досліджувати участь населення України в європей-
ському Русі Опору в глобальній перспективі і може 
служити прикладом боротьби за мир на сучасному 
етапі розвитку людства. Цей напрямок створює можли-
вості написання повноцінної і об’єктивної історії участі 
і внеску багатьох народів в розгром гітлерівської Ні-
меччини.
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Проанализированы особенности деятельности и количественные изменения состояния 
сторожевой комиссии в городе Николаеве; время и содержание заседаний городской 
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о ее деятельности; фактические, статистические данные о деятельности сторожевой 
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Во время Первой русской революции 1905-1907 
годов, всплеска деятельности правых сил в обществе, 
резкого возрастания грабежей и насилия, особенную 
актуальность приобрела охрана города Николаева. 
Автором, с помощью материалов заседаний Никола-
евской городской думы, отчетов сторожевой комиссии 
городской управы, показано деятельность сторожевой 
комиссии Николаевской городской управы в сентя-
бре-декабре 1906 года.

12 сентября 1906 года вновь избранная городской 
думой комиссия по найму ночных сторожей обсуди-
ла в двух заседаниях вопрос об организации дела 
охраны города. Первоначально было решено распро-
странить район охраны на весь город, притом числен-
ность сторожей должна была быть таковою, чтобы при-
ходилось по одному человеку на каждый перекресток, 
затем предполагалось нанять 8 человек контролеров и 
к ним по 2 помощника на каждого. Но комиссия сама 
испугалась своих предложений, когда после подсчета 
выяснилось, что для охраны всех частей города почти 
в одинаковой степени понадобится 413 человек сто-
рожей, а расход по сторожевому делу превысит 83.000 
рублей в год. Это конечно оказалось-бы уже донельзя 
обременительным для населения Николаева.

Поэтому при вторичном обсуждении вопроса, ко-
миссия «сократилась». Комиссией решено держаться 
прежнего района охраны, определив для Одесской ча-
сти 110 сторожей (на 13 человек больше 1905 года), 
для Московской – 100 человек (на 12 человек больше 
1905 года), а для 1-й и 2-й Адмиралтейских частей по 
1905 году – 30 человек, а всего 240 человек сторожей 
с жалованьем 14-15 рублей в месяц каждому. Вместо 
контролеров для наблюдения за сторожами, и в помо-
щь им, комиссией решено нанять 14 человек конных 
стражников, из них 12 человек для Одесской и Мос-
ковской частей по 6 человек на каждую часть и 2 чело-
века для Адмиралтейских частей. Жалованье конным 
стражникам комиссией определено по 50 руб. в месяц 
каждому, с их лошадьми и содержанием последних. 

genkoval0805@gmail.com 

При этом комиссией найдено нужным ходатайствовать 
пред управой о вооружении стражников револьвера-
ми и палашами. Что касается расхода по организации 
сторожевого дела, то комиссией определено его по 
следующему подсчету: содержание 110 частей Одес-
ской части 1650 рублей в месяц, 100 сторожей Мос-
ковской части 1500 рублей, содержание 30 сторожей 
1-й и 2-й Адмиралтейских частей – 450 руб., содержа-
ние 14 конных стражников 700 руб., содержание пись-
моводителя 70 руб., помощника – 35 руб., вознаграж-
дение кассиру и бухгалтеру управы по 10 руб. каждому 
в месяц и на канцелярские расходы 5 руб. в месяц, 
всего расхода 4430 руб. в месяц или 53.160 руб. в год. 
Кроме того, комиссия просила единовременного асси-
гнования 250 руб. на другие пренадлежности – книги, 
бланки, свистки и прочее. Комиссия нашла нужным 
сразу-же произвести раскладку между домовладель-
цами сообразно с оценочной стоимостью имуществ, 
причем, чтобы получить всю указанную выше сумму, 
комиссией рекомендовано определить раскладку: для 
имуществ Одесской и Московской частей по 1 руб. 20 
коп. в месяц с каждой тысячи оценочной суммы, а для 
имуществ Адмиралтейских частей по 2 рубля в виду 
малочисленности имуществ этих частей.

С комиссией, однако, не была согласна городская 
управа. Управа осталась при прежнем своем мнении: 
за учреждение смешанной охраны из 150 сторожей по 
15 руб. в месяц и 20 конных стражников по 500 руб. в 
год каждому. Стражников управой рекомендовано ра-
спределить: по 4 человека для Одесской и Московской 
частей и по 6 человек для Адмиралтейских частей. 
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Управа при этом не видит никаких оснований и надо-
бности увеличить общую сумму раскладки по сравне-
нию с 1905 год 40.700 руб. По расчету управы этой 
суммы было вполне достаточно даже для покрытия 
недоимки в 3.000 руб., числящейся за сторожевой ко-
миссией. Управой найдено также необходимым пред-
ложить комиссии принять меры ко взысканию числя-
щейся за домовладельцами недоимки свыше 22.000 
руб. На эту сумму сторожевая комиссия могла-бы 
сократить оклад сторожевого сбора и по мере посту-
пления недоимки расширить самое дело [1].

Очередное заседание думы 14 сентября 1906 года 
третьего дня началось докладом комиссии по найму 
ночных сторожей. Комиссия имела два заседания, на 
которых постановила распространить охрану на весь 
район города c включением обеих адмиралтейских 
частей. Комиссией предложено расставить на пере-
крестках улиц 240 сторожей с жалованьем в 15 руб. 
каждому. Пригласить 14 конных контролеров по 50 
руб. (с собственной лошадью с содержанием). Расход 
на содержание этой охраны с канцелярскими расхо-
дами рассчитано в сумме 53.160 руб. в год. Расход этот 
возложено на всех домовладельцев по расценке.

Представляя вышеуказанный доклад на усмотре-
ние думы, управа, оставалась при своем прежнем мне-
нии за учреждение 150 сторожей и 20 конных страж-
ников. Управа не видела надобности в увеличении 
налога на домовладельцев. 

Приведем высказывания гласных думы по этому 
вопросу. Лемешев спрашивал, чем руководствовалась 
управа, представляя думе свой старый проект о ноч-
ной охране? Сторожам всегда платили в Николаеве 
очень мало и на каждые 4 квартала приходилось по 
1 человеку. Не мудрено, что дело охраны поставлено у 
плохо. Надо принять доклад комиссии. 

Милио указано, что в 1905 году не было возможно-
сти проверять сторожей. Они обходили 4 квартала, и 
когда контролер появлялся в каком-нибудь месте ему 
никак не удавалось изловить сторожа. В 1905 году не 
было контролеров: если-же в Николаеве теперь до-
лжны быть надзиратели, то можно учредить охрану 
по проекту управы. Рогалевым предложено ходатай-
ствовать о раскладке расходов по содержанию ночной 
охраны на всех квартиронанимателей. 

Аврамовым замечено, что предложение Рогалева 
неосуществимо. Квартиронаниматели элемент кочую-
щий. Сегодня он здесь, а завтра переезжает в другое 
место. Как вы будете с него правильно взымать налог? 
У нас и теперь есть 22.000 руб. недоимок. 

Грачевым указано, что надо обратить внимание на 
предложение Рогалева. Им задано вопросы и предло-
жено свои замечания. Как у нас платят квартирный на-
лог? Потом вот еще одна ошибка: почему именно оце-
ночный сбор принят за критерий оценки? По проекту 
сторожевой комиссии, сторожа будут расположены на 
перекрестках улиц. Они будут стоять под электриче-
скими фонарями и изображать собою мишени, надо 
оставить по-прежнему, затем в Адмиралтейские части 
надо назначить побольше конных; пешие там не го-
дятся. Конные стражники смогут быстро передвигать-
ся, быстро ретироваться.

Рогалевым предложено, что нанимать сторожей 
с собственными лошадьми не следует: у одного бу-
дет тощая у другого больная лошадь… Можно сде-
лать предложение свободным казакам. Вообще дело 
охраны надо обставить иначе.

Лемешевым сказано, что Рогалев говорит о не-

доимках, а сам должен сторожевой комиссии 300 руб. 
Гласными указано, что им разоблачено семейные тай-
ны!...

Рогалевым сказано, зачем он будет платить, ког-
да эти деньги уже излишни? Всем уплачено, со всеми 
сторожевая комиссия рассчиталась. В прошлом году 
перебрано было 10.000 руб. лишних. Они лежали в 
полиции и шли на наградные… Он лучше сам себе на-
градные оставит… Эти слова сопровождались смехом.

Соболевым указано, что Одесская и Московская ча-
сти имеют, кроме городских, еще и частных сторожей. 
Распределять сюда много, а в Адмиралтейской части 
мало сторожей несправедливо. В Адмиралтейских час-
тях 15 сторожей, получающих по 12 рублей в месяц 
жалованья. Никто за такие деньги рисковать жизнью 
не будет… Соболевым проект сторожевой комиссии 
найден мало разработанным и не совсем серьезным. 
Нельзя облагать домовладельцев большим налогом… 
Отчего-бы не войти в соглашение с какой-нибудь ар-
телью, которая взяла бы на себя охрану города?...

Лемешевым проинформировано, что представите-
ли артели были в сторожевой комиссии с предложе-
нием и требовали заключения контракта на 3 года. 
Сторожевая комиссия не имела на это полномочия.

Баллотировкой думой принято проект городской 
управы, по которому учреждено ночную охрану из 150 
сторожей и 20 конных стражников [2].

18 сентября произошел пересмотр сторожевого во-
проса. Городской думой отклонено проект сторожевой 
комиссии, по которому комплект сторожей предпола-
гался из 240 человек при 14 верховых контролерах. 
Думой принято проект городской управы, находящей 
достаточным иметь 150 сторожей при 20 конных 
стражниках. Сторожевая комиссия осталась недоволь-
на постановлением думы и снова занялась обсужде-
нием вопроса о численном составе ночных сторожей. 
Комиссия пришла к заключению, что для того, чтобы 
сторожевое дело действительно принесло какую-ли-
бо существенную пользу населению, уплачивающему 
крупную сумму сторожевого сбора, невозможно огра-
ничиться таким числом сторожей, как это рекомендо-
вала городская управа. Даже комплект сторожей 1905 
года, состоявший из 215 человек, с большим трудом 
мог обслуживать весь подлежащий охране район, 
раскинутый на столь громадную площадь. Комиссия 
ссылалась на обязательное постановление, объяв-
ленное в конце августа в приказе временного нико-
лаевского генерал-губернатора. Этим обязательным 
постановлением минимальный комплект сторожей 
определяется в 213 человек, не считая контролеров. 
Сторожевая комиссия, оставаясь при своем прежнем 
мнении, представила городскому голове протокол сво-
его заседания и просила его о пересмотре сторожево-
го вопроса в ближайшем заседании думы. До оконча-
тельного решения вопроса комиссией решено, однако 
принять к исполнению утвержденный думой проект 
управы и приступить к найму сторожей.

Городской управой представлено в думу «протест» 
сторожевой комиссии, сопровожденный своим докла-
дом. Этот доклад интересен по своему тону. Управа 
просит думу выяснить комиссии «что постановления 
думы, разрешенные в установленном порядке к при-
ведению в исполнение, являются для нее, как испол-
нительной комиссии, обязательными и что она, то есть 
комиссия, в своих действиях должна руководствовать-
ся мнением думы, являющейся представительницею 
всего городского населения».
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По существу, вопроса управа говорит, что, рекомен-
дуя штат ночных сторожей в 150 человек и 20 конных 
стражников, она имела в виду интересы домовладель-
цев, дабы не обременять их излишнею тяготою против 
прошлого года. Если же комиссия находит указанный 
комплект ночных сторожей недостаточным, то в ее 
распоряжении имеется ресурс в 22.000 руб. недоим-
ки сторожевого сбора, о взыскании которой комиссия 
должна похлопотать и по мере поступления недоимок 
расширять сторожевое дело [3].

В очередном заседании думы 19 сентября сре-
ди прочего постановлено: учредить ночную охрану 
по проекту сторожевой комиссии – в 240 сторожей и 
14 верховых контролеров; возбудить ходатайство о 
взыскании числящихся за владельцами недоимок сто-
рожевого сбора [4].

Председателем сторожевой комиссии Лемешевым 
20 сентября дано распоряжение, чтобы при найме 
ночных сторожей предпочтенье было отдано бывшим 
полицейским и запасным нижним чинам [5].

Сторожевой вопрос в сентябрь 1906 года еще 
нельзя было считать исчерпанным. Когда думой был 
принят проект управы относительного численного 
состава сторожей, осталась недовольной сторожевая 
комиссия, а теперь, когда дума склонилась на сторону 
сторожевой комиссии и перерешила вопрос, приняв 
проект последней, – недовольной   осталась городская 
управа, которая продолжает отстаивать свой проект и 
снова вносит вопрос в думу для пересмотра его в тре-
тий раз [там же].

21 сентября в очередном заседание думы про-
читано доклад управы по вопросу о ночной охране. 
Управой указано, что мнение ее на двух заседаниях 
думы получило различное разрешение. Управой отда-
но преимущество конным стражникам и на этот счет 
уменьшено число пеших стражников. Затем управа 
настаивает на взыскании прошлогодних недоимок в 
сумме 22.000 руб. По мере поступления этих недоимок 
сторожевой комиссии рекомендуется расширять дело 
охраны… Управой предложено думе пересмотреть во-
прос об охране и решить его в том смысле, чтобы не 
облагать домовладельцев большими сборами.

Председателем высказано боязнь, чтобы расходы 
по охране в один прекрасный день не легли всей тя-
жестью на городскую кассу. Пока в Николаеве военное 
положение, сбор денег гарантируется. А что будет, если 
в один прекрасный день, как в Херсоне, снимут воен-
ное положение? 

Лемешевым отмечено, что, когда снимут военное 
положение, и не будет ночной охраны… Гласный выра-
зил удивление, почему управа тормозит дело охраны. 
Отмечено – не хотите охраны, – скажите, и не мучьте 
сторожевую комиссию.

Председателем разъяснено, что управа не тормозит 
дела, комиссия является исполнительной при управе и 
должна (?) считаться с ее мнением, а не идти ей на-
перекор. Комиссия ошибается, если думает, что 40.000 
руб. будет достаточно для охраны города по проекту 
комиссии.

Милио отмечено, что в прошлом заседании думы 
он уже говорил, что 1 руб. 20 коп. – большой налог для 
домовладельцев. На этом заседании управой уже во 
второй раз внесено вопрос об охране в думу. Не лучше 
было-бы разработать вопрос об участии квартирона-
нимателей в расходах по содержанию охраны?

Председателем указано, что сторожевая комиссия 
внесла этот вопрос два раза в думу, – вынуждена была 

сделать это и управа.
Закрытой баллотировкой думой снова принято 

проект сторожевой комиссии – 240 сторожей и 14 кон-
ных контролеров [6].

Сторожевая служба была опасной и требовала мно-
гих изменений. Николаевской сторожевой комиссии 
не мешало бы выработать соответствующие условия 
страхования. Может быть, при таких условиях многие 
и рискнут исполнять сторожевые обязанности, иначе 
городскому сторожевому институту грозит распадение 
[7].

Убийство ночного строжа Бориса Янченко про-
извело на других ночных сторожей сильное впечатле-
ние. Некоторые являлись уже 27 октября в сторожевую 
комиссию за расчётом, так как небезопасность испол-
нения сторожевых обязанностей пугает их. Двумя сто-
рожами категорически заявлено о своем нежелании 
продолжать дальше службу [там же].

Беспокоилась сторожевая комиссия и родствен-
никами своих коллег. Сторожевой комиссией поста-
новлено 5 декабря выдать вдове скончавшегося В. И. 
Синкевича 15 рублей из сторожевых сумм. Со своей 
стороны, городская управа ассигновала на похороны 
25 рублей [8].

Расчёты ночных сторожей и выдача им жалованья 
производится в будние дни, отчего получается бу-
квальное загромождение помещения торгово-фи-
нансового отделения городской управы, мешающее 
специально городским занятиям и задерживающее 
публику, имеющую дела в указанном отделении. В 
особенности замечается это неудобство в начале 
декабря, когда идут усиленная выборка торговых 
документов и поступления оценочного сбора с не-
движимых имуществ. Изложенное обстоятельство 
вынудило члена управы В. Д. Волкова просить ко-
ллегию управы, чтобы сторожевая комиссия выдачу 
жалованья производила исключительно по воскрес-
ным и праздничным дням. В будние дни и кассир 
занят своим делом и не может уделять сторожевому 
делу много времени. Управа согласилась с представ-
лением г. Волкова и постановлено предложить предсе-
дателю сторожевой комиссии П. Г. Лемешеву устранить 
данное неудобство [там же]. 

Вызывают огромный интерес финансы стороже-
вой комиссии. Приведем данные из ее финансовой 
деятельности. Из доклада председателя сторожевой 
коммиссии о движении сторожевых сумм видно, что 
с 5 октября по 12 декабря текущих платежей сто-
рожевого сбора поступило 11627 руб. 50 коп. и не-
доимки за прежнее время 3222 руб. 30 коп. и нало-
женных на сторожей штрафов 43 руб. 50 коп. Всего 
14887 руб. 30 коп. Израсходовано за тоже время 
на уплату сторожам жалованья 5955 руб. 50 коп., 
контролерам 941 рублей и другим служащим по сто-
рожевому делу 265 руб., кроме того произведены 
расходы канцелярские, почтовые, типографские и по 
выдаче пособий 297 руб. 13 коп. Всего израсходовано 
7458 руб. 63 коп. и остается на лицо к 12 декабря 1906 
года 7428 руб. 67 коп. [9].

Из доклада сторожевой комиссии в думу, между 
прочим видно, что в распоряжении комиссии по найму 
ночных сторожей на 14 декабря 1906 года было 230 
человек с жалованьем по 15 рублей в месяц. В числе 
ночных сторожей около 40 % лиц старше 50 лет, но 
эти люди часто относятся к исполнению своих обязан-
ностей гораздо усердней и внимательней, нежели мо-
лодые. Конных контролеров было 10 человек, из них в 
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Одесской и Московской частях по 4 человека и 2 в 1-й 
и 2-й Адмиралтейских частях. За ноябрь месяц убиты 
на постах два ночных сторожа: Борис Янченко на углу 
Инженерной и Херсонской и Михаил Косовский на 
углу Малой-Морской и Севастопольской улиц, причем 
в обоих случаях комиссией было выдано оставшимся 
семьям убитых по 15 рублей пособия на погребение и 
предназначено к выдаче ежемесячно по 15 рублей, в 
течении 6 месяцев от 1 ноября по 1 мая 1907 года [10].

Таким образом, мы видим, насколько сложной была 
деятельность сторожевой комиссии Николаевской 
городской управы в сентябре-декабре 1906 года, от-
ношение к ее формированию в городской думы и 
управы, гласных, количество сторожей, их зарплата и 
многие другие факты деятельности.
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Органи земського самоврядування відіграли 
важливу роль у культурно-господарському житті 
українських регіонів, посприяли активізації суспіль-
но-політичного руху, формуванню засад модерного 
громадянського суспільства. Справжньою «школою 
парламентаризму» виявилася робота в земських уста-
новах для кількох поколінь громадських діячів.  

Доба Української революції та визвольних змагань 
1917-1921 рр. стала періодом пошуків земствами сво-
го місця в новій моделі політичних та соціально-еко-
номічних відносин. Вона ознаменувала кінцевий етап 
еволюції земського самоврядування. Наявні докумен-
ти фіксують не лише зростання інституційного значен-
ня земських установ, але й активну участь їх представ-
ників у процесі революційних перетворень [1, с. 12]. 
У цьому відношенні науковий інтерес становить про-
блема взаємовідносин земств та владних інституцій 
відродженої Української держави. 

Дослідження сучасних істориків переконливо до-
вели важливу роль земських установ у боротьбі за 
незалежність України у 1917-1921 рр. [2-5]. Земства 
України загалом схвально оцінили революційні здо-
бутки українського національно-демократичного руху, 
долучилися до процесу побудови української дер-
жавності. Від початку революції вони зайняли досить 
послідовну позицію в питанні політичного самовизна-
чення українського народу. 

Позиція земських установ південноукраїнських 
губерній щодо української державності була обереж-
ною, демонструвала наявність у середовищі місцевого 
політикуму певних розбіжностей у ставленні до орга-
нів української влади.

Якщо жовтневий переворот у Петрограді та спроби 
узурпації влади більшовиками однозначно викликали 
осуд земських діячів, то повноваження Центральної 
Ради та Генерального секретаріату щодо південноу-
країнських територій тлумачилися ними досить неод-
нозначно. Згідно «Тимчасової інструкції Генерального 
секретаріату в Україні» від 4 серпня 1917 р. земські 
установи губерній, які були вилучені з автономної 
України, мали відповідні прерогативи у визначенні 
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їх майбутньої територіальної приналежності. Земства 
Херсонської губернії ідентифікували свої території 
з Україною, визнавши владу Центральної Ради та Ге-
нерального секретаріату, а земства Північної Таврії 
– схилялися до розв’язання національного питання 
на своїх теренах шляхом референдуму [5, с. 84-86]. 
Якщо Херсонське повітове земське зібрання на се-
сійному засіданні 1 листопада 1917 р. постановило 
«приєднатися до автономної уже України негайно» 
[6, с. 448], то Дніпровське повітове земське зібрання 
19 листопада 1917 р., апелюючи до авторитету місце-
вих губернських інституцій, ухвалило визнавати лише 
урядову владу, схвалену новообраними Установчими 
зборами [7]. Пропозиція тимчасового визнання влади 
Центральної Ради земцями була відкинута. Втім, уже 
в грудні 1917 р. дніпровські земці значною мірою під 
впливом політичної кон’юнктури змушені були демон-
струвати лояльність до нової української влади. 

Херсонське губернське земство, керуючись наста-
новами повітових і волосних земств, обрало курс на 
інтеграцію губернії до складу УНР, Таврійське ж гу-
бернське земство стало на шлях сепарації від решти 
українських територій, узявши участь у формуванні 
Ради народних представників у Сімферополі [5, с. 85; 
6, с. 444-446].

Серйозні випробування чекали на земське само-
врядування взимку – навесні 1918 р. в умовах гострого 
військово-політичного протистояння на Півдні Украї-
ни. Саме тоді місцеві земства вперше ліквідовувалися 
радянськими органами влади [8]. 

Відроджені владою УНР вже як народні ради та на-
родні управи органи земського самоврядування мали 
стати надійною опорою у реалізації державної політи-
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ки в українських регіонах. Можна стверджувати, що від-
носини між земствами Херсонщини та місцевою адміні-
страцією УНР складалися досить конструктивно [4, с. 117].

Ситуація радикально змінилася наприкінці квітня 
1918 р. Державний переворот у Києві та прихід до 
влади в Україні гетьмана П. Скоропадського ознаме-
нував початок нової сторінки історії земського само-
врядування. Взаємовідносини земств та гетьманської 
адміністрації набули здебільшого конфронтаційного 
характеру [9, с. 275].

Витоки, вочевидь, слід шукати в глибоких ідейно-по-
літичних протиріччях, які виникли між представника-
ми консервативної за своєю природою гетьманської 
влади, орієнтованої на кола заможних власників-хлібо-
робів, і новообраними земськими діячами із переважно 
соціалістичними поглядами на майбутнє України. У часи 
Української держави земства, як найбільші осередки 
національних лівих сил, стали найпотужнішою опози-
ційною силою до гетьманського уряду.

Урядова заява від 10 травня 1918 р. демонструвала 
своїм змістом прихильність до демократично обраних 
органів місцевого самоврядування. У ній, зокрема, за-
значалося, що органи самоврядування «занадто дорогі 
для теперішнього уряду, в склад якого увійшли люди 
з довгою попередньою діяльністю на ниві місцевого 
життя, і підозріння в бажанні уряду скоротити права 
місцевого самоврядування і усунути від нього широкі 
прошарки населення повинні по цій причині остаточ-
но відпасти» [10]. Втім, на практиці під впливом кон-
сервативних політичних сил, які фактично посприяли 
встановленню Гетьманату, розпочався масштабний на-
ступ нової влади на права місцевого самоврядування. 
Сам П. Скоропадський вважав, що існуючі політизовані 
земства «вже віджили своє й показали повну свою не-
життєздатність» [11, с. 253]. Подібні думки поділяв і то-
дішній голова уряду Ф. Лизогуб, для якого взірцем місце-
вого самоврядування були саме дореволюційні земства 
[12, с. 114]. Численні з’їзди хліборобів-землевласників, 
партій правого спрямування вимагали від уряду більш 
рішучих кроків щодо обмежень повноважень демокра-
тичних самоврядувань, аж до їх негайного розпуску [9, 
с. 276]. На місцях губернські та повітові старости по-
чали чинити адміністративний тиск на земства. Серед 
застосовуваних ними важелів були ревізії органів зем-
ського самоврядування, відсторонення та арешт зем-
ських керівників, перегляд земських бюджетів тощо.

Зі свого боку, більшість земських установ постави-
лися до нової гетьманської адміністрації неприхиль-
но, а деякі з них ухвалили відверто антиурядові ре-
золюції, закликаючи до активної боротьби з режимом 
Гетьманату. Створений у квітні 1918 р. Всеукраїнський 
союз земств на чолі з тодішнім головою Київської гу-
бернської земської управи С. Петлюрою розгорнув 
нещадну критику гетьманського курсу. У меморандумі 
скликаного в середині червня 1918 р. Всеукраїнського 
з’їзду земств, який був переданий гетьманові П. Скоро-
падському, містилося пряме звинувачення уряду в ор-
ганізації «карних відділів» та спробах знищити демо-
кратичні органи держави, а також висувався перелік 
політичних вимог задля можливості подальшого спів-
робітництва земств з центральною владою [9, с. 279]. 
Як відомо, земські вимоги було відкинуто, а уряд став 
на шлях радикальних перетворень у системі земського 
самоврядування. Більшість дослідників підкреслюють 
антидемократичний характер нового курсу Україн-
ської держави щодо місцевого самоврядування.

Наступ на органи місцевого самоврядування в 

Україні було оформлено відповідною норматив-
но-правовою базою. Вже 8 червня 1918 р., згідно 
урядової постанови, в Україні було започатковано 
масштабну ревізію діяльності органів місцевого са-
моврядування спеціально створеними тимчасовими 
губернськими та повітовими ревізійними комісіями на 
чолі зі старостами. У випадку виявлення протиправної 
діяльності земств комісіям надавалось право негайно 
усувати правопорушників від справ, повідомляючи 
про це судові органи, й натомість староста мав право 
призначати на їх місце «здатних осіб» [13]. Ревізії мали 
завершитися у місячний термін, але комісії працювали 
все літо, виявивши чимало фінансово-господарських 
порушень, які давали підстави для кримінальних про-
ваджень щодо представників земських управ. Виявив-
ши правопорушення, старости припиняли діяльність 
земств або відсторонювали від роботи порушників за-
кону, а до виконання їх обов’язків призначали осіб, які 
часто займали відповідні посади до революції.

Згодом міністр внутрішніх справ дозволив старо-
стам розформовувати земські й міські самоврядуван-
ня «у випадках явно революційної діяльності і видимої 
агітації проти існуючого ладу» [14]. 

29 червня 1918 р. гетьман санкціонував закон про 
надання губернським старостам права розпускати 
волосні земські зібрання та управи у разі порушення 
ними меж власної компетенції, ухвалення постанов 
«злочинного характеру», або ж якщо їх діяльність «за-
грожує цілковитим безладдям волосного земського 
господарства». На місце розформованих волосних 
земств старости відновлювали дореволюційні устано-
ви управління сільськими місцевостями, які очолили 
волосні старшини й сільські старости [15, с. 127].

Кульмінацією гетьманського курсу щодо земсько-
го самоврядування стало ухвалення нового виборчо-
го законодавства. Вже у травні 1918 р. при МВС були 
створені дві комісії з підготовки нових законів по 
виборах до органів місцевого самоврядування [15, с. 
126]. Комісію по земських виборах очолив колишній 
член Державної ради Російської імперії, харківський 
поміщик, князь О. Голіцин. Циркуляром МВС від 5 черв-
ня 1918 р. було заборонено скликання губернських і 
повітових земських зібрань до введення у дію нового 
виборчого закону. Вони могли бути скликані лише за 
крайньої потреби з дозволу міністра внутрішніх справ.

5 вересня 1918 р. гетьманом було затверджено під-
готовлений комісією закон «Про проведення виборів 
губернських і повітових земських гласних», яким фак-
тично поверталися норми виборчого законодавства 
царських часів [16]. Повноваження гласних земських 
зібрань, обраних у 1917 р. згідно виборчого закону 
Тимчасового уряду, припинялися, а їх функції переда-
валися до відповідних управ, підконтрольних місце-
вій адміністративній владі. Закон суттєво обмежував 
виборчі права місцевого населення (відмова від за-
гального голосування, відновлення куріальної системи 
виборів та майнового цензу) з метою зміцнення по-
зицій у земствах представників заможних верств су-
спільства, усунення від виборів революційних елемен-
тів. Нові вибори до земських установ мали відбутися в 
листопаді-грудні 1918 р.

Серйозним ударом по фінансовій стабільності 
земств стала фіксація розмірів земських податків, які 
слугували основним джерелом наповнення бюдже-
тів земств. Через брак довіри до земських інституцій 
селянство і без цього фактично ігнорувало земське 
оподаткування. Уряд же до запланованого перегля-
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ду кошторисів новообраними земськими зібраннями 
зафіксував розмір земських окладних зборів на рівні 
1917 р., а стягнення земських податків за друге півріч-
чя 1918 р. взагалі заборонив [17]. У цих умовах будь-
яка культурно-господарська діяльність земств стала 
фактично неможливою.

Логічним результатом гетьманського курсу стало 
згуртування українських земств на політичній плат-
формі очолюваного С. Петлюрою Земського союзу, 
який восени 1918 р. відіграв важливу роль у підготовці 
антигетьманського повстання.

На Херсонщині у відносинах між земськими уста-
новами та гетьманською адміністрацією спостерігали-
ся спільні з рештою регіонів України тенденції. Однак 
призначення на посаду губернського старости коли-
шнього земця викликало обережний оптимізм щодо 
можливої продуктивної взаємодії двох центрів влади 
в регіоні. Херсонський губернський староста Семен 
Григорович Пищевич (1863-1945), у минулому депутат 
IV Державної Думи Російської імперії від Херсонської 
губернії (член фракції центру), тривалий час працю-
вав у структурах земського самоврядування, обирав-
ся гласним Олександрійського повітового земського 
зібрання, представляв Олександрійський повіт у гу-
бернському земському зібранні. Впродовж 1903-1912, 
1913-1917 рр. він очолював Олександрійську повітову 
земську управу. Згодом, у вересні 1919 р., вже за дені-
кінського режиму, йому судилося стати останнім керів-
ником Херсонського губернського земства [1, с. 517].

Аналіз діловодних документів 52-ої сесії Херсон-
ського губернського земського зібрання (народної 
ради), яка проходила з 10 (2) по 23 (10) травня 1918 
р. в Херсоні, дозволяє стверджувати про відсутність 
у середовищі херсонських земців відверто анти-
гетьманських настроїв. Вирішуючи численні питання 
культурно-господарського спрямування, земські діячі 
займалися конструюванням нової системи відносин 
з органами державної влади, шукали оптимальну мо-
дель взаємодії із новою адміністрацією. Її засадничі 
принципи були окреслені вже у вступному слові голо-
ви управи Є. Яковенка: «Тільки на ґрунті незалежності 
нашого політичного життя, вільного самовизначення – 
повного парламентарного ладу, вдоволення земельної 
потреби селянства, і тільки на підставах органів місце-
вого самоврядування як інституцій всенародних і де-
мократичних, – тільки на цих умовах може скріпитися 
сила молодої української державності, її національний 
і соціальний поступ» [6, с. 1-2]. Одноголосно схвалена 
підсумкова резолюція зібрання, фіксуючи настрої і ба-
жання земських діячів на зламі політичних епох, була 
сповнена надії на подальше зміцнення демократич-
них принципів урядування в Україні [там само, с. 52].

До нового складу управи увійшли переважно старі 
земські професіонали (Є. Яковенко, А. Грабенко, В. Сінь-
кевич, Г. Пачоський, Й. Серебренник та ін.) [там само, 
с. 49]. Авторитет голови управи Є. Яковенка та його за-
ступника А. Грабенка в урядових колах дозволяв спо-
діватися на тісну співпрацю земства та гетьманської 
адміністрації. І дійсно, в умовах Гетьманату діяльність 
губернського земства відзначалася відносно стабіль-
ним характером. У липні 1918 р. після призначення Є. 
Яковенка товаришем міністра народного здоров’я та 
опікування справу керівництва земським господар-
ством на Херсонщині перебрав А. Грабенко [1, с. 512]. 
Під його орудою земство пережило час найбільш сер-
йозних політичних та господарських випробувань кін-
ця 1918 – початку 1919 рр.

Стосунки гетьманської адміністрації з представ-
никами повітових і волосних земств на Херсонщині 
складалися більш драматично. З червня 1918 р. роз-
почалася масштабна ревізія діяльності земських уста-
нов на Херсонщині, яка супроводжувалася розпуском 
окремих земств, усуненням від посад активних зем-
ських діячів. Діяльність Дніпровської та Херсонської 
повітових земських управ, які складалися переважно 
з представників соціалістичних партій, була тривалий 
час паралізована. Зрештою, через неможливість пов-
ноцінно виконувати покладені обов’язки у відставку 
пішли керівництво Дніпровської повітової земської 
управи (серпень 1918 р.) і увесь склад Херсонської по-
вітової земської управи (жовтень 1918 р.) [18, 19]. Но-
вим головою Дніпровської повітової земської управи 
було обрано колишнього депутата IIІ та IV Державної 
Думи Російської імперії від Таврійської губернії, члена 
фракції кадетів М. Панкєєва. А в Херсоні гетьманською 
адміністрацією було призначено новий склад управи 
на чолі з підприємцем С. Тропіним [20]. Паралельно 
відбувалася масова ліквідація волосних земств на 
Херсонщині.

Отже, характер взаємодії між представниками 
земств та гетьманської влади в регіоні багато в чому 
визначався сформованою у загальноукраїнському 
масштабі конфронтаційною моделлю стосунків між 
органами місцевого самоврядування та адміністраці-
єю П. Скоропадського. Однак великий вплив на взає-
мовідносини справляли особистісні фактори, рівень 
політизованості конкретного земства, і, безперечно, 
ефективність практичної культурно-господарської ді-
яльності окремих земських установ.

Загалом сподівання місцевих земців на продук-
тивну співпрацю з новою гетьманською адміністрацію 
виявилися марними. Восени 1918 р. земські установи 
стали важливими осередками підготовки антигетьман-
ського повстання. Відомо, що тодішній співробітник 
Херсонської губернської земської управи В. Кедров-
ський увійшов до складу Головного штабу повстан-
ських сил, очолив мобілізаційний відділ штабу військ 
Директорії. 14 грудня 1918 р. після втечі представників 
гетьманської адміністрації саме він був призначений 
військовим комендантом м. Херсона [там само].

Скинувши гетьманську владу, Директорія УНР 26 
(13) грудня 1918 р. скасувала всі нормативно-правові 
акти, які запроваджували адміністративні обмеження 
прав органів земського самоврядування. Згідно теле-
грами, надісланої МВС органам місцевої влади, пов-
новаження гласних розпущених земських зібрань й 
усунутих членів управ відновлювалися, а призначені 
колишніми губернськими старостами склади управ не-
гайно звільнялися [21, арк. 23-23 зв.]. Розпочався чер-
говий етап розвитку земського самоврядування доби 
українських національно-визвольних змагань. 

Отже, в умовах загострення військово-політично-
го протистояння, поглиблення соціально-економічної 
кризи, наростання авторитарних тенденції земства 
залишалися носіями демократичних традицій уряду-
вання, прагнули до збереження порядку та спокою в 
регіоні, підтримки нормальної життєдіяльності місце-
вого населення. Втім, набутий земствами досвід гро-
мадського самоуправління дедалі все менше впису-
вався в систему цінностей нових політичних режимів. 
Час існування демократичного земства добігав кінця.

© Макієнко О. А., 2018
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Трагедія ромів Миколаївщини в роки німецько-
румунської окупації 1941–1944 років

Висвітлюються питання депортації румунських ромів на територію Миколаївщини 
(територія Трансністрії). 1 травня 1942 року І. Антонеску наказав депортувати до 
Трансністрії кочових циган з Румунії. У Трансністрії роми були розташовані на кордоні 
окупаційної зони в селах на березі Бугу в Балтському, Березівському (Одеська область), 
Очаківському та Голтському (Миколаївська область) повітах.
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репресії румунська влада.

З-поміж мільйонів загиблих у часи величезних 
потрясінь і міждержавних зіткнень унаслідок дій на-
ціонал-соціалістичного режиму Третього райху та по-
літики інших режимів напередодні і впродовж Другої 
світової війни, жертвами переслідувань і знищення 
стали у різних країнах Європи сотні тисяч ромів (ци-
ган). З них понад 20 тисяч загинули на території сучас-
ної України. В цю цифру також включаються  виморені 
голодом, холодом і епідеміями місцеві та депортовані 
ромські жертви у Трансністрії, зокрема Миколаївщи-
ни, зоні, яка була під контролем румунських фашис-
тів. Ромські громади зазнавали руйнівного винищення 
або загибелі  внаслідок жорстоких умов, несумісних 
із життям. Утім, упродовж багатьох десятиліть історія 
геноциду ромів залишалася забутою, а жертви – непо-
мітними.

Актуальним є не лише  вивчення  питання  депорта-
ції і знищення ромів, встановлення списків депортова-
них. Найголовніше – це питання пам’яті, встановлення 
факту геноциду щодо румунських ромів на території 
України. 

Крім цього потрібно  досліджувати долі ромів на 
рівні повітів, префектур, примарій Трансністрії, розгля-
дати чим відрізнялася ця політика на загальнодержав-
ному  і місцевому рівнях.

Для означення переслідувань і вбивств ромів 
у роки Другої світової війни на початку 1990-х рр. у 
наукових  колах почали використовувати термін «По-
раймос», який виник аналогічно до європейського 
означення винищення за національною належністю – 
«Голокост» [1, с. 101].

Окремий напрям вивчення історії геноциду ромів 
– вивчення питання депортації приблизно 25 тисяч 
румунських ромів на територію Трансністрії. Цю про-
блематику розкрито у працях румунських дослідників 
Віорела Акіма, Раду Іоані та інших [там само, с. 105].

В українській історіографії на тему геноциду ромів 
в роки Другої світової війни першим акцентував увагу 
кандидат історичних наук О. Бєліков. Значну кількість 
ґрунтовних досліджень з цієї теми має у своєму дороб-
ку М. Тяглий. Серед знаних ромознавців України – кан-
дидат  історичних наук Н. Зіневич [2, с. 208].

gienek1986@ukr.net

Дані про ромів на території Очаківського і Голт-
ського повітів («Трансністрія») містяться у фондах дер-
жавних архівів Одеської та Миколаївської області [3, 
с. 194-195].

19 серпня 1941 р. кондукатор (керівник держави) 
Румунії маршал Іон Антонеску, при попередньому уз-
годженні з А. Гітлером оголосив декрет про введення 
румунської цивільної адміністрації на території між 
Дністром і Південним Бугом, офіційно названої в ньо-
му губернаторством «Трансністрія» (Задністров’є). Сво-
їм повноважним представником кондукатор призна-
чив професора Григорія Алексяну.

У румунській зоні окупації Миколаївщини було два 
повіти – Голтський і Очаківський. У серпні 1941 р. тери-
торія Миколаївщини була навпіл поділена на німецьку  
і румунську  («Трансністрію») зони окупації [4 с. 141-
142].

1 травня 1942 року І. Антонеску наказав депорту-
вати до Трансністрії кочових і «асоціальних» циган з 
Румунії. У травні 1942 р. жандармерія і поліція про-
вели відбір і реєстрацію таких циган, їх виявилося 
40909 осіб, в тому числі 9471 кочових і 31438 осілих, 
і вони становили приблизно 20 % всіх циган Румунії. 
Депортації підлягали в першу чергу кочові цигани. 25 
червня 1942 року Рада міністрів оприлюднила  наказ 
про їх депортацію, яка завершилася 15 серпня 1942 р. 
Цією першою депортацією було охоплено 11441 осіб 
– 2352 чоловіка, 2375 жінок і 6714 дітей. 22 червня 
1942 р. Антонеску віддав наказ про депортацію визна-
них «небезпечними і небажаними» осілих циган. На 
підставі цього наказу 12-20 вересня 1942 р. у Трансні-
стрію були депортовані ще 13176 чоловік. На початок 
жовтня 1942 року у Трансністрії (в основному в повітах 
Голта та Очаків) вже знаходилися 24686 румунських 
циган – 11441 кочових, 13176 осілих і 69 з числа ко-
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лишніх ув’язнених. Пізніше до них приєдналося ще 
приблизно 600 осіб, так що загальна кількість депор-
тованих склало 25283 – 7856 чоловіків, 7266 жінок і 
10161 дитина [5, с. 107].

У Трансністрії роми були розташовані на кордоні 
окупаційної зони в селах на березі Бугу в Балтсько-
му, Березівському (Одеська область), Очаківському та 
Голтському (Миколаївська область) повітах. 29 вересня 
1942 р. вийшов наказ № 69026 губернатора Трансні-
стрії Г. Алексяну про розселення депортованих на цих 
територіях. У фондах Державного архіву Миколаїв-
ської і Одеської областей зберігаються свідчення про 
жахливі умови життя ромської громади в Трансністрії 
[3, с. 199].

Аналізуючи архівні документи, можна говорити 
про те, що ромів поставили в такі умови саме румун-
ська влада, причому на всіх рівнях. Вони були змушені 
тікати, грабувати або спалювати дерева, щоб обігріти 
свої помешкання. Тієї кількості їжі, яку почали видава-
ти за роботу лише через декілька місяців, було недо-
статньо, щоб нормально працювати.

Основним місцем поселення циган в повіті Оча-
кова було с. Ковалівка (Ткачевка) на р. Південний Буг 
(Миколаївський район). 

В акті старости Ковалівської сільської управи від 
21 листопада 1942 р. зазначалося, що в селі знаходи-
лося 4459 працездатних депортованих ромів, 2002 не-
працездатних ромів з Румунії. Загальна кількість 6461 
чоловік [6].

 В березні 1943 р в Ковалівці  перебувало 3432 
цигана, розподілених за чотирма робочими відділен-
нями. За колючим дротом, без їжі, вони були змушені 
продавати свій одяг, щоб вижити. Їх косили тиф і голод. 

Найвитриваліші були переведені в села Суха Балка 
і Мостове (Мостовськой район, повіту Березівка, нині 
– Веселинівський район Миколаївської області), де їм 
видавали одяг, так як вони були абсолютно голими [5, 
с. 110].

Згідно з письмовими свідченнями 15 квітня 1945 
р. колишнього префекта повіту Очаків (Очаківський, 
Варварівський, Березанковскій райони нинішньої Ми-
колаївської області) підполковника В. Горського, в кінці 
серпня 1942 року на ст. Трихати протягом тижня було 
доставлено 15 тис. циган (насправді – близько 11,5 
тис), багато хто був майже голими и лахмітті. Вони були 
розподілені по радгоспам в радіусі 40-50 км, де пере-
бували під відкритим небом протягом декількох тиж-
нів, а потім були переведені в бараки в селах Олексан-
дродар і Велика Корениха, в яких не було ні вікон, ні 
дверей. У цих бараках цигани залишалися до початку 
листопада 1942 р. Згодом за наказом з Одеси Горський 
евакуював з чотирьох сіл на Південному Бузі місцевих 
жителі і поселив циган там [5, с. 108-109].

у зведенні видачі продуктів циганам села Велика 
Корениха з 22 лютого до 1 березня 1943 року наво-
дяться цифри скільки ромів перебувало в цьому селі 
– дорослих 2136 чол., дітей 729 чол., наводяться нор-
ми продуктів, які видавала ромам місцева влада. Якщо 
проаналізувати цифри, то можна помітити, що вони 
були занадто низькі і мешканці були приречені на го-
лодну смерть [7].

В рапорті  старости циган Великої Коренихи від 
22 квітня 1943 року зазначалося, що кількість ромів  
в селі складає дорослих 1545 чол., дітей 698 чол., за-
гальна кількість 2243 чол. [8].

В Очаківському повіті була епідемія тифу, готували 
доповідні записки про нестачу їжі для депортованих. 

На 12 січня 1943 р. з-поміж ромів, які проживали на 
території повіту, від голоду кожного дня помирали до 
20 осіб. З 26 грудня 1942 р. по 10 січня 1943 р. помер-
ли 293 особи, з яких 76 чоловіків, 90 жінок та 127 дітей. 
Роми використовували для приготування їжі та обігрі-
ву солому і траву, а згодом почали рубати дерева біля 
будинків і самі хати. Вже на березень 1943 р. ці села 
перетворювалися на руїни, від хат залишалися лише 
стіни, а роми проживали вкупі і одній будівлі [3, с. 200].

Близько 4 тис. циган, за даними Горського, померли 
взимку 1942-1943 рр. від голоду, тифу і холоду, деякі 
були розстріляні «жителями німецьких колони» і по-
тім спалені. Агент сигуранці в донесенні від 5 грудня 
1942 р. наступним чином описував становище циган в 
цьому повіті: «..У протягом часу, який вони провели в 
бараках в Олександродара, цигани жили в невимовної 
злиднях. Вони не мали достатнього харчування. Кожен 
працездатний отримував 400 грамів хліба, а люди по-
хилого віку і діти - 200 грамів кожен. Їм також давали 
трохи картоплі і, дуже рідко, солону рибу, і все це в 
дуже невеликих кількостях. Через недоїдання деякі з 
циган, а такі становили більшість, втратили багато ваги, 
що перетворилися в живі скелети. Щодня, особливо 
в останній період, вмирали десять-п’ятнадцять циган. 
Вони не отримували медичного обслуговування, і у 
них не було ніяких ліків. Вони були голими ..., і у них 
не було ніякого нижньої білизни або одягу. Були жінки, 
чиї тіла ... були голи в буквальному сенсі слова. З мо-
менту прибуття їм не давали мила, ось чому вони не 
могли помитися самі або випрати свою єдину сорочку. 
Взагалі становище циган жахливо і майже неймовір-
но. Через страждань вони перетворилися в тіні і стали 
майже дикими. Це викликано поганими житлом і їжею, 
а також холодом. Через холод ... вони налякали укра-
їнців своїм злодійством. Якщо і були деякі в країні, які 
займалися крадіжками ... просто зі звички, то тут навіть 
той циган, який намагався бути чесним, став би красти, 
бо голод змушував його зробити цей ганебний вчинок. 
Через погане поводження до 25 листопада померли 
309 циган. Тіла циган були знайдені на дорозі Оча-
ків-Олександродар. Вони померли від голоду і холоду. 
Але, хоча цигани з бараків Олександродара були роз-
міщені більш гуманним способом, це не означало, що 
циганська проблема в Очакові була вирішена. Їхнє ста-
новище дещо покращилося, вони стали менш схильні 
до холоду і були продезінфіковані. Але якщо вони не 
отримають лісу або іншого палива, цигани зроблять з 
будинків то, що вони зробили з бараків, перетворивши 
їх в місця, в яких неможливо жити. І холод змусить їх 
це робити, не замислюючись, що вони тільки роблять 
свій поганий стан ще гірше, і що через це тільки зро-
стає небезпека загибелі від холоду. Крім того, якщо 
їм не дадуть людське харчування, медичну допомогу, 
ліки, а також одяг для деяких з них, смертність циган не 
буде зменшуватись, а збільшитися одночасно зі збіль-
шенням морозів. Крім того, збільшитися їх злодійство у 
росіян. Фактично, місцеве населення ображено, і його 
настрій дуже впало бо вони взимку були виселені з їх-
ніх власних будинків, щоб ці будинки могли б віддані 
циганам …» [5, с. 108-109].

Очаківська префектура констатувала, що серед ро-
мів префектури були поширені різного роду хвороби 
– тиф, кишкові хвороби. Влада намагалася ізолювати 
ромів, щоб вони не поширювали хвороби серед інших 
мешканців, не дозволяло їм пересуватися вільно по 
селам і взагалі по префектурі [9].

В акті комісії від 17 листопада 1942 року по зе-
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мельній громаді села Велика Корениха Варварівсько-
го району говорилося, що в другій половині села де 
жили цигани виявлено 36 будинків які були розоре-
ні ромами. Вони стали не придатні в подальшому для 
життя людей. Також розорені 76 сараїв циганами, які 
в подальшому не можна використовувати для потреб 
селян. Крім цього виявлено в двох будинках  померлих 
циган, які не поховані на кладовищі [10-11].

В Очаківській префектурі, особливо в Варварів-
ській претурі можна знайти депортованих ромів май-
же у кожному селі. У селі Петрово-Солониха на травень 
1943 рік – 131 циган [12]. Cело Кир’яківка (Варварів-
ський район)  на червень 1943 р. – 25 циган [13]. Село 
Васильки (Велико-Кутська примарія) на червень 1943 
р. – 98 цигана [14].

У березні 1944 р., за даними румунської жан-
дармерії, в Трансністрії ще перебували 12083 циган. 
Саме стільки циган змогли вижити. До них слід додати 
ще приблизно 2 тис. циган, які в різний час і з різних 
причин були репатрійовані або на свій страх і ризик 
в 1942-1943 рр. втекли з Трансністрії і не були зно-
ву схоплені. Таким чином, в цілому в 1942-1944 рр. в 
Трансністрії загинуло приблизно 11 тис. депортованих 
сюди циган, вижило приблизно 14 тис. [5, с. 110-111].

Чисельність ромського населення на окупованій 
території України скоротилася на 19-20 тисяч осіб, 
враховуючи ромів депортованих з території Румунії 
до Трансністрії [1, с. 100].

Доля ромів практично нічим не відрізнялася від 
долі євреїв. Як і євреї, роми підлягали поголовному ви-
нищенню, фактично, тільки за свою етнічну приналеж-
ність. Оскільки цигани ділилися на кочових і осілих, то 
теоретично передбачалися різне відношення до цих 
груп. Проте на практиці ніякої відмінності між осіли-
ми і кочовими циганами не робилася, і їх поголовне 

винищування було питанням тільки часу. Мотивува-
лося це тим, що вони нібито є «асоціальними елемен-
тами» – переносниками  заразних хвороб, злодіями і 
грабіжниками, волоцюгами, жебраками, саботажника-
ми і закоренілими ледарями, і як такі, представляють 
небезпеку для німецького тилу, громадського порядку 
і безпеки. У деяких випадках циган також звинувачу-
вали в шпигунстві на користь «червоних» і підтримці 
партизан.

Підсумовуючи,  зазначимо,  що  депортація  ромів  
до Трансністрії була однією з найжорстокіших складо-
вих національної  політики  уряду  І.  Антонеску.  Були  
депортовані  здебільшого роми з південних повітів, які 
жили в бідності. Щодо основних причин  переселення  
ромів,  то  насамперед  йшлося  про  виведення  за межі 
країни «небезпечних елементів» і бідного населен-
ня. На окупованій  території  вони  злидарювали,  що  
призвело  до  масових смертей від голоду та холоду. 
Складна ситуація, в якій опинилися роми на території 
між Дністром і Бугом, спричинилася до великої кілько-
сті жертв, і в цьому винна влада усіх рівнів. У призмі 
сучасних  глобальних процесів вивчення мікроісто-
ричних подій на основі усних джерел дає поштовх до 
детального дослідження  трагедії  ромського  народу  в  
роки  Другої  світової війни. Збирання усних свідчень, 
відео-, фотоматеріалів і пошуки фактів депортації в 
архівах України та Румунії стають нагальними пробле-
мами. Активна політика пам’яті є найоптимальнішим 
шляхом подолання  ізоляції  ромів  та  їхньої  інтегра-
ції  в  сучасне суспільство. В умовах, коли немає своєї 
держави, єдиної мови та релігії, загальна пам’ять про 
геноцид може об’єднувати різні групи ромів.
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Американський дослідник Вільям Бібл, який склав 
один з перших довідників з описанням території і еко-
номіки царської Росії, так визначив головні складові 
елементи економіки Таврійської губернії: «...провідні 
галузі економіки Тавриди – це скотарство, сільське гос-
подарство, тютюн, фруктові сади й виноградники...»1 
[25, с. 39]. Таке ствердження підкреслює важливість ви-
ноградарства для економіки регіону, до якого Кахов-
щина входила разом з усією степовою частиною Тав-
рійської губернії. Вважалося, що Дніпровський повіт, 
найбільший за площиною в Таврійській губернії, був 
найменше від усіх інших розвинений з виноградар-
ства. Ось як про це  у 1877 р. писав відомий дослідник: 
«…взагалі садівництво в Дніпровському повіті най-
менш розвинено, виноробство ж у ньому ще в більш 
обмеженій кількості, ніж садівництво...»2 [1, с. 112]. 

Напевно, таке становище існувало до тих пір, аж 
поки громада не стала активним учасником розвитку 
своєї території.

За свідченнями сучасних дослідників, вивчення 
історії розвитку та становлення виноградарської нау-
ки на теренах України досі не було предметом спеці-
альних досліджень і потребує комплексного вивчення 
[3, с. 159]. Можна додати, що історія виноградарства 
у Нижньодніпров‘ї і на Каховщині також поки що не 
отримала належного висвітлення у науковій літерату-
рі. Дослідження, що присвячені історії виноградарства 
Південної України, повністю оминають  Нижньодні-
пров‘я  [4], [8], [9]. Причиною такого дивного ставлення, 
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1 Переклад з англійської автора.
2 Переклад з російської автора.
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на нашу думку, є наявність певних теоретичних й істо-
ріографічних стереотипів, які поширені в сучасній на-
уковій літературі. Наприклад, початок розвитку вино-
градарства і виноробства найчастіше пов’язують саме 
з російською колонізацією південної України напри-
кінці XVIII – початку XIX ст., або витоки виноградарства 
в Таврійській губернії пов’язують виключно з півден-
нобережною зоною Кримського півострова, тощо [там 
само]. В той самий час існують свідчення, що виногра-
дарство і виноробство у  Нижньодніпров‘ї є набагато 
старшими за віком, ніж Таврійська губернія. Вже зга-
дуваний вище дослідник так описав це: «...виногра-
дарством на території Дніпровського повіту займалися 
здавна, бо правий берег Дніпра від Бериславля до по-
селення Бретань усіяний дикими виноградними лоза-
ми, що ростуть досить буйно...»3 [2, с. 55-56].  

Як свідчать джерела, виноградарством на території 
Кримського ханату з успіхом займалися татари, вірме-
ни, євреї. Шарль (Клод-Шарль) де Пейсонель, який у 
1754 році був відряджений до Криму в якості консула 
французького короля при дворі кримського хана, за-
лишив таке свідчення: «...в Криму удосталь виробля-
ють гарні вина…», «...українські козаки і запорожці 
вивозять кожного року до 100 000 ок4, що вивозять-
ся на возах по 1000-1500 ок на кожному...»5 [26, 81]. 
Можна додати і таке свідчення відомого вченого: «...
во времена походов Миниха против турков (1756 и 
1757 г.) в полуденной России употреблялось наиболее 
вино крымское...» [6, с. 7]. Багато цінних свідчень зали-
шив один з перших дослідників кримсько-татарського 
народу Ф. Хартахай, який відмічав: «...виноградарство 
доходило у татар до пристрасті, і вони привозили до 
Криму лози усіх країн: за початку російського пану-
вання тут було знайдено 56 сортів виноградних лоз. 
Виноробством займалося багато людей, ...тут виро-
бляли до 300 тисяч відер вина…» [24, с. 168-169]. Він 
також описав, що відбувалося під час колонізації: «...
після захоплення Криму російські чиновники знайшли 
в Кримському ханстві, крім вакуфних родових маєт-
ків, багато земельних ділянок на неплодючих землях 
розмірами менше 3 десятин, які називалися «чаир» і 
«кхурулу», на таких ділянках дрібні власники розво-
дили сади і виноградники, або пристосовували їх для 
інших господарських потреб...»6 [23, с. 225]. На нашу 
думку, подібних залишків татарського землеробства 
було немало в Дніпровському повіті, про що свідчать 
старовинні назви поселень Чокрак, Чалбаси, Ташченак, 
та багато інших. Таким чином, виноградарством і ви-
норобством займалося кримсько-татарське населення, 
а також українські козаки, які тримали численні зимів-
ники. З початком колонізації про них офіційно пере-
стали згадувати, але недаремно наш край ще довго 
називали Татарією [22, с. 91]. 

Процес реформування виноробної галузі півдня 
України був ініційований на початку ХІХ ст., коли ім-
ператор Олександр І іменним указом Сенату 18 липня 
1810 р. дарував усьому південному краю право без-
митного продажу місцевих вин оптом і вроздріб,  але 

цей указ був обмежений у 1812 р. дозволом роздріб-
ної торгівлі лише ренсковим льохам. В подальшому 
були запроваджені і більш радикальні заходи, указом 
Сенату від 10 лютого 1821 р. про підвищення мита на 
іноземні вина з метою «...поощрения к разведению 
виноградных садов в южных губерниях империи...» [2, 
18]. Положенням про підряди по Чорноморському де-
партаменту від 26 травня 1826 р. було дозволено при-
ймати виноградники в заставу по підрядах на підставі 
правил, що були затверджені Положенням Комітету 
Міністрів 8 березня 1819 р., про прийняття їх в заста-
ву під час отримання грошей в так званих «Приказах 
Общественного призрения». Останні установи були 
надзвичайно важливими для сільських виробників, бо 
в них зосереджувався спеціальний капітал сільської 
промисловості. Джерелом фінансування цих уста-
нов став продаж у 1813 році т. зв. вільних пасовиськ 
Таврійської губернії, під час якого відбувалася нова 
хвиля примусової депортації кримсько-татарського 
і козацького населення. На підставі правил, що були 
затверджені урядом 16 серпня 1815 р. поміщикам і 
власникам садів надавалися позики, не більше 5.000 
крб. на кожного позичальника на умовах 5 % річних. 
Указом від 14 вересня 1828 р. була призначена що-
річна субсидія садовласникам в сумі 10.000 крб. Цим 
самим указом передбачалася і дармова роздача «не-
нужных» земель приватним особам усякого звання і 
казенним переселенцям під розведення фруктових й 
виноградних садів. Ці землі надавалися в повну влас-
ність і звільнялися на 10 років від податку, за умов на-
садження по 1 фруктовому дереву на 9 кв. сажнів або 
1 куща на 1 кв. сажень [2, с. 19]. Є підстави вважати, 
що переважна частина державних коштів була надана 
верхівці, тому не дивно, що подібне становище було 
охарактеризоване так: «...спочатку ... виноградарство 
мало аристократичний, аматорський характер, було 
примхою знатних осіб….» [3, с. 159]. Оскільки не всі 
нові власники мали можливість найняти досвідчених 
виноградарів, багато коштів було втрачено даремно, і 
реформа не принесла очікуваних результатів. Про не-
доліки такого підходу вказував інший відомий дослід-
ник: «...помещики слепо перенимали агротехнические 
приемы и ассортимент у французских виноградарей. 
Только в крестьянских хозяйствах старых районов 
виноградарства были местные сорта винограда и 
сложившиеся с древних времен самобытные приемы 
агротехники...» [10, с. 12-13]. 

Крім кримсько-татарського і козацького впливу, 
одне з важливих значень для виноградарства Кахов-
щини і усього повіту мав Корсунський Богородиць-
кий монастир. Заснований біля с. Британи Каховської 
волості наприкінці 1770-х років вихідцями з Но-
во-Знам’янки Мелітопольського повіту, які були старо-
обрядцями-переселенцями з Задунав’я. Вони принесли 
з собою культуру виноградарства, і заклали виноград-
ники спочатку у Ново-Знам’янці, а пізніше і в поселенні 
біля Корсунського монастиря. М. Баллас у своєму опи-
сі вказує, що в Дніпровському повіті виноградарство 

3 Переклад з російської автора.
4 Око – міра ваги та об’єму, поширена серед слов’ян. народів. Її походження пов’язують з 

турец. мірою «okka», у свою чергу, запозиченою з араб. метрологічної системи, де, за даними 
мусульманських істориків метрології, вона дорівнювала 1,2828 кг. На укр. землях міра «око» 
відома у XVIII ст. як вага товарів, імпортованих з Туреччини, Криму та Греції: тютюну, кави, олив, 
рису, вина, лимонного соку тощо. Дорівнювала прибл. 3 фунтам [6].

5 Переклад з французької автора.
6 Переклад з російської автора.
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мало виключно степовий характер. У 1848 році в по-
віті було лише 11 садів, вироблено вина у 1846 році 
– 9690 відер, у 1847 році – 8709 відер. Виноградники 
розведені в маєтках генерала Потьє, графа Сен-Прі, в 
селі Красному, в селі Вассаля Софіївці, в маєтку Ска-
довського Преображенському між Маячкою і Чаплин-
кою, і в старообрядницькому монастирі біля Каховки 
[1, 112]. Значного розповсюдження виноградарство 
набуло у поселеннях державних селян Великі Копані і 
Козачі Лагері, які займалися виноградарством на свій 
розсуд, переважно без будь-якої допомоги держави. 
За їхнім прикладом виноградарство набуває поши-
рення в Британському і Новомаячківському сільських 
товариствах.

З відміною кріпацтва і збільшенням кількості по-
селень селян на незайманих землях підвищилась за-
цікавленість до т. з. летких пісків, що простиралися 
від Каховки аж до Кінбурнської коси. Проте через де-
кілька років безуспішних спроб опанувати цими зем-
лями селяни часто тікали до присиваських степів для 
зайняття скотарством. Оскільки уряд значно послабив 
контроль за розвитком виноградарства, для належної 
оцінки ситуації і виправлення наявних міграцій насе-
лення Дніпровська земська повітова управа провела 
геологічні дослідження зони летких пісків каховської 
арени, результати цієї роботи були надруковані в за-
писці голови Дніпровської земської повітової управи 
П. Я. Базилевського «Про садівництво і лісорозведення 
в Дніпровському повіті», датованій вереснем 1868 р. 
В цьому документі на підставі ретельного геолого-мі-
нералогічного дослідження місцевості і наявного дос-
віду ведення виноградарства в Таврійській і інших 
губерніях підтверджено, що заняття садівництвом на 
летких пісках не тільки не є витратним, а навпаки, за 
умов виконання комплексу лісонасаджувальних робіт і 
допомоги земства може стати одним з найприбуткові-
ших напрямів рослинництва [11, с. 279-287]. Оскільки 
документ вийшов у повному розпалі так званого «фі-
локсерного буму», який панував серед виноградарів 
Європи, до Дніпровського повіту потяглися іноземні 
переселенці. У 1877 році Г. Х. Штром, який придбав 
земельні дачі  при Британі і при Каховці, подав на 
розгляд чергових повітових зборів клопотання про 
вжиття заходів щодо закріплення летких пісків на лі-
вому березі Дніпра. В клопотанні було вказано, що за 
останні 6-7 років внаслідок піщаних бур перетвори-
лися на леткі піски землі Британського сільського то-
вариства (до 500 дес.), Корсунського монастиря (2100 
дес.), Ново-Маячківського сільського товариства (до 
200 дес.), і землевласника Куликовського (100 дес.). 
Такі величезні втрати аж ніяк не сприяли закріпленню 
переселенців на піщаних землях, і тому вся громада з 
нетерпінням очікувала реакцію уряду. Проте відповідь 
уряду була приголомшливою: «...в последствие сего, 
поступило в управу отношение господина губернато-
ра № 4533, с препровождением копии уведомления 
господина министра государственных имуществ [М. Н. 
Островского], который сообщил, что, так как по сему 
предмету получены им разноречивые сведения о ко-
личестве распахиваемых в Днепровском уезде мест-
ностей, изобилующих песком, он, господин министр, 
затрудняется сделать окончательное распоряжение по 
возбужденному ходатайству…» [12, с. 209-210].

Така відповідь примусила земську управу шукати 
виходу самостійно, і рішення прийняли самі селяни — 
необхідно заліснювати леткі піски, щоб зупинити їх 
наступ на родючі плантації. Рішення місцевої влади 

врятувало програму розвитку виноградарства в повіті, 
і незабаром у 1882 р. власник Каховки Панкеєв заклав 
виноградники у південній течії Дніпра на чистому жов-
тому піску площею 4 десятини  [7, с. 15]. 

Свого найбільшого розвитку освоєння піщаних 
ґрунтів Каховщини набуло у останній декаді ХІХ ст. 
Вже у 1886 р. в селі Великі Копані у 320 домогоспо-
дарств нараховувалося до 26.727 кущів винограду.  
У 1886 р. в Дніпровському повіті була така кількість 
виноградних плантацій:  в Олешках – 8 дес., Великих 
Копанях – 36,5 дес., Чалбасах – 2 дес., усього 46,5 де-
сятин з виробництвом біля 18.500 пудів винограду, на 
суму 15.000 крб. До 1889 р. площа виноградників зрос-
ла до 92 дес. [2, с. 56]. Успіхи громади створили неаби-
який резонанс, який викликав зацікавленість не тільки 
місцевого населення, але й численних підприємців з 
інших країн. У 1889 р. вихідці з колонії Шаба (Аккер-
манського повіту) і інших частин Бессарабії, в кількості 
27 осіб купили у поміщика Нестроєва 1.000 десятин 
землі в 5 верстах від Британів, а у 1890 р. друга партія 
іноземних переселенців (17 осіб) купила у поміщика 
Панкеєва 500 дес. Перша група переселенців засади-
ла до 1893 р. 180 дес., а друга – 50 дес. виноградни-
ків на пісках [там само]. Слід зазначити, що на відміну 
від інших переселенців, дві останні групи складалися 
з фахівців виноградарства, і тому завдяки ним вино-
градарство Каховської волості зазнало надзвичайного 
потужного поштовху. 

Для повноцінного ведення виноробства необхідно 
було, окрім виноградарства, займатися й допоміжни-
ми справами, в першу чергу це стосувалося бондар-
ної справи. Наприкінці 1880-х років бондарну спра-
ву успішно почали викладати в Олешках. У зв‘язку з 
цим, в 1889 р. земська управа висловила подяку А. І. 
Фальц-Фейну за щорічні пожертвування у сумі 350 
руб. на  утримання майстра бондарної справи при 
Олешківському 4-класному міському училищі. В Но-
вомаячківському ремісничому училищі створили клас 
корзиноплетіння, де виробляли корзини, необхідні 
у виноградарстві [13, с. 26]. У 1888-89 роках в повіті 
проводились селянські збори з приводу розширення 
насаджень винограду. Було висловлено багато корис-
них ініціатив, в першу чергу пропонували максималь-
но підвищити потужність розплідника у Великих Копа-
нях. Для цього власники К. М. і П. М. Панкеєви надали в 
розплідник чубуки зі своїх виноградників. Розплідник 
виростив 832 дворічні саджанці і передав їх селянам. 
Додатково у розпліднику висадили для пропагування 
924 саджанці і заклали в школку 3600 чубуків вино-
граду кримських сортів (Педро Хіменес, Суперб, Але-
атіко, Мускат Александрін, Шасла) і сорту Ізабелла, 
для надання всім ентузіастам виноградарства в повіті 
можливості ознайомитися з кращими сортами вино-
граду на практиці. Ці саджанці Дніпровська земська 
управа отримала ще весною 1889 року за сприяння 
голови Таврійської губернської земської управи О. Х. 
Стевена обсягом більше 6000 шт. [13, с. 65].

1890 рік відзначився боротьбою з сараною, яку на-
зивали місцевою назвою «прус». Земство очолило цю 
діяльність. На землях графа А. А. Мордвинова на хуторі 
Пересунька при кам‘яному і новому колодязях, при та-
бунному і 6-му сараях, і при Чорній Долині з 18 травня 
до 18 червня  протягом 18 днів працювало 935 осіб 
з 127 підводами, та 3184 осіб за один день, знищено 
пруса суцільної густої маси 3089 кругів, що складає 
741360 квадратних сажнів, солому 30 сажнів бічної 
кладки для цієї потреби безоплатно відпустив керу-
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ючий Чорнянською економією Г. Кюнель і ще 2 сажні 
куплено у приватних осіб. На землі власників братів 
Панкеєвих, при Доярні, Кам‘яному, Цукурі і середньому 
сараях з 17 травня до 13 червня протягом 17 днів пра-
цювали 924 особи при 99 підводах, або 3074 особи за 
один день, спалено пруса суцільної маси 4236 кругів, 
що складає 1.016.640 кв. сажнів. При Британі 26 та 28 
травня працювало 42 особи при 4 підводах, спалено 
пруса 42 круги, що складає 10080 кв. сажнів. Роботи 
проводилися під особистим наглядом голови земської 
управи О. М. Колчанова, який надав безкоштовно со-
ломи 3 сажня зі свого хутора [14, с. 19-20]. Знищення 
сарани проводилося на підставі Правил, затверджених 
Міністром внутрішніх справ 3 травня 1883 р., і мало 
вигляд грошової і натуральної повинностей. До нату-
ральної повинності залучалися всі особи, включаючи 
жінок і дітей з 10 річного віку. За кожний наряд се-
лян на вказані роботи видавалася винагорода з сум 
губернського збору за таксою, що була затверджена 
губернською управою. Кожна зміна робочих, які при-
зивалися на роботу, затримувалася не більше 6 днів 
[14, с. 333].

З середини 1850-х років в повіті працював Велико-
копанівський земський розплідник, який крім саджан-
ців дерев, біля 34.000 шт., надав селянам повіту також 
і 1755 кущів винограду. З 1887 року велику роботу в 
розпліднику виконував вчитель Великокопанівської 
школи П. П. Михайленко, не отримавши за це ніякої 
платні. Проте завдяки старанному ставленню П. П. Ми-
хайленка за два останні роки у розпліднику, крім при-
бутку понад 350 крб. за окуліровані саджанці, створив-
ся надлишок коштів у сумі 550 крб. Управа висунула 
клопотання про нагородження П. П. Михайленка хоча 
б сумою 100 крб. і передбачити для нього на майбут-
нє по 50 крб. за завідування розплідником, при цьому 
сума асигнувань на розплідник від земства, завдяки 
прибутковості розплідника, мала бути скорочена на 
200 крб. на рік. [14, с. 269]. 

Так у постійній взаємодії відбувалося становлення 
громади Дніпровського повіту. Найбільшу ініціативу 
виявляли самі селяни, які інколи вкладали все своє 
майно у виноградарську справу. У 1892 році до зем-
ської управи звернувся Павло Павлович Кравченко, 
чалбаський селянин, який виростив у Чалбасах ве-
личезний сад, проте у нього не вистачало коштів на 
утримання саду, а місцеві «паробки» постійно заважа-
ли йому (крали фрукти у саду). За дорученням управи 
сад в Чалбасах відвідав гласний М. М. Білімов, який і 
доповів, що П.П. Кравченко виконав велику роботу, пе-
ретворивши незручну землю (колишнє «глинище») на 
чудовий сад, в якому ростуть 80 окулірованих фрук-
тових дерев і більше 1500 кущів винограду [15, с. 19]. 
Земство нагородило П.П. Кравченка грошовою сумою. 
Можна навести також приклад вирішення важливих 
господарчих питань завдяки старанням гласних і ін-
ших посадових осіб управи. Так, у сьомому засіданні 
земських зборів ХХХ сесії 8 жовтня 1895 року, яке про-
ходило під керівництвом предводителя дворянства С. 
Б. Скадовського, голова управи О. М. Колчанов, вислов-
люючи інтереси заможних підприємців повіту, які були 
змушені сплачувати підвищенні митні тарифи за вве-
зення прогресивних видів техніки, запропонував при-
йняти рішення про звільнення від сплати митного збо-
ру за ввезення сільськогосподарських машин, і збори 
одностайно підтримали цю пропозицію. Додатково 
О. М. Колчанов повідомив про факти неузгодженості 
в роботі багатьох міністерств держави, які контролю-

вали тарифи на перевезення сільськогосподарської 
продукції. Збори прийняли постанову про клопотання 
щодо надання міністерству землеробства переважно-
го значення при встановленні тарифів на перевезення 
продукції сільськогосподарського виробництва, що 
дозволить звести до мінімуму вплив інших відомств  
[16, с. 44-45]. Крім того, згідно пропозиції гласного 
О. М. Нестроєва збори постановили, щоб усі вина, що 
виробляли з коринки (так звані «родзинкові вина», які 
виготовляли євреї в Каховці, Олешках, Великих Копанях, 
Великій Маячці), мали на етикетці позначення місця зна-
ходження виробника, саме це дозволяло відповідати 
вимогам ринку для подібних вин [там само, с. 46].

У 1894-95 роках в Дніпровському повіті продовжу-
вала активно впроваджуватися програма заліснення 
піщаних ґрунтів повіту, при цьому управа розглянула 
досвід розведення шовковиці відомого фахівця М. Ф. 
Федоровського. Насадження шовковиці, на думку гро-
мади, були дуже корисними для умов Дніпровського 
повіту, особливо з урахуванням можливості викори-
стання деревини шовковиці для виготовлення бочок 
для вина [16, с. 31-32]. З урахуванням досвіду, отри-
маного в галузі виноградарства, і рівнем його фактич-
ного розвитку в повіті, ставало все більше зрозумілим, 
що успішне виноградарство вимагає не тільки значних 
фізичних та економічних зусиль прямих виконавців, 
але й відповідної системи суспільних відносин. Ді-
яльність Кримсько-Катеринославського філоксерного 
комітету, що був утворений для запобігання хвороб 
винограду, і контролював діяльність усіх виноградарів 
Таврійської губернії, перетворилася на купу бюрокра-
тичних перепон. Тому прогресивні суспільні діячі про-
понували провести реорганізацію виноградарства на 
засадах децентралізації, як це успішно зробили в США, 
та деяких інших країнах. На черговій сесії земських 
зборів в жовтні 1896 року була розглянута доповідь гу-
бернського земського гласного Ю. Д. Тарновського про 
заходи щодо розповсюдження і підтримання вино-
градарства в Таврійській губернії. Суть доповіді поля-
гала у таких головних пунктах: 1. Доповідач пропонує 
кожному повіту відкрити у великих селах школи садів-
ництва і виноградарства, з утворенням при кожній з 
них зразкових виноградників і забезпеченням належ-
ної системи експлуатації виноградників; 2. Клопотати 
перед Міністерством Фінансів про надання достатніх 
коштів для земств на виконання таких програм; 3. До-
лучити до цієї програми фінансування з фондів мелі-
оративного кредиту; 4. Клопотати про вихід степових 
повітів з віддання Кримського філоксерного комітету з 
наданням земствам вказаних повітів прав створювати 
власні комітети садівництва і виноробства і надати їм 
повноваження запроваджувати антифілоксерні захо-
ди на власний розсуд; 5. Для вирішення всіх питань, за 
необхідності, долучити до роботи в земствах відповід-
них фахівців [17, с. 41-42]. Проте збори Дніпровського 
земства не підтримали пропозицій п. Тарновського, 
мотивуючи це великими витратами, що були прихова-
ні за кожним з пунктів, і тому  проект був відхилений. 

Кінець ХІХ ст. також означився появою в Дніпров-
ському повіті Й. К. Пачоського, якого восени 1897 року 
запросило Херсонське губернське земство на посаду 
губернського ентомолога.  У 1904 році вийшли дві кни-
ги Й. К. Пачоського: «Очерк растительности Днепровс-
кого уезда Таврической губернии»  (Одесса, 1904) і 
«Херсонский дикий виноград» (Одесса и Петербург, 
б.д.), які допомагали у виконанні програми розвитку 
виноградарства в Дніпровському повіті. 
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У 1899 році була надзвичайно погана погода (посу-
ха й суховії з бурями), склалася дуже несприятлива си-
туація для подальшого проведення заліснення пісків, і 
тому знову почалася безкоштовна роздача піщаних 
земель у користування усім бажаючим, відповідно різ-
ко зріс попит на виноградні саджанці. У зв’язку з за-
криттям у 1899 році Кримського філоксерного коміте-
ту правління вирішило для задоволення попиту 
відкрити в Олешках ще один розплідник, при Олешків-
ському лісовому училищі з метою надання населенню 
повіту саджанців як місцевих, так і європейських сор-
тів  і «...щоб вирощувати саджанці європейських сор-
тів у великій кількості і пропонувати їх усім бажаючим 
за найдешевшою ціною...» [18, с. 3, 9]. Велику користь 
надавав, як і раніше, повітовий розплідник у Великих 
Копанях. Як вказано у «Доповіді про економічний стан 
Дніпровського повіту за 1899 рік», Великокопанів-
ський розплідник, не зважаючи на надзвичайно склад-
ний і несприятливий для сільського господарства рік, 
приніс велику користь усьому повіту, регулярно надаю-
чи саджанці дерев і винограду різних сортів за доступ-
ними цінами, що особливо допомогло селянам. За 
1898-1899 роки Великокопанівський розплідник реа-
лізував 83471 шт. саджанців, в тому числі саджанців 
дикоростучих порід: акації – 35422 шт., лоху – 5588 
шт., клену – 18495 шт., береста – 1330 шт., ясені – 1758 
шт., дикої шовковиці – 4837 шт., абрикоси-дички – 
5805 шт., туї – 2335 шт. Крім цього, вирощено і реалізо-
вано населенню велику кількість саджанців фруктових 
порід: яблуні, груші, абрикоси, сливи, черешні, вишні, 
персика, садової шовковиці. Чубуків винограду (лоз) 
різних сортів реалізовано 3072 шт. В поточному році 
очікувалося більше 142000 саджанців і декілька тисяч 
лоз винограду. Саджанці дикоростучих дерев віддава-
ли селянам безкоштовно, саджанці фруктових дерев 
продавали по 10 коп. за шт., а виноградні чубуки по 1 
коп./шт. [там само, дод. 5]. Оскільки старий розплідник 
не міг задовольнити і п‘яту частину попиту, було вирі-
шено перенести його на нове місце (колишній соляний 
тракт за Великими Копанями, з площею ділянки до 5 
дес.). У 1899 році був відкритий ще один земський роз-
плідник – при Лук‘янівській сільськогосподарській 
школі на хуторі Павленка. Цю школу створив Лук‘ян 
Єремійович Павленко, безкоштовно надавши землю, 
реманент, насіння і 10 коней. Вже в перший рік школа 
почала готувати фахівців для лісонасаджень, город-
ництва, конярства, бджільництва. Завідувачем школи 
став Василь Іонович Самойленко. Опікун школи  Л. Є. 
Павленко, крім земських грошей, вкладав у школу і усі 
свої особисті кошти, а тому Лук‘янівський розплідник 
стрімко розвивався. Менш вдалим виявилося відкрит-
тя третього земського розплідника при Новотроїцько-
му сільському товаристві. Оскільки земська управа ви-
сунула клопотання про безоплатне надання земельної 
ділянки, власник Ф. Е. Фальц-Фейн люб’язно запропо-
нував свої землі під розплідник поблизу економії Ча-
плі. За підрахунками керуючого маєтком, для створен-
ня розплідника потрібні були кошти в сумі 1487 крб. Ці 
кошти були надані земством. Таким чином, у 1899 році 
виноградарство продовжувало швидко розвиватися в 
Дніпровському повіті, площа виноградних насаджень у 
повіті наблизилася до 800 дес. Крім значної кількості 
насаджень в селищі Основа і Великих Копанях, завдя-
ки безкоштовній роздачі землі зросла площа наса-
джень до 300 дес. в приватних господарствах: в Дол-
матівській економії князя Трубецького, на ділянці 
«Топаз» власника А. Р. Вассаля, в Буркутській економії 

Р. В. Вассаля тощо. Планувалось ввести нові площі на 
казенних ділянках Олешківського, Козачелагерського 
товариств, а також на казенних дачах Кардашинського, 
Голопристанського і Збур‘ївського товариств, за раху-
нок чого площа виноградників в повіті мала збільши-
тися до 3000 дес. У 1906 році, не зважаючи на втрату 
врожаю винограду на 500 дес. внаслідок побиття гра-
дом в Основі і збільшення випадків захворювання ви-
нограду на мільдью, врожай було зібрано на рівні по-
передніх років. Таке стало можливим завдяки 
діяльності громади повіту. Повітова управа надавала 
достатню підтримку виноградарям, а саме: сплачувала 
послуги інструктора з виноградарства з окладом 400 
крб. на рік, утримувала за свій рахунок трьох стипенді-
атів від мешканців повіту на вищих 2-річних курсах з 
виноградарства і виноробства при Кишинівському 
училищі виноробства, а також управа постачала всім 
виноградарям апарати і препарати для лікування ви-
ноградних кущів від грибкових хвороб за ціною ви-
робника, без комісій [19, с. 142]. Як свідчить доповідь 
«Про економічний стан повіту за 1908 рік», у 1908 році 
виноградарство повіту розвивалося за рахунок роз-
ширення нових насаджень навколо Каховки, а також в 
селі Рибальчому (Вяземка), при цьому було відмічено 
зниження темпів росту біля Олешок і Збур’ївки [20, с. 
231]. У 1909 році Дніпровський повіт, крім іншого, про-
довжував багаторічну програму розвитку виноградар-
ства, в якій Каховська волость утримувала першість за 
площами виноградних насаджень, при цьому демон-
струючи усій державі значні успіхи у розвитку вино-
градної культури на пісках. Також відмічається успіх 
виноградарів в селі Рибальчому власника О. О. Перрот-
те [21, с. 445], де був закладений розплідник для роз-
повсюдження виноградних лоз, при цьому власник О. 
О. Перротте заявляв, шо тепер він буде продавати сад-
жанці не тільки в повіті, а навіть і в Криму. Високим 
темпам розвитку виноградарства сприяла і достатня 
кількість посадкового матеріалу власного виробни-
цтва. Як відмічається в доповіді Дніпровської повіто-
вої земської управи «Про економічне становище у по-
віті» земським повітовим зборам XLIV чергової сесії 
скликання 1909 року, Великокопанівський розплідник 
реалізував восени 1908 року і весною 1909 року, зага-
лом 95702 шт. різних саджанців у віці 1,5-2 роки, у 
тому числі дикоростучих порід – 71420 шт., окулірова-
них – 8281 шт., декоративних – 846 шт., виноградних 
чубуків і лоз – 14955 шт., і зроблено підготовку на на-
ступний рік саджанців винограду американських сор-
тів – 6508 шт. [сам само, с. 443]. Крім Великокопанів-
ського, саджанці виробляли також Лук’янівський 
розплідник (який знаходився в Каховській волості) і 
Чапельський (Асканія-Нова). Всі три повітових роз-
плідники разом виростили більше 115000 шт. різних 
саджанців, що сприяло динамічному освоєнню нових 
площ для насаджень. Проте не зважаючи на певні успі-
хи, Кримський філоксерний комітет своєю постановою 
в 1908 році не дозволив власнику О. О. Перротте виро-
щувати саджанці американських і європейських сор-
тів винограду на продаж, мотивуючи це відсутністю 
сертифікації розплідника О. О. Перротте, і звернув ува-
гу Дніпровського повітового земства на необхідності 
підсилення контролю над використанням посадкового 
матеріалу з метою недопущення розповсюдження не-
безпечних хвороб винограду [там само, с. 445]. Слід 
відмітити, що Дніпровська повітова управа не погоди-
лася з таким рішенням губернського філоксерного ко-
мітету, мотивуючи своє рішення тим, що припущення 
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про можливість занесення філоксери на територію пів-
острова не є підставою для заборони використання 
тих самих саджанців на піщаних ґрунтах Дніпровсько-
го повіту, на яких філоксера відсутня, додавши при 
цьому, що Кримському філоксерному комітету можна 
висловити докір за те, що вони досі не знають про іс-
нування розплідника О. О. Перротте, що знаходиться 
на території, яку повинен контролювати Кримський 
філоксерний комітет [там само, 446]. Таким чином міс-
цева влада, відстоюючи пріоритетну галузь для Дні-
провського повіту, рішуче виступила на захист інтере-
сів своїх підприємців, і така позиція значно 
підсилювала зацікавленість усіх категорій населення 
повіту. Взагалі потенціал Дніпровського повіту (екс-
порт пшениці в Німеччину, Голландію, Англію, Польщу; 
розвиток бджільництва, шовківництва; розвиток інф-
раструктури – шосе і водних шляхів; відкриття низки 
торговельних складів в Каховці і інших населених 
пунктах повіту, в тому числі і винного казенного складу 
в Каховці; створення власної промислової бази для 
виготовлення інструменту і машин для сільського 
господарства, тощо) дозволили громаді Дніпровського 
повіту  взяти участь в державній програмі утворення 
земської сільськогосподарської агентури в США. Ініці-

атором програми було Катеринославське губернське 
земство, яке у 1907 році запропонувало створити про-
граму розвитку експортного потенціалу. Таврійські гу-
бернські земські збори постановою від 12 січня 1908 
року зобов’язали повітові земства надати свої рішення 
з питання. Як свідчить доповідь «Про економічний стан 
повіту за 1908 рік», XLIІІ сесія Дніпровських земських 
повітових зборів 1908 року була присвячена обгово-
ренню власних можливостей розвитку експорту і пер-
спектив приєднання до цієї програми, для чого на збо-
ри були запрошені провідні фахівці Катерино славського 
губернського земства [там само, 225-227]. 

Як підтверджено дослідницькими даними, вино-
градарство Каховщини пройшло великий і непростий 
шлях розвитку, який сягає часів Кримського ханства. 
Попри низки об’єктивних і суб’єктивних перешкод, міс-
цева громада спромоглася знайти механізм взаємодії 
усіх членів громади і об‘єднати зусилля для досягнен-
ня мети. Цей досвід громадської взаємодії може бути 
корисним наступним поколінням каховських виногра-
дарів. 

© Неділько А. Г., 2018
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Історія «Просвіти» Херсонщини 
кінця ХХ - початку ХХІ століть

Розкривається історичний шлях становлення Всеукраїнського товариства «Просвіта» 
імені Тараса Шевченка на Херсонщині, яке бере свій початок з 1989 року, коли виник 
Херсонський міський осередок Товариства української мови. Розкрита роль у становлення 
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Нація – організм живучий. Жоден завойовник на-
віть тоді, коли тримає її в неволі  століттями, не може 
довести підкорену націю до повної асиміляції. Але за 
єдиної умови: якщо асиміляційний процес не встиг сто-
чити дві нерозривно зв’язані між собою категорії поне-
воленого народу: історичну пам’ять і мову [1, с. 5]. Так, 
набатом відродження грецького народу в Османській 
імперії стала поезія Рігаса Федеоса. Саме він своєю 
творчістю повернув грецькій нації історичну пам’ять 
і створив мережу товариства «Філіке Гетерія», котре 
згодом організувало повстанські сили. Якщо прига-
дати онімечену Чехію, то слід зазначити про вели-
чезну роль поезій П. Шафарика, Я. Коллара і В. Ган-
ка, що сприяло становленню «Чеської Матиці», яка 
повернула народові мову й національну свідомість. 
Україна ж, розбуджена Т. Шевченком та І. Франком, 
пройшла найтяжчий з-поміж названих і неназваних 
народів шлях до свого відродження. І ще й до сьогодні, 
в умовах незалежності, важко торує стежки й дороги 
до повної національної ідентифікації й духовного са-
мовизначення [там само, с. 21]. 

«Просвіту» недаремно називають матір’ю  укра-
їнських громадських організацій: з її середовища 
вийшла більшість національно-патріотичних об’єднань 
як минулого так і сьогодення. Саме Всеукраїнське това-
риство «Просвіта» є найповажнішою за віком: 8 грудня 
2018 року йому виповнюється 150 років. Володимир 
Герман зазначав, що «Просвіта» – це Великодній дзвін 
українства. Своїм набатом саме вона розсіювала у Ві-
тчизні «мраки тьмаві» чужоземного займанства, кли-
кала тих, хто «живий, в кого думка повстала» до праці 
– невтомної, наполегливої, до будівництва власного 
Українського Храму – Держави. Саме за це її любив і 
любить народ і так люто ненавиділи й ненавидять во-
роги – явні й скриті [3, с. 11].

Першим головою Львівської «Просвіти» був пись-
менник, педагог, композитор і громадський діяч Ана-
толь Вахнянин (1868–1870), наступними – Юліан 
Лаврівський (1870–1873), Володислав Федорович 
(1873–1877), Омелян Огоновський (1877–1894), Юлі-
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ан Романчук (1896–1906), Євген Олесницький (1906), 
Петро Огоновський (1906–1910), Іван Кивелюк (1910–
1922), Михайло Галущинський (1923–1931), Іван Брик 
(1932–1939), Юліан Дзерович (1939) і після довгої ви-
мушеної перерви – Роман Іваничук від 20 червня 1988 
року) [2, с. 32].

На Херсонщині просвітянський рух зароджувався 
на початку ХХ століття. Українські лицарі просвітниць-
кого поступу Андрій Грабенко, Дніпрова Чайка, Теофан 
Василевський, Микола Куліш, Олександр та Софія Ру-
сови, Дмитро Маркович та Микола Чернявський про-
буджували національну свідомість серед мешканців 
краю. Останній у 1917 році сприяв створенню  Това-
риства «Українська хата»,  яке у січні 1918 року було 
реорганізовано у Товариство «Просвіта» [10].

Відродження «Просвіти» на Херсонщині за нового 
часу починалося зі створення Товариства української 
мови. Ініціативну групу по створенню його Херсон-
ського міського осередку очолив видатний письмен-
ник Олесь Гончар. Побратими по перу та творча молодь 
південного міста загорілися ідеєю відродження наці-
ональної духовності. На установчих зборах головою 
правління Херсонського міського осередку Товариства 
української мови у 1989 році було обрано Віктора 
Івановича Кисіля. До правління осередку увійшли фі-
лологи Наталія Чухонцева та Іван Немченко, архіва-
ріус Олена Марущак та громадський активіст Василь 
Данищук (нині – священнослужитель отець Платон). 
Проведені ними просвітницькі заходи у Херсоні про-
пагували українську мову, що мало б сприяти утвер-
дженню рідної мови у всіх галузях суспільства, саме 
цю ідею мали за мету діячі відродженого Товариства 
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української мови. 
Культурологічні та національно-патріотичні вечори, 

проукраїнські концертні програми, науково-практичні 
конференції та виступи у пресі сприяли розширенню 
кола прихильників ТУМ. На прикладі «Звернення до 
громадськості Херсонщини», надрукованого у газеті 
«Ленінський прапор» від 19 травня 1990 року відчу-
вається згуртованість понад 60 краян у прагненні від-
родження української історії і культури. У зверненні 
зазначається: «Ми, члени Херсонського міського осе-
редку Товариства української мови імені Тараса Шев-
ченка щиро вітаємо і підтримуємо ініціативу Асоціації 
херсонської інтелігенції (АХІ) у справі відродження іс-
торико-культурного обличчя нашого міста і краю, рес-
таврації визначних пам’яток на таврійській землі. Про 
це свідчить і наша акція – виїзд на Кам’янську Січ з 
метою упорядкування козацьких могил і вшанування 
пам’яті кошового отамана Костя Гордієнка… Але вели-
кий подив і несприйняття у нас викликає спроба АХІ 
розпочати історико-культурне відродження краю із 
збору коштів на пам’ятник князеві Г. О. Потьомкіну – 
фаворитові горезвісної цариці Катерини ІІ» [11].  

У 1990 році активісти міського осередку ТУМ Іван 
Немченко та Олена Марущак з однодумцями домог-
лися відродження діяльності храму святої Олексан-
дри Української Автокефальної Православної Церкви 
по вулиці Перекопській (приміщення якої в радянські 
часи використовувалося як склад Херсонського дер-
жавного педагогічного інституту імені Н. К. Крупської). 
Новообраний лідер Херсонського міського осередку 
ТУМ імені Тараса Шевченка, поет і педагог Іван Нем-
ченко в газеті «Херсонський вісник» від 16 лютого 
1991 року зазначає: «Виступаємо за відновлення укра-
їнських традицій, звичаїв, символіки. А що наші цілі по-
троху впроваджуються в життя, ви можете впевнитися 
наочно, прийшовши до нас на засідання культуроло-
гічного клубу «Спадщина», на сеанси україномовних 
фільмів у кінотеатрі «Україна», на інші заходи, які про-
водять під егідою нашого товариства» [12].

За ініціативи відомого українського поета Миколи 
Братана ТУМ імені Тараса Шевченка на Херсонщині 
переросло в обласну організацію Всеукраїнського то-
вариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка. Все біль-
ше людей почали довіряти та підтримувати просвітян 
України.

На початку 1990-х поетами Миколою Братаном та 
Володимиром Пузиренком була розгорнута робота по 
пропаганді ідей відродження «Просвіти». Міські та ра-
йонні осередки товариства почали з’являтися у зруси-
фікованих містах і селах Херсонщини.

Молоді та енергійні поети, викладачі шкіл спільно 
з поміркованими борцями за утвердження українсько-
го в Україні своєю щоденною копіткою громадською 
роботою здобували авторитет товариства серед насе-
лення. Місцеві історики-краєзнавці Олег Тимков (смт. 
Нововоронцовка), Микола Маціпура та Сергій Гейко (м. 
Берислав), Олександр Сахно (смт. Білозерка) та Микола 
Марченко (смт. Велика Лепетиха), Федір Морозюк (с. 
Гладківка Голопристанського району) та Олег Лиховид 
(м. Скадовськ), Богдан Блажівський та Тетяна Олексюк 
(м. Цюрупинськ), Гнат Біжик та Віра Литвинова  (м. Нова 
Каховка), Август Вірлич, Микола Оленківський, Іван 
Лопушинський та Дементій Білий  (м. Херсон) пріори-
тетами в роботі осередків товариства вважали дослі-
дження історії рідного краю та відродження історичної 
правди. Культпрацівники Олена Гончарук та Ярослава 
Германюк (смт. Горностаївка), Володимир Шалигін (смт. 

Білозерка) спільно з письменниками такими як Ана-
толій Суганяк та Євген Ейсмонд (смт. Каланчак), Іван 
Нікітченко та Олег Олексюк (м. Цюрупинськ), Анатолій 
Португальський, Олександр Гунько та Світлана Трохим-
чук (м. Нова Каховка), освітяни Михайло Гончар, На-
талія Богачук та Ольга Букіна (м. Каховка), Віктор Же-
лезняк (м. Генічеськ), Анатолій Анастасьєв (смт. Велика 
Олександрівка), Володимир Назаренко (смт. Іванівка), 
Анатолій Щербина та Олексій Чорнобиль (смт. Білозер-
ка), Наталя Коломієць, Анатолій Грабко та Марія Ярова 
(м. Гола Пристань),  Йосип Файчак  (с. Сонячне міста 
Херсон),  Василь Жураківський, Василь Мелещенко, 
Микола Братан та Володимир Пузиренко (м. Херсон) 
докладали зусиль до пропаганди рідної мови, літера-
турного краєзнавства, організовували зустрічі поетів 
зі студентами вищих навчальних закладів та учнями  
загальноосвітніх шкіл області. 

 На початку 1990-х почала виходити друком про-
світянська газета «Чиста криниця» та книги місцевих 
авторів у Херсонській філії видавничого центру «Про-
світа». В умовах явного розвалу СРСР залишались про-
владні сили, які ненавиділи українство. Просвітянам 
Херсонщини було нелегко долати атавізми минулого. 
З одного боку – ейфорія від національно-демократич-
них процесів, що відбувалися у суспільстві, а з друго-
го – стримане непримушене ставлення до патріотів з 
боку так званих керівних органів на місцях, у зросій-
щених, зденаціоналізованих містах і селах Таврії. 

«За час свого існування в новій незалежній Україні 
Херсонська «Просвіта» зробила чимало добрих, може, 
на перший погляд не гучних, але посутніх справ» – за-
значає 1998 року у своїй статті «Просвіта» Херсонщи-
ни: працюємо на українську ідею» голова правління 
Херсонської обласної організації ВУТ «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка, поет Микола Братан [4].

Саме просвітяни Херсона стали ініціаторами «круг-
лого столу», присвяченого життю та діяльності гетьма-
на України Івана Мазепи. Олешківські (Цюрупинські) 
просвітяни у 1995 році провели копітку пошукову ро-
боту й улаштували Всеукраїнську краєзнавчу конфе-
ренцію, присвячену життю і творчості свого земляка, 
талановитого художника-патріота, знищеного більшо-
вицькими чекістами  Юхима Михайліва. На заході у 
Олешках (Цюрупинську) були присутні історики з Ки-
єва та Львова, мистецтвознавці та краєзнавці з Києва, 
Полтави та Чернігова. Голопристанські просвітяни про-
вели вечір пам’яті письменника-краянина Олександра 
Зими, який у своїй творчості ще у совєтські часи рішу-
че виступав за національне, культурне та мовне відро-
дження українства. 

Активно діяли відділення «Просвіти» у Скадовську 
та Великій Олександрівці, Каланчаку та Новій Каховці, 
Каховці та Горностаївці,  Іванівці та Генічеську. У Бе-
риславському районі протягом 1994-2010 рр. у район-
ній раді була сформована і активно діяла депутатська 
група «Просвіта». У 1994 році у Цюрупинській міській 
раді переважну більшість мандатів та посаду місько-
го голови  також отримали висуванці «Просвіти». До 
речі, у 2002 році при тотальному вступі всіх місцевих 
чиновників до партії влади СДПУ (о), просвітяни Бе-
рислава спромоглися вибороти перемогу на виборах 
Бериславського міського голови. Більшість мешканців 
Берислава підтримували саме «Просвіту», тому і відда-
ли свої голоси просвітянці Таїсії Яківні Бернардській.  

Обласна і районні організації «Просвіти» узяли 
найактивнішу участь у проведенні Міжнародного Шев-
ченківського свята «В сім’ї вольній новій», яке відбу-
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лося на Херсонщині на-
весні 1997 року. Всі без 
винятку райони були 
охоплені цим святом на-
шого духу, слави і укра-
їнського слова. До свята 
драматичну повість го-
лови обласної організа-
ції ВУТ «Просвіта» імені 
Тараса Шевченка, поета 
і драматурга  Миколи 
Братана «Сердитий Бог» 
було поставлено в об-
ласному музично-дра-
матичному театрі імені 
Миколи Куліша, а потім 
екранізовано на облас-
ному телеканалі «Скі-
фія» [там само].

Окрім красного 
письменництва до ро-
боти в «Просвіті» Хер-
сонщини долучилися і 
науковці – Олександр 
Найдьонов та Марія 
Пентилюк, Іван та Гали-
на Немченко, Ярослав 
Голобородько та Ми-
кола Оленковський. Як 
результат: кілька десят-
ків науково-практичних 
конференцій історичних 
та філологічних прове-
дено у вишах смаглявої 
Таврії, десятки наукових 
праць побачили світ у 
Херсонській філії ви-
давничого центру «Про-
світа». Активний про-
світянин, талановитий 
композитор, заслуже-
ний працівник культури 
України, фольклорист та 
етнограф Валерій Дру-
гальов у співавторстві з 
поетами-просвітянами 
Миколою Братаном, Ва-
лерієм Куликом, Олегом 
Олексюком, Анатолієм 
Щербиною, Володими-
ром Середою та Ната-
лією Коломієць з 1991 
по  2016 роки створили 
понад шістсот пісень, які 
виконують і аматорські 
колективи, і професійні 
майстри вокального спі-
ву на теренах соборної 
України. Також у 2001 
році за підсумками 
фольклорно-етногра-
фічних експедицій до 
Голопристанського ра-
йону Валерій Другальов 
видав у ХФ ВЦ «Просві-
та» свою наукову пра-
цю «Історія, розвиток та 

сучасний стан пісенної культури і обрядів Голопри-
станщини». Також, за сприяння управління культури і 
туризму Херсонської обласної державної адміністрації 
у видавництві «Наддніпряночка»  вийшла друком його 
фольклорно-етнографічні монографії «Три шляхи ши-
рокії докупи зійшлися» (2007), «Грає весілля наш Хер-
сонський край» (2009).

Відомі співаки Херсонщини також долучилися до 
просвітянської роботи.  Тематичні виступи народних 
артистів України Наталі Лелеки та Харіса Ширінсько-
го, вокалістів обласної філармонії Ірини Долгополої 
та Максима Лозового надихали на нові звершення 
заради утвердження української державності. Творчий 
дует просвітян Наталі та Володимира Телюків об’їз-
див з концертами практично усі райони Херсонщини. 
У їхній програмі займає чільне місце тема України, її 
незалежності, духовного та культурного відродження. 
У 2010 році на базі Херсонського музичного училища 
відбувся великий концерт «Мови світу наснажують 
Просвіту», підготовлений силами правління  обласно-
го  об’єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шевченка 
за участю просвітян: народного артиста України Харі-
са Ширінського, піаністки-віртуоза Інни Кисельнікової 
та лауреата міжнародних і всеукраїнських конкурсів 
вокалістів молодої просвітянки Анжеліки Першанової. 
Домоглися просвітяни Херсонщини реєстрації в орга-
нах юстиції документації, регламентуючої  діяльність 
Херсонського обласного осередку Культурно-просвіт-
ницького центру турків-месхетинців «Ахалцихе», до-
моглися і відкриття факультативних класів з вивчення 
шведської мови у селі Зміївка Бериславського району. 

Не стояли осторонь пропаганди державницьких 
ідей і майстри пензля. Народні художники України 
Володимир Чуприна та Анатолій Платонов, заслуже-
ні художники України Володимир Гончаренко, Марія 
Шнайдер-Сенюк та Федір Загороднюк на виставках, 
присвячених Дню Незалежності України, продемон-
стрували роботи, які дихають відродженою Україною.

Скульптор Володимир Потребенко у 1994 році на 
зібрані кошти жителів Голопристанського району вста-
новив у центрі міста Гола Пристань величний пам’ятник 
Тарасу Григоровичу Шевченко. Тому, коли після восьми-
річного збору коштів на пам’ятник Великому Кобзарю  
у м. Нова Каховка новокаховські просвітяни замовля-
ли скульптуру у Херсонському обласному об’єднанні 
Національної Спілки художників України, то звичайно 
ж, вибрали знаного майстра Володимира Потребенка, 
який на 50-річчя міста Нова Каховка на кошти ново-
каховської «Просвіти» у 2002 році подарував меш-
канцям  міста неординарний високохудожній пам’ят-
ник українському пророку, поету-демократу Тарасові 
Григоровичу Шевченку. У 1990-ті роки та на початку 
2000-х просвітянами Бериславщини було ініційовано 
і за допомогою спонсорів встановлено пам’ятники, се-
ред яких: «Козацький Дзвін» на березі Дніпра у місті 
Берислав, пам’ятний знак жертвам операції «Вісла» у 
селі Зміївка. За ініціативи просвітян Нової Каховки 
встановлено меморіальну дошку Герою України В’я-
чеславу Чорноволу на прохідній заводу «Сокіл». Також 
за сприяння просвітян Чикаго (США) у місті Херсоні на 
території Херсонської загальноосвітньої школи № 52 
встановлено погруддя Великому пророку українського 
народу Тарасові Григоровичу Шевченку, яке виготовив 
у 2005 році на прохання правління Херсонського об-
ласного об’єднання ВУТ «Просвіта» імені Тараса Шев-
ченка  відомий український скульптор Іван Мердак. У 
тому ж 2005 році просвітяни Херсонщини і педагогіч-
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ний колектив Херсонської ЗОШ № 52 добилися най-
менування школи іменем Тараса Шевченка, а спільно 
з дирекцією обласного Палацу молоді та студентів до-
моглися зміни адреси закладу з вулиці Перекопської, 
158 на Площу  Шевченка, 1.

Також активом «Просвіти» Херсонщини наприкінці 
1990-х років було досягнуто порозуміння і доведено 
до логічних рішень по перейменуванню обласної нау-
кової універсальної бібліотеки імені Горького на імені 
Олеся Гончара, а на початку 2000-х років – наймену-
вання обласної дитячої бібліотеки іменем Дніпрової 
Чайки та херсонської бібліотеки-філії № 23 іменем 
Івана Багряного. З 2012 року Каховська районна об’єд-
нана бібліотека носить ім’я почесного голови ХОО ВУТ 
«Просвіта», заслуженого діяча мистецтв України, відо-
мого поета Миколи Братана. Також його ім’ям названа і 
рідна його серцю школа у селі Семенівка Каховського 
району, де навчався митець. 

За сприяння просвітянина, начальника управління 
освіти Каховської міської ради Михайла Гончара роз-
порядженням міського голови 19 лютого 2016 року 
одна з центральних вулиць міста Каховки було пере-
йменовано на вулицю Олеся Гончара. За прикладом 
каховчан, просвітяни Херсона домоглися переймену-
вання вулиці В. Бєлінського і відповідним рішенням 
Херсонської міської ради від 30 березня 2018 року 
вона була перейменована на вулицю Олеся Гончара. 
Також за ініціативи обласного об’єднання ВУТ «Про-
світа» імені Тараса Шевченка» рішенням Херсонської 
міської ради від 18 липня 2018 року бібліотеку-філію 
№ 14 Херсонської централізованої бібліотечної систе-
ми найменовано іменем всесвітньо відомого письмен-
ника, просвітянина Миколи Федоровича Чернявського.

З 1993 по 1996 роки у Олешках (Цюрупинську) 
міською організацією «Просвіти» було зорганізовано 
і плідно працював факультет довузівської підготов-
ки Львівського політехнічного університету, який дав 
путівку у життя понад 20 випускникам Цюрупинських 
ЗОШ та понад сотні – із загальноосвітніх шкіл зрусифі-
кованих міст Півдня України. 

З 1992 року і до тепер активно працює дитяча 
громадська організація Літературно-мистецька лабо-
раторія «Чиста криниця», яка в ігровій формі прово-
дить заняття з юними поетами та співаками. Майже 80 
хлопчиків та дівчаток віком від 6 до 18 років із Хер-
сона, Цюрупинська, Високопілля, Білозерки та інших 
населених пунктів області є членами літературно-мис-
тецької лабораторії [там само].  Засновник та постій-
ний керівник організації Олег Олексюк у 1995 році був 
запрошений урядом Канади до Торонто по програмі 
обміну досвідом по роботі з обдарованими дітьми. З 
1995 року ще у видавництві обласної  газети «Джере-
ла» почав виходити в світ альманах дитячої та юнаць-
кої творчості «Чиста криниця», в якому друкувалися 
перші твори юних поетів та композиторів. У Херсон-
ській філії ВЦ «Просвіта» після того вже  вийшли дру-
ком ще 8 випусків зазначеного альманаху. Також, зав-
дячуючи  фінансовій підтримці управління у справах 
сім’ї, молоді та спорту Херсонської обласної державної 
адміністрації, побачили світ і молодіжні альманахи 
«Молода муза» (6 випусків) та «Голос Батьківщини» (5 
випусків) [8]. 

Лише завдяки невтомній праці голови Берислав-
ської районної організації ВУТ «Просвіта» Сергія Гейка 
вийшли друком його авторські історичні книги «Проти 
комунізму та російського шовінізму» та «Церков ве-
личність», а також  10 випусків збірок «Нарисів з істо-

рії Бериславщини», в яких вперше були опубліковані 
архівні документи, що проливали світло на різні пері-
оди історії Бериславського району [9].

Завдяки повсякденній копіткій праці науковців 
«Просвіти» Херсонщини та побратимів-просвітян  Ми-
коли Василенка, Андрія Висоцького, Павла Параскеви-
ча, Івана Лопушинського, Алли Демченко, Галини Бур-
діної, Наталі Чухонцевої та Галини Немченко на чолі із 
заступником голови ХОО ВУТ «Просвіта», кандидатом 
філологічних наук, доцентом Херсонського державно-
го університету, поетом Іваном Немченком порадува-
ли науковий світ українства вже 14 випусків «Вісника 
Таврійської фундації» Осередку вивчення української 
діаспори, створеного «Просвітою» Херсонщини ще у 
2005 році. Альманахи «Літературний Херсон» (2 ви-
пуски), «Вишиванка» (3 випуски), «Історія «Просвіти» 
Херсонщини» (том 1 та 2) «Мазепа і Херсонщина» (1 
випуск) сприяли приєднанню до роботи у молодіжних 
осередках «Просвіти» творчої юні Херсонщини [5-7]. 

Окремого вшанування заслуговує невтомна праця 
пропагандиста української  історичної правди, члена 
Національної спілки письменників України, лауреата 
літературної премії імені Миколи Куліша, письменника 
Миколи Каляки. Його науково-популярні книги «Шев-
ченко і Херсонщина», «Літературна лоція Херсонщи-
ни», «Збуджені альманахом «Степ» додали наснаги для 
творчої молоді у боротьбі за утвердження правди на 
українських землях. Також Микола Каляка є засновни-
ком, духовним наставником та головним редактором 
10 випусків просвітянського літературного альманаху 
«Елінг».

З 12 грудня 1996 року після перших установчих 
зборів запрацював на Херсонщині обласний осередок 
Всеукраїнської молодіжної громадської організації 
«Молода Просвіта», який нині об’єднує українську мо-
лодь з Бериславського, Білозерського, Каланчацького, 
Цюрупинського, Голопристанського, Каховського, Гор-
ностаївського  та Великоолександрівського районів та 
міст Херсон, Нова Каховка та Каховка. Чимало цікавих 
пізнавальних заходів проведено саме молодопросві-
тянами Херсонщини. Відкритий конкурс-фестиваль мо-
лодих літераторів «Покоління – ХХІ» вже з 1999 року 
допомагає юним обдаруванням торувати шлях у літе-
ратурному просторі. Обласний фестиваль обдарованої 
молоді «Зоряний карнавал» з 2000 року відкриває сві-
тові нові імена музикантів, співаків та хореографів, які 
гордо найменовують себе українцями. 

У 2007 році правлінням ХОО ВМГО «Молода Про-
світа» був проведений незаангажований, безпрецин-
дентний обласний конкурс на незнання державної 
мови державними службовцями та посадовими осо-
бами органів місцевого самоврядування Херсонської 
області. Переможці конкурсу отримали від «Молодої 
Просвіти» букварики. Також було проведено чимало 
культурно-просвітницьких заходів, які знайшли нових 
прихильників  державницької справи.  Саме «Молода 
Просвіта» Херсонщини стояла у  витоків створення 
літературно-музичної кав’ярні «Літтерра» на базі об-
ласної юнацької бібліотеки імені Бориса Лавреньова 
у лютому 2010 року та літературно-музичної кав’ярні 
«ГолопристанськаLitterra» на базі Голопристанської 
районної бібліотеки у листопаді 2011 року, що спри-
яло приєднанню молодих літераторів до майстрів 
красного письменства, які вболівають за утвердження 
української мови в усіх галузях суспільства. З метою 
розвитку літературно-мистецьких традицій краю на-
прикінці  2014 року  побачив світ перший випуск лі-
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тературно-просвітницького альманаху «Голопристан-
ськаLitterra», а у вересні 2018 року у Херсонській філії 
ВЦ «Просвіта» побачив світ вже й другий випуск [7].

Поряд із книговидавничою справою просвітяни 
Херсонщини постійно приділяли увагу поширенню лі-
тератури, виданої як «Просвітою», так і іншими видав-
ництвами, але присвяченої животрепетним питанням 
розбудови держави та культурного і духовного розвит-
ку. Активну участь у цій роботі брали просвітяни-пись-
менники Василь Жураківський, Таїсія Щерба, Наталія 
Богачук, Тетяна Жученко та Іван Немченко. Слід відзна-
чити, зокрема, що згадана література знайшла свого 
читача серед студентської та учнівської молоді, членів 
клубу «Ліра», літературно-мистецької лабораторії «Чи-
ста криниця», літературної студії «Кулішева криниця» 
тощо.  

Проводить робота з просвітянами з Львівської, 
Івано-Франківської, Черкаської, Миколаївської, Терно-
пільської  та інших областей України по обміну деле-
гаціями, культурно-мистецькими програмами, концер-
тами тощо.

Цього ювілейного року «Просвітою» Херсонщини 
за підтримки Голопристанської районної ради та Го-
лопристанської районної державної адміністрації зор-
ганізовано та проведено Другий Відкритий Благодій-
ний конкурс-фестиваль українського слова «Відлуння 
душі» пам’яті Наталі Коломієць – знаної поетеси та 
просвітянки. В зазначеному фестивалі взяли участь по-
над 200 творчих особистостей з Херсонщини, Львівщи-

ни, Івано-Франківщини та Київщини. На гала-концерті 
зазначеного величного фестивалю окрім переможців 
конкурсного розмаю виступили народні артисти Укра-
їни Надія Шестак, Наталія Лелеко та Харіс Ширінський 
та популярні співаки МаріАнна Гавриш (м. Київ), Ольга 
Рзяніна (м. Київ), Іванка Мудрик (м. Львів) та Руслана 
Денега (м. Івано-Франківськ).

До 150-річного ювілею «Просвіти» у жовтні 2018 
року в Каховці заплановано проведення урочистостей, 
а в Олешках – першого фестивалю патріотичної твор-
чості «Зароди, наша ниво». 

Крім того, у Каховці за ініціативи Всеукраїнсько-
го товариства «Просвіта» імені Тараса Шевченка та 
управління освіти Каховської міської ради у верес-
ні поточного року стартував міський конкурс читців 
творів поетів-просвітян «Запалені серця». Літератур-
но-мистецькі вечори, науково-практичні конференції 
та урочисті концерти, присвячені видатній даті україн-
ської історії,  також плануємо провести в інших район-
них центрах області.

Таким чином можемо підсумувати, що за 29 років 
діяльності обласного осередку ВУТ «Просвіта» він віді-
грав важливу роль суспільно-політичному та культур-
ному житті Херсонщини; ініціював і реалізував низку 
культурно-просвітницьких і мистецьких заходів, що 
сприяли утвердженню української мови в області.
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Міфи громадянської війни. 
Д. М. Карбишев і військово-інженерні 
укріплення Каховського плацдарму

Автор розвінчує один з міфів громадянської війни про участь Д. М. Карбишева у створенні 
військово-інженерних споруд Каховського плацдарму. Здійснено спробу встановлення 
витоків появи даного міфу.  

Ключові слова: 
громадянська війна, Каховський 
плацдарм, військово-інженерні 
укріплення, Дмитро Михайлович 
Карбишев.

Каховський плацдарм – одна з яскравих, героїчних 
та, одночасно, трагічних сторінок в історії громадян-
ської війни і в історії Каховки. Каховський плацдарм 
– це найтриваліша операція Руської армії П. Врангеля 
у Північній Таврії протягом 82 днів. Це –  найпотужніші 
танкові бої: такої кількості танків – загальною чисель-
ністю 25, які брали участь у боях під Каховкою не було 
в жодній битві громадянської війни. Це – вперше  за-
мислена і здійснена система артилерійської протитан-
кової підготовки. Це – унікальні військово-інженерні 
протитанкові спорудження. Нарешті, це – «феєрверк»  
імен видатних воєначальників, як з одного так і з ін-
шого боків.

Разом з тим, і досі лишаються недосліджені аспек-
ти, «білі плями» і навіть міфи, що міцно укорінилися 
в історичній науці. До останнього часу не піддавали 
сумніву участь видатного російського і радянського 
військового інженера Дмитра Михайловича Карби-
шева у створенні укріплень Каховського плацдарму. 
Першим, або одним з перших, хто написав про це, був 
відомий дослідник історії громадянської війни, канди-
дат військових наук, полковник І. С. Коротков. У 1955 р. 
у книзі оперативно-стратегічного напрямку «Разгром 
Врангеля» він стверджував: «Видное место в создании 
инженерных сооружений на Каховском плацдарме 
принадлежит […] помощнику начальника инженеров 
Южного фронта Д. М. Карбышеву. […] Д. М. Карбы-
шев […] впервые в истории разработал конструкцию 
взрывных противотанковых заграждений, успешно 
примененных на Каховском плацдарме» [13, с. 296-
297].  Авторитет  І. Короткова був настільки високим, 
що майже ніхто з наступних дослідників не сумнівався 
у достовірності інформації. 

Десять років потому вийшла книга М. Кондратьєва 
«Маршал Блюхер» – «біографічний нарис написаний 
на документальній основі», у якій автор майже де-
тально описав зустріч Д. Карбишева і В. Блюхера  на-
прикінці вересня 1920 р. на Каховському плацдармі: 
«На каховский плацдарм прибыл помощник началь-
ника инженеров Южного фронта Дмитрий Михайло-
вич Карбышев. Не спеша обошел все три линии обо-
роны. Недостатки отметил в полевой книжке. Вечером 
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Блюхер пригласил Карбышева к себе, поинтересовал-
ся его оценкой плацдарма. […]

-  Противопехотные препятствия почти удовлетво-
рительны, а противотанковые отсутствуют. Крайне не-
обходимо впереди внешней и основной линий отрыть 
противотанковые рвы. Промежутки между ними … за-
минировать. 

Следующий весь день Блюхер провел на оборо-
нительных рубежах вместе с Карбышевым. Опреде-
лили вероятные направления атаки танков, решили 
какие препятствия следует создать, наметили артил-
лерийские позиции для ведения огня» [12, с.184-185].  

Не втримався і процитував Кондратьєва (зустріч В. 
Блюхера з Д. Карбишевим – С. С.) доктор історичних 
наук В. С. Познанський  в історико-біографічному на-
рисі «Д. М. Карбишев», що був написаний, як зазначе-
но в анотації, «на строго документальной основе». В. 
Познанський  вважається одним з кращих біографів Д. 
Карбишева. Автор, можливо першим оприлюднив іме-
на інших військових інженерів плацдарму – началь-
ників інженерів 13 армії Південно-Західного фронту 
(ПЗФ) Б. М. Матова і 6 армії Південного фронту (ПФ) 
А. Д. Малевського.  В. Познанський зауважує, що попе-
редниками Д. Карбишева «обороні позиції готувалися 
проти кінноти і піхоти супротивника. Д. М. Карбишеву  
довелося […] обладнати плацдарм перешкодами про-
ти танків і бронемашин» [15, с. 142]. Нажаль, ця думка 
автора не підкріплена  будь якими документами, хоча 
нарис має досить багато посилань на архівні джерела, 
забезпечений пристойним науково-довідковим апара-
том. Більш того, автором допущена прикра помилка з 
біографії А. Малевського. У підрядковому коментарі на 
нього вказано: «Малевський Арсен Дмитрович (1891-
1945) – офіцер старої армії, учасник громадянської і 
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Великої Вітчизняної воєн, під час розгрому мілітарист-
ської Японії героїчно проявив себе у боях на Хелун-Ар-
шанських позиціях Забайкальського фронту» [там 
само, с. 138].  А. Д. Малевський не тільки не міг брати 
участь у боях на Хелун-Аршанських висотах, але взага-
лі не міг брати участь у Другій світовій війні, оскільки 
27 квітня 1938 р. був засуджений Воєнною Колегією 
Верховного суду СРСР за звинуваченням в участі у вій-
ськово-фашистській змові та засуджений до розстрілу. 
Вирок був приведений до виконання того ж дня [19]. 

Дивно, але факт, відомий дослідник громадянської 
війни, начальник Центрального державного архіву 
Радянської армії (1971-1975 рр.) Василь Душенькін у 
книзі «Пролетарський маршал», що вийшла 1974-го 
року, теж пише про участь Д. Карбишева у будівництві  
оборонних споруджень плацдарму: «У ці дні (кінець 
вересня – поч. жовтня 1920 р. – С. С.) під керівництвом 
В. К. Блюхера і видатного військового інженера Д. М. 
Карбишева енергійно проводяться роботи з інженер-
ного обладнання укріпленого району, створюється ар-
тилерійська і протитанкова оборона» [9, с. 48].  Цікаво, 
що у попередній своїй роботі 1961-го року видання, 
присвяченій В. Блюхеру, ім’я Д. Карбишева навіть не 
згадується [8].

Дивують цілком солідні енциклопедичні видання 
– «Советская военная энциклопедия» [23], «Граждан-
ская война и военная интервенция в СССР» [6], «Вели-
кий Жовтень і Громадянська війна на Україні» [5],  які 
стверджують, що «з 8 серпня розпочалося інженерне 
обладнання Каховського плацдарму під керівництвом 
військового інженера Д. М. Карбишева, яке продовжу-
валося до 13 жовтня» [6, с. 254].

Важко заперечити таким іменитим дослідникам і 
виданням. Але спробуємо звернутися до документів та 
історії питання.

Кращими дослідженнями з проблеми військово-ін-
женерного забезпечення плацдарму вважаються ще 
довоєнні роботи полковника О. Ільїна-Миткевича «Ка-
ховский укреплённый плацдарм» [10] і полковника П. 
Сергеєва «Оборона Каховского плацдарма 51-й стрел-
ковой дивизией (14  октября 1920 г.)» [21]. (Доречі, 
Олександр Федорович Ільїн брав участь у будівництві 
укріплень на Каховському плацдармі). До них можна 
віднести і післявоєнну статтю полковника П. Бузника 
«Каховский плацдарм и его инженерная подготовка» 
[4].  Всі наступні дослідники цього питання використо-
вують саме їхні доробки. Нажаль автори не називають 
жодного прізвища інженерів, які займалися укріплен-
ням плацдарму. Можливо, це пов’язано з тим, що  Б. М. 
Матов,  А. Д. Малевський, а також начальник інженерів 
ПФ  Ю. Ю. Рустейко були репресовані у 1938 р. Не зга-
дується авторами і прізвище Д. Карбишева.

Що являли собою інженерні укріплення плацдарму, 
за які строки вони створювалися? Опишемо їх спираю-
чись на дослідження вище названих авторів.

Виконання робіт першої черги розпочалося у день 
захоплення плацдарму – 8 серпня 1920 р. і тривало до 
15 серпня. Були створені дві позиції – головна, протяж-
ністю 30 км з сімома кілометрами окопів для стрільби 
стоячи, 4-5 кілометрами дротяних загороджень на два 
кілки і передмостова – з окопами протяжністю на 2 км 
і частково збудованими ходами сполучення.  

Події 15 серпня, коли корпус І. Барбовича підій-
шовши до Каховки наштовхнувся на  укріплену пози-
цію і змушений був відійти, засвідчили, що інженерна 
підготовка плацдарму себе виправдала.

Виконання робіт другої черги закінчилося 5-10 

Д. М. Карбишев (1880-1945). Фото 1914 р.

вересня. В основному вони проводилися на головній 
позиції, яка стала мати вже 10 км окопів, 2 км ходів 
сполучення, 150 кулеметних майданчиків, а дротяні 
загородження простягалися вздовж усієї позиції у 3 
кілки. Передмостова позиція не змінилася і лишалася 
без дротяних загороджень. Зовнішня – тільки-но  роз-
починала будуватися.

Тільки після серпнево-вересневих боїв, у яких 
Руська армія Врангеля  застосувала танки, вперше за 
часи громадянської війни особливу  увагу приділили 
протитанковій обороні. 8 жовтня начальник Каховсько-
го укріпрайону В. К. Блюхер віддає наказ № 030/опс про 
створення протитанкової оборони на каховському плац-
дармі «у вигляді лінії ровів шириною 5 аршин і глиби-
ною 1,5 сажні у шаховому порядку, проміжки між якими 
мінувати. Такі лінії повинні бути попереду зовнішньої і 
головної ліній оборони. Рови маскувати» [2, с. 193-194]. 
З метою створення протитанкової оборони організову-
вався вогонь спеціально виділених гармат для стрільби 
прямою наводкою в у притул по атакуючим танкам. На 
той час, це було цілковито новим словом у військовому 
мистецтві. Наказ був відданий начальнику групи інже-
нерів 51-ої стрілецької дивізії  Ф. К. Зуєву.

Роботи третьої черги завершилися до 14 жовтня, 
тобто до початку найбільшої битви Каховського плац-
дарму, і мали наступний вигляд:

-  головна позиція проходила від Дніпра через ху-
тір Терни до Софіївки і була добудована виносними 
групами окопів (там де огляд і обстріл були утруднени-
ми),  другою лінією дротяних загороджень на 3 кілки, 
окопами 2-ої і частково 3-ої ліній, напівбрустверними  
сховищами;

-   передмостова позиція так і лишалася без дротя-
них загороджень;

-  зовнішня позиція протяжністю 60 км проходила 
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від Дніпра через могили Висока, Рясна, Середня до Во-
лодимирівки і складалася з окремих окопів для стріль-
би стоячи, створюючи центри спротиву. Дротяних заго-
роджень позиція  не мала.

Риття протитанкових окопів було розпочато тіль-
ки 8 жовтня і не було завершено до головної битви 
плацдарму – 14-16 жовтня. Також не були заміновані 
проміжки між ними. Замінували лише окремі шляхи. 
Тому під час атаки танків протитанкові окопи не зігра-
ли ніякої ролі. Бої 14-16 жовтня, коли білі атакувавши 
Каховський плацдарм, були відкинуті і понесли значні 
втрати, показали, що оборонна задача таки була вико-
нана, не дивлячись на недобудованість протитанкових 
укріплень, опорних пунктів та деяких дрібних робіт. І 
тут треба віддати належне В. К. Блюхеру, який показав 
себе творчим фортифікатором і майстерним військо-
вим тактиком. 

Цікаво, що ешелонування позицій, яке використо-
вувалося на плацдармі, знайшло застосування і в роки 
Другої світової війни. Принцип віднесення головної 
лінії спротиву в глибину також виявився життєздатним 
[4, с. 48]. Не випадково, досвід Каховського плацдарму, 
зокрема правильного інженерного забезпечення, ви-
вчався у багатьох військових академіях Європи у пе-
ріод між двома війнами. 

Тепер спробуємо розібратися хто ж керував будів-
ництвом оборонних споруджень. 

Загальними питаннями військово-інженерного 
характеру з початку Каховського плацдарму до двад-
цятих чисел вересня опікувався начальник інжене-
рів 13 армії ПЗФ Борис Миколайович Матов, пізніше 
– начальник інженерів новоствореної 6 армії  ПФ  А. 
Малевський.  Колишні підполковники старої армії, які 
мали інженерну освіту, закінчивши Миколаївське ін-
женерне училище, учасники Першої світової війни, 
кавалери орденів Св. Георгія, обидва у 1921 р. були 
нагороджені орденами Червоного Прапору саме за 
Каховський плацдарм. У нагородному листі останньо-
го значиться «тов. Малевский под личным своим на-
блюдением и руководством, пренебрегая опасностью, 
зачастую находясь на одной линии с войсками, под 
действительным огнем противника, создал на важ-
нейших путях наступления противника сильные опор-
ные пункты, благодаря чему все атаки войск Врангеля, 
имевших в своем распоряжении весьма сильные тех-
нические средства, были с большими для него потеря-
ми отбиты» [18].

Безпосередньо керували інженерними роботами 
дивізійні інженери  51 стрілецької дивізії – Федір Кос-
тянтинович Зуєв, 52 дивізії – Владислав Йосипович 
Недзвецький, Латиської – Захарій  Олексійович Корін. 
Всі вони «за керівництво створенням сильних опорних 
пунктів на каховському плацдармі, за мужність і енер-
гію при улаштуванні укріплених позицій» були наго-
роджені у 1921 р. орденом Червоного Прапору [22].

21 вересня 1920 р. постановою Реввійськради 
№5512/оп-1240/ш був створений Південний фронт, 
командуючим якого призначили М. В. Фрунзе [7, с. 512]. 
Командування фронтом Михайло Васильович практич-
но прийняв тільки 27 вересня по приїзді до Харкова.

 Але ще 21 вересня він телеграмою викликав до 
штабу фронту начальника управління інженерів 5 ар-
мії Східного фронту Д. М. Карбишева, якого знав по 
Східному фронті, де Дмитро Михайлович останнім 
часом керував укріпленнями Забайкальського плац-
дарму проти японських інтервентів і білогвардійських 
частин отамана Семенова [11, с. 646; 20, с. 112]. 

Крім телеграми М. Фрунзе, нами виявлено ще дві 
телеграми, які зафіксовані у послужному списку Д. Кар-
бишева 1925 р. Це телеграми тимчасово виконуючо-
го посаду начальника штабу військових частин РСЧА, 
що розташовані у Сибіру від 21 вересня 1920 р. за № 
10219 і начальника штабу РВРР № 5479 (б/д) про від-
рядження Д. Карбишева у розпорядження Фрунзе [16]. 
Доречі, цей послужний список зберігається у Військо-
во-історичному музеї артилерії, інженерних військ і 
військ зв’язку МО РФ (ВІМАІВіВЗ), мало відомий до-
слідникам і нами вперше введений у науковий обіг.

Але Д. Карбишев все ще вагався і 25 вересня у те-
леграмі начальнику інспекторів інженерів Реввійсь-
кради  О. П. Шошину запитував на яку ж посаду він 
призначається [24, с. 82-83].  

І тільки після телефонних переговорів з Реввійсь-
крадою, 26 вересня з’явився наказ № 1475 військам 5 
армії про переведення Д. М. Карбишева на службу до 
Києва (так у документі – С.С.) [16].  

Михайлу Фрунзе вкрай був потрібен Д. М. Кар-
бишев, як спеціаліст з військово-інженерної справи,  
тому він вдруге 28 вересня телеграфує про скоріший 
приїзд до Харкова «разом зі старшими співробітника-
ми до діловода включно» [15, с. 136].

Всі ці телеграми і накази датуються вереснем 1920 
р. Дослідники чомусь вважали, що Д. Карбишев саме 
у вересні і приступив до виконання своїх обов’язків. 
Плутанину вніс і послужний список 1938 р. з особової 
справи Д. Карбишева по Військовій академії Геншта-
бу, у якому проходження служби ним на Південному 
фронті датується з вересня 1920 р. [14].   Ніхто з біо-
графів і дослідників не брав до уваги час переїзду з 
Сибіру до України. Скільки ж добирався Дмитро Ми-
хайлович з Іркутську до Харкова?

1 жовтня 1920 р. Д. Карбишев тільки виїхав з Ір-
кутську разом з військовим інженером Кучеревським, 
інженером-фортифікатором Крисановим і шістьма 
відповідальними співробітниками, про що свідчить 
телеграма № 1118 до польового штабу Південного 
фронту у Полтаву [25, с. 106]. Телеграма підписана Д. 
Карбишевим, як начальник управління інженерів 5 ар-
мії. Як бачимо, Дмитро Михайлович позиціонував себе 
все ще зі старою посадою, бо дійсно не знав яку поса-
ду йому доведеться зайняти. 

А яку ж посаду відводив йому компівденфронту?  В. 
М. Брошеван у своїй статті цитує спогади Д. М. Карби-
шева: «…вскоре после назначения Фрунзе командую-
щим Южным фронтом я был срочно вызван телеграм-
мой […] на должность начальника инженеров Южного 
фронта…» [3, с. 3].  Насправді ж, Д. Карбишев ніколи 
не займав посади начальника інженерів Південного 
фронту.

У тому ж послужному списку Д. Карбишева 1938 р. 
значиться: «вересень 1920 р. – січень 1921 р. – поміч-
ник начальника інженерів Управління інженерів Пів-
денного фронту» [14].  Та й сам Дмитро Михайлович в 
автобіографії 1938 р. вказує: «В октябре месяце я при-
был в Харьков в штаб фронта. К тому времени долж-
ность начальника инженеров оказалась замещенной и 
М. В. Фрунзе назначил меня заместителем начальника 
инженеров» [1]. Доречі, у досить докладній автобіо-
графії 1938 р. жодного разу не згадується Каховський 
плацдарм.

До Харкова, де розміщався штаб Південного фрон-
ту, він разом зі співробітниками, дружиною – Лідією 
Василівною і однорічною донькою Оленою, прибули 
25 жовтня [11, с. 646]. Як бачимо, переїзд зайняв більш 
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як три тижні, а посада начальника управління вияви-
лася зайнятою. Ним став Ю. Ю. Рустейко (1889-1938), 
колишній штабс-капітан старої армії, який мав про-
фесійну освіту закінчивши Імператорське Московське 
інженерне училище Міністерства шляхів сполучення, 
учасник Першої світової війни, нагороджений трьома 
Георгіївськими  хрестами, двома орденами Анни і дво-
ма орденами Станіслава різних ступенів [17, арк. 1 зв]. 

Безпосередньо Д. Карбишев приступив до своїх 
обов’язків саме 25 жовтня 1920 р., про що свідчить по-
служний список 1925 р. [16].

У Харкові відбулася зустріч М. В .Фрунзе і Д. М. Кар-
бишева, яку  В. М. Брошеван датує 26 жовтня. Дозво-
лимо собі засумніватися у цій даті. У Вибраних творах 
М. Фрунзе, де його директиви і накази надаються з 
вказівкою не тільки дат, але часу і місця їхнього ство-
рення, видно, що 25 жовтня 1920 р. Михайло Фрунзе 
знаходився у Слов’янську, а 26.10.1920 р. – в Апосто-
ловому, звідки виїхав до Харкова о 20:00 [26, с. 393-
394]. Як бачимо, 26 жовтня ця зустріч аж ніяк не могла 
відбутися. Але така зустріч все ж таки відбулася. Про 
неї згадує військовий інженер М. В. Крисанов. Мова 
на зустрічі йшла про «план інженерного забезпечення 
завершення ліквідації Врангеля і визволення Криму» 
[27, с. 12].  Можливо така зустріч відбулася 25 жовтня 
до від’їзду М. Фрунзе до Слов’янська, або 27-28 жовтня, 
коли Фрунзе повернувся до Харкова. 

Відомо, що Каховський плацдарм припинив своє 
існування 28 жовтня, коли частини 1 Кінної армії пе-
рейшли у наступ, а 29 жовтня пішла у наступ і 51 стрі-
лецька дивізія Блюхера. Можливо  Д. Карбишев й устиг 
з 26 по 28/29 жовтня побувати на Каховському плац-
дармі, але працювати над створенням будь-яких укрі-
плень вже не було потреби, бо ще 24 жовтня у Харкові 

був підписаний наказ про підготовку до загального на-
ступу [7, с. 651-652], а 26 жовтня на станції Апостолове 
у салон-вагоні після наради керівників фронту і армії, 
М. Фрунзе підписав остаточний наказ  про загальний 
наступ [там само,  с. 659-661].

Доведене нами вище, розвінчує твердження ок-
ремих авторів про те, що «інженерне облаштування 
Каховського плацдарму було здійснено 8 серпня – 13 
жовтня 1920 р. під керівництвом Д. М. Карбишева» [5, 
с. 242].

Треба віддати належне таким виданням, як 5-томна  
«История Гражданской войны в СССР» під редакцією 
академіка І. І. Мінця, Велика радянська енциклопедія 
1953-го і 1973-го років видання, Українська радянська 
енциклопедія 1961-го року видання, а також дослідни-
кам довоєнних і перших післявоєнних років, які досить 
серйозно підійшли до цього питання і не розмістили 
неперевірених фактів у своїх рубриках та на сторінках 
своїх досліджень.

Ім'я видатного російського і радянського військо-
вого інженера, генерал-лейтенанта, професора, докто-
ра військових наук, кавалера ордена Св. Анни і звання 
Героя Радянського Союзу Дмитра Михайловича Карби-
шева не потребує приписування йому подій, у яких він 
не брав участі і заслуг, які здобуті не ним. Його внесок 
у військово-інженерну науку і практику під час росій-
сько-японської війни, Першої світової, громадянської і 
фінської, а також у міжвоєнний період є настільки  зна-
чимим, що відсутність Каховського плацдарму у його 
біографії аніскільки не применшує  значущості цього 
видатного військового, вченого і людини.   
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Питання жіночої гендерної рівності в суспільстві 
було актуальним в усі історичні епохи. Однака процес 
активізації боротьби за права жінок починається лише 
в ХІХ столітті. Це пов’язано із розповсюдженням гума-
ністичних ідей в світі та є наслідком Французької ре-
волюції початку ХІХ століття. З цього етапу жіночий рух 
набуває нових рис, серед яких головними є боротьба 
за рівні з чоловіками права та вільну самореалізацію 
жінок в суспільстві. В Російській імперії, в яку входило 
більшість українських земель, цей процес поступово 
стає невідворотним явищем суспільного життя. Вплив 
європейських ідей рівності стає все більш потужним 
на початку ХХ століття, коли з’являються перші жіночі 
організації в Російській імперії, зокрема й на україн-
ських землях.

Про актуальність жіночої вищої освіти в своїх ме-
муарах згадував один з учасників славнозвісного в 
ХІХ столітті «процесу 193» херсонець С. Л. Чуднов-
ський. Він згадував як дівчата таємно пробиралися 
на університетські лекції на медичному та природни-
чому факультетах Петербурзького університету. Йому 
особисто довелося готувати двох херсонок з матема-
тики, які виявили бажання навчатися всупереч бать-
ківській волі. Агнета Герценштейн зі своєю подругою 
пані Берлінерблоу відправилися в Цюрих з Херсону в 
1870 році. Вони стали героями, новина про яких швид-
ко розлетілася містом. Сам С. Л. Чудновський називав 
їх «піонерами жіночої вищої освіти в Херсоні». Пані 
Берлінблоу не змогла довчитися з суб’єктивних причин 
(померла від чорної віспи), а Агнета успішно склала 
іспити і отримала в Цюріху диплом лікаря. Як і треба 
було очікувати її знання не були потрібні в Російській 
імперії. Поверхневе ставлення до неї чоловіків не 
сприяло успішному працевлаштуванню. Тому, пізніше, 
вона емігрувала в Америку, де влаштувалася на роботу 
в одну з бостонських клінік. На жаль подальша доля її 
невідома [1, с. 226-227].

Право на освіту для жінок в Російській імперії пе-
ребувало в контексті середньовічних уявлень. Владою 
передбачалося, що жінка мала володіти лише певною 
системою знань і навичок, необхідною для господар-
ства. Також вважалося, що схильностей до науки жінка 
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не має взагалі, що обумовлено її психофізіологічни-
ми особливостями. До того ж, в соціальному аспекті 
вважалося, що освіченість жінки шкодить родині та 
суспільству, оскільки вона не дотримується моральних 
цінностей. Таким чином, жіноча освіта обмежувалася 
домашнім навчанням і вихованням, що також залежа-
ло від матеріального становища родини [2, с. 36].

Однак, після багатьох років боротьби жінок за пра-
во на вищу освіту, 20 вересня  1878 року, у Петербурзі 
святково відкрили перші Вищі жіночі курси. Звісно, на 
таке рішення вплинули і революційні виступи наро-
довців і криза, але факт відкриття університету в того-
часній Росії залишився дивовижним [3, с. 262].

Офіційно першою жінкою, яка стала студенткою в 
Російській імперії вважається Н. І. Корсіні, дочка відо-
мого на той час архітектора Петербурга І. Д. Корсіні. 
Відбулося це в 1859 році в Петербурзькому універси-
теті. ЇЇ особисто аудиторії представив ректор універси-
тету П. А. Плетньов на лекції професора Кавеліна [там 
само, с. 142].

На Південь України вища жіноча освіта прийшла 
трохи пізніше. Міністерство народної освіти 16 серпня 
1904 р. затвердило «Правила для слухачок Одеських 
жіночих педагогічних курсів». Необхідними умовами 
для вступу на курси, крім атестату та вікового цензу (від 
17 до 23 р.), також мало бути «поліцейське свідоцтво 
про благонадійність», а також письмовий дозвіл бать-
ків. Так, за Правилами для слухачок Одеських жіночих 
педагогічних курсів заборонялися всілякі дії, що носи-
ли характер корпоративності. У параграфі 16 говори-
лося, що «слухачки зобов’язані не приймати участі ні у 
яких таємних гуртках і громадах». Плата за річний курс 
була встановлена вища, ніж в університетах – 150 руб. 

Жіноча освіта та більшість технічних вузів функці-
онували на приватні кошти і мали відповідний статус. 
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Крім того, велику статтю прибутків від вузів складала 
плата за навчання. У 1898 р. у Київському університе-
ті від студентів і сторонніх слухачів було отримано 95 
000 руб., у Харківському – 54 750 руб., у Новоросій-
ському – 20 000 руб. 

За проектом положення про Вищі жіночі курси, їх 
фінансування складалося із: платні від слухачок, допо-
моги від казни, товариств і приватних осіб та від різ-
них пожертвувань і відсотків [4, с. 18-19].

Щодо жіночих гімназій то важливо відмітити, що 
навчальні програми жіночих гімназій були набагато 
спрощеними, вони не передбачали викладання ста-
родавніх мов, що ускладнювало ученицям можливість 
вступу до університетів. Проблема ускладнювалась 
і тим, що початкових шкіл, де могли б викладати ви-
пускниці гімназій було мало. У найбільш губернських 
містах з’явилася значна кількість дипломованих випус-
книць гімназій, між якими почалася жорстка конкурен-
ція за робочі місця. Залишалося займатися приватни-
ми уроками, плата за які знизилася до мінімуму через 
підвищення пропозицій. Заможні дами, витрачаючи 
сотні карбованців на сукні, не соромилися торгуватися 
з учителькою за копійку [5, с. 46].

Крім цього жінкам постійно доводилося стикатися 
із критикою противників жіночої вищої освіти. Най-
більш визначною фігурою серед противників жіночої 
емансипації став професор  Новоросійського універ-
ситету – П. Цитович. Він звинуватив «учених людей» 
в ініціюванні емансипації, наслідками чого стали фа-
тальні внутрішні та зовнішні зміни образу жінки: «Ви 
розбестили її розум та розтлили її серце, ви надовго 
скалічили її зовнішність. Це якийсь гермафродит, за 
нутром – справжня донька Каїна». А курсисткам він 
закидав розпусту, якої вони нібито прагнули, прикри-
ваючись навчанням.

Одним із найпоширеніших аргументів, яким на-
магалися переконати молодих жінок, що прагнули до 
вищої освіти, – було судження про занепад родини як 
головної опори суспільства. Насправді ж, проблема за-
гострювалася тому, що освіта забезпечувала представ-
ницям «слабкої статі» можливість заробітків, робила їх 
незалежними від чоловіка [6, с. 69-70].

Спадкоємцем підходів П. Цитовича можна вважа-
ти В. Мещерського, який зображав курсисток не тільки 
аморальними, а й нездатними стати хорошими мате-
рями. Він уважав, що до знань прагнули тільки неза-
міжні та невдахи в сімейному житті. «Хіба від того, що 
напхаємо баб в університети, Росія стане Європою?», 
– цинічно запитував В. Мещерський на шпальтах своєї 
газети «Громадянин», прогнозуючи наслідком тільки 
розпусту.

Із часом оцінки набули ще більшого негативно 
емоційного характеру. В. Пуришкевич появу жінок на 
лекціях охарактеризував як «навалу вуличних публіч-
них дівок». Саме такі «брудні» інсинуації створювали 
нездорову духовну атмосферу навколо вчених жінок, 
перших із яких постійно підозрювали в аморально-
сті та «розхитуванні засад» родинного і суспільного 
устрою [там само, с. 72].

Не дивлячись на це, жінки продовжували свою бо-
ротьбу за власні права. Відомо, що вони приймали ак-
тивну участь й в політичних подіях Першої російської 
революції 1905-1907 років. Так, газета «Новий час» 
опублікувала відкритий лист слухачки жіночих курсів 
З. Єфімовської, яка писала, що «школа – це не казарма. 
Питання стосовно страйків у Вищих школах, звичайно, 
може обговорюватися у сенсі розумності, або неро-

зумності форм протестів. Але приймати каральні міри 
проти страйкуючих – неприйнятно. Кожен має право 
на свої погляди відносно університетів – тут не має 
місця особам, які шукають лише знання та не цікав-
ляться політикою. Університети дають освіту не тільки 
чиновникам та викладачам, але і науковий труд також 
має бути в університетах. Що робити професорам, які 
поділяють погляди студентства? Вони повинні продов-
жувати читати лекції. Це їх робота. Ті з них, які відмов-
ляються це робити чинять неправомірно» [7, с. 3].

 В ці роки революційного піднесення суспіль-
ства до жінок, які вільно висловлювали свою політичну 
позицію, ставилися особливо. Так, начальник Луган-
ського жандармського відділення Катеринославської 
жандармерії поліційного управління залізничних шля-
хів 15 березня 1906 року у листі до начальника Ка-
теринославської жандармерії поліційного управління 
залізничних шляхів, клопотав про звільнення керів-
ника жіночого повітового училища Кононова. Згідно 
з його клопотанням, Кононов проводив щоденний об-
шук в індивідуальних шафах учительниць та учениць 
під приводом пошуку динаміту. На всі протести з боку 
педагогічного колективу та учениць від відповідав 
криком: «Врёте, дура, плевать на Вас, молчать, порежу, 
я Вам покажу». Не зважаючи на скляні дверці в інди-
відуальних шафах обшуки продовжувалися. Кононов 
встановив в училищі власні правила поведінки, засно-
вані на шпигунстві, підслуховуванні, озлобленні та не-
довіри до кожного. Згідно з донесенням, результатом 
роботи Кононова за 4 тижні з моменту його призна-
чення на посаду керівника жіночого повітового учили-
ща, стало бажання у більшості учительок звільнитися з 
училища [8, арк. 384-385].

 В Миколаєві 14 липня 1906 року місцева меш-
канка Ольга Проскурняк на процесі поховання вбито-
го під час революційних заворушень в місті робітника 
Сомова почала вигукувати антидержавні гасла спря-
мовані на повалення самодержавства в Росії. За що й 
була заарештована та вислана за межі Миколаївського 
градоначальства [9, арк. 3]. У 1908 році вона поверну-
лася із заслання до В’ятської губернії в рідний Микола-
їв, де за нею було організоване постійне спостережен-
ня з боку поліційної дільниці першої адміралтейської 
частини міста [10, арк. 49].

 В 1907 році в світ вийшла книга «Жінки на еша-
фоті» в якій йшлося про сміливих жінок-революціоне-
рок. Зокрема в книзі згадувалося як одеситка Бейла 
Шерешевська в грудні 1905 року закидала трьома 
гранатами кав’ярню Лібмана, де збирався одеський 
бомонд із чиновників та поліції. Дві з них не вибухну-
ли, однак вибух однією травмував багатьох відвідува-
чів закладу. Пізніше ще одна розірвалася в поліційній 
дільниці, вбивши помічника пристава та поранивши 
декількох поліцейських. Її разом із спільниками засу-
дили до смертної кари [13, с. 179-180]. «Під час страти 
Шерешевська замість покаяння вигукували револю-
ційні гасла та погрози на ім’я імператора Миколи ІІ» 
– згадував Равін [11, с. 288].

 Пізніше вироком Московської судової палати в 
1908 році наклад книги «Жінки на ешафоті» мали пов-
ністю знищити поліційні органи в усіх місцевостях [12, 
арк. 13]. Однак, вона вціліла й до наших днів, зокрема 
один з її екземплярів зберігається в Миколаївській на-
уковій бібліотеці ім. О. М. Гмирьова.

  Жінка-революціонера Марія Зав’ялова була 
притягнута до відповідальності одеським судом до 
смертної кари за спробу вбити одеського поліційного 
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наглядача Шакармана. Пізніше цей вирок був заміне-
ний на довічну каторгу [13, с. 176]. Відомо, як Зав’ялова 
хоробро поводила себе в одеській в’язниці, влашто-
вуючи акції голодування та непокори до влади, внас-
лідок позбавлення в’язнів права побачень із рідними 
[14, арк. 10].

 Жінок били і знущалися в поліцейській дільни-
цях. З мемуарів революціонерки І. П. Єрмакової-Калган 
відомо як в поліцейській дільниці Олешок Таврійської 
губернії, били мешканку села Нова Маячка Шатохіну 
Марфу, її одяг прилип з кров’ю до тіла і вона не була в 
змозі навіть присісти в камері [15, арк. 16].

 В каторжних в’язницях неодноразово утриму-
вали жінок разом із дітьми шкільного віку та навіть 
немовлятами [там само, арк. 18]. Саме таким допома-
гала втекти з-за грат есерка Дома Ковальова з Херсону. 
Вона організовувала втечу жінок з в’язниці в тихому 
стилі, за допомогою фальшивих документів про звіль-
нення [там само, арк. 17]. 

 Кількість жінок, які зазнавали політичних пере-
слідувань в Російській імперії постійно зростала. Не 
дивно, що в 1910 році в Херсоні планувалося побуду-
вати каторжну тюрму з майстернями для жінок, яких 
засуджували за політичними статтями [16, арк. 44].

 Таким чином можна констатувати, що боротьба 
жінок в першій половині ХХ століття в Україні була дов-
готривалим процесом. Сам факт існування самостійної 
політичної позиції та прагнень жінки до освіти драту-
вав владу. В Україні жіночі організації були повністю 
контрольовані поліційно-жандармським апаратом, що 
позбавляло жінок повноцінної реалізації в сфері со-
ціально-політичного життя. Якщо ідеї жіночого руху 
йшли врозріз з монархічною ідеологією, то вони ві-
дразу ж відкидалися системою, а такі жінки постійно 
переслідувалися та каралися владою.
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Грузинські консули на Півдні України у часи 
національно-визвольних змагань

Висвітлюються ключові питання встановлення дипломатичних відносин між урядом 
Грузії та УНР за часів П. Скоропадського. Автори акцентують увагу саме на діяльності 
грузинських консулів на Півдні України в часи національно-визвольних змагань.  
Велика увага приділяється розкриттю особистого життя грузинських консулів в Одесі –  
О. Ушверідзе, В. Жоржоліані, Л. Муджирі, М. Скобелєва, С. Аваліані й ін., які своєю 
діяльністю залишили яскравий слід в історії міста.

Ключові слова: 
консул, генеральний консул, 
посол, дипломатичний працівник, 
Грузія, Українська Народна 
Республіка, Одеса, Київ, Харків.

Сьогодні все більшого інтересу серед вітчизняних 
науковців набуває тематика дипломатичних і консуль-
ських зв’язків України з провідними державами світу. 
Особливо велика увага приділяється висвітленню ді-
яльності дипломатичних і консульських представництв 
як вітчизняних за кордоном, так й іноземних на тере-
нах нашої держави. Розкриваючи дану тематику, авто-
ри неодноразово роблять акцент саме на діяльності й 
особистому житті дипломатів і консулів, які були по-
кликані служити на благо своєї країни, виконуючи по-
кладені на них функції і тим самим залишаючи цікавий 
слід у творенні історії того чи іншого міста. Яскравим 
прикладом є діяльність грузинських консулів на Півдні 
України у часи національно-визвольних змагань 1917-
1921 рр. 

З приходом до влади на українських територіях у 
квітні 1918 р. Гетьманату, уряд гетьмана Скоропадсько-
го активно сприяв відкриттю в Україні консульських 
установ нових постросійських держав, які виникли піс-
ля розпаду колишньої Російської імперії, серед яких 
була й Грузія. 

Так, у серпні 1918 р. до Києва вирушила грузинська 
дипломатична місія на чолі з членом грузинського 
парламенту, юристом В. В. Тевзая з метою встановити 
дипломатичні, торговельно-економічні та культурні 
відносини з Українською Народною Республікою. Але 
першочерговим питанням місії був вивіз хліба з Укра-
їни до Закавказзя. Справа у тому, що становище хліб-
ного ринку у Закавказзі й у самій Грузії було жахливим. 
Населенню катастрофічно не вистачало хліба. Північ-
ний Кавказ відмовив у поставках, розраховувати на 

татарські області не було сенсу, оскільки розпочала-
ся кривава грузинсько-татарська війна. У результаті у 
Тифлісі (сучасне місто Тбілісі) почався голод. За неофі-
ційними даними щоденно гинуло до 25 дітей біженців 
[9]. Тому, єдиним виходом на спасіння був орієнтир на 
Україну, не дивлячись на те, що сама позиція україн-
ського уряду щодо Кавказу була неоднозначною. Се-
ред основних причин невдоволення були масові пе-
реселення кавказького народу на терени України [9]. 

У результаті на початку вересня 1918 р. у Києві 
почало діяти дипломатичне представництво Грузії, по-
слом якого був призначений В. Тевзая, а його заступ-
ником став Д. Вачейшвілі [5, c. 51], який до цього був 
військовим комісаром Комісаріату Грузії в Україні [7]. 
Окрім того, при посольстві працювали С. С. Астіані, А. О. 
Сванідзе, Г. П. Мамаладзе, Н. П. Брегвадзе й інші (всього 
20 співробітників) [3, c. 375]. Розуміючи складність си-
туації, вже 24 вересня 1918 р. грузинська місія запро-
понувала українському уряду розпочати переговори 
про товарообмін [8].

Діяльність грузинського посольства була досить 
плідною, свідченням чого може послугувати декіль-
ка укладених міждержавних договорів політичного й 
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економічного характеру, серед яких на особливу увагу 
заслуговує «Договір між Українською державою і Гру-
зією» від 5 грудня 1918 р., який містив положення про 
встановлення консульських зносин і взаємне призна-
чення генеральних консулів, консулів і торгових аген-
тів «у всі порти і місцевості», визначав майнові права 
громадян на території іншої країни рівними з правами 
місцевих громадян, дозоляв у законний спосіб створю-
вати торговельні та кооперативні товариства, прово-
дити торгівлю, встановлював режим безмитної торгів-
лі між сторонами, анулював оплату ластових зборів у 
портах обох держав і визначав інші засади організації 
товарообміну та мореплавства тощо. Договір передба-
чав ратифікацію та застерігав право кожної сторони 
денонсувати його після ратифікації [3, c. 375]. А 7 груд-
ня 1918 р. країни підписали договір про обмін това-
рами, де для української сторони пріоритетними були 
нафтові продукти [10].

Оскільки на початку 1918 р. Одеса й надалі зали-
шалася важливим портовим містом і дипломатичним 
центром зв’язку із Кавказом, то на початку липня цього 
ж року грузинський уряд вирішує тут відкрити власну 
консульську установу. У результаті 11 вересня 1918 р. 
у місті було встановлене грузинське генеральне кон-
сульство, діяльність якого поширювалася на Одесу та 
весь Одеський округ. Проте, повноцінно консульство 
почало діяти лише у жовтні.

Виконуючим обов’язки гене-
рального консула Грузії в Одесі 
був призначений О. І. Ушверідзе 
[5, c. 51]. Завдяки монографічно-
му дослідженню одеського істо-
рика Олександра Музичка [6] ми 
сьогодні маємо гарну біографіч-
ну довідку про цю особистість. 

Овсій (Євсевій) Іларіонович 
народився 4 листопада 1884 р. 
у родині Іларіона Миколайови-
ча (чий батько був священиком, 

хоча у документах він записаний як дворянин) та Ліси 
Іванівни в Озургетському повіті Кутаїської губернії. 
Закінчив Єлисаветпольську чоловічу гімназію. А 1912 
р., закінчивши юридичний факультет Новоросійського 
університету, отримав юридичну освіту. Досить цікавою 
сторінкою його життя є участь у студентському русі, де 
він зарекомендував себе одним з лідерів грузинсько-
го національного руху в Одесі, виступаючи захисником 
інтересів грузинських студентів.

19 вересня 1910 р. О. І. Ушверідзе обвінчався на 
дворянці Катерині Василівні Дурилиній. А 24 червня 
1915 р. у подружжя народилася донька, яку назвали 
Лалі. Пара мала й хлопчика. Але, на жаль, він помер ще 
зовсім маленьким [6, c. 73-74].

Серед інших співробітників консульства згадують-
ся В. Жоржоліані та Л. Муджирі. Останній іноді вико-
нував обов’язки генерального консула. З січня 1919 р. 
до консульства приєднався М. Скоболєв, який до цього 
працював членом економічної ради при Грузинському 
посольстві у Києві. В Одесі при консульстві він очолив 
новостворену особливу економічну раду, до завдань 
якої входило керівництво всіма справами щодо това-
рообміну з Грузією та транспортування вантажу [там 
само, c. 74-75]. 

Матвій Іванович Скобелєв (1885-1938) був відо-
мою особою у суспільно-політичному житті Російської 

імперії початку ХХ ст., соціал-де-
мократ, учасник революції 1905 
р., політичний емігрант. З 1912 
р. – депутат четвертої Державної 
Думи від російського населен-
ня Закавказзя. А у травні-вересні 
1917 р. був міністром праці Тим-
часового уряду. На початку 1920 р. 
емігрував до Франції, проте через 
деякий час повернувся до СРСР. 
У 1938 р. був розстріляний [там 
само, c. 75]. 

На початку березня економічним радником при 
Грузинському консульстві був призначений відомий іс-
торик, педагог, громадський діяч Сімон Лукич Аваліані 
(1881-1922). Народився 27 березня 1881 р. в Кутаїсі. 
У 1900 р. закінчив Кутаїську гімназію. Протягом 1900-
1904 рр. навчався на історичному відділенні істори-
ко-філологічного факультету Імператорського Новоро-
сійського університету [1].

Саме професори кафедри російської історії І. 
Линниченко та кафедри всесвітньої історії Е. Щепкін 
безпосередньо вплинули на його формування як нау-
ковця. Протягом 1902-1903 рр. грузинською та росій-
ською мовами С. Аваліані опублікував свої перші стат-
ті у журналах «Кавказький вісник» і «Могзаурі». У 1904 
р. написав під керівництвом І. Линниченка роботу на 
тему «Земські собори в епоху смут», за яку був удосто-
єний золотої медалі [4]. 

С. Аваліані писав численні 
статті та рецензії у часописах: 
«Журнал Министерства народно-
го просвещения», «Исторический 
вестник», «Богословский вестник». 
Був одним з найактивніших чле-
нів Одеського бібліографічного 
товариства при Імператорському 
Новоросійському університеті, 
брав участь у діяльності істори-
ко-філологічного товариства при 
Імператорському Новоросійсько-
му університеті, Імператорському 

Одеському товаристві історії і старожитностей, загаль-
норосійських археологічних з’їздах, читав численні 
доповіді в одеських просвітницьких товариствах; член 
Літературно-артистичного клубу, Товариства літера-
торів і вчених, різних кредитних і позиково-ощадних 
товариств, лекційних комітетів. Один з організаторів і 
натхненників кооперативного руху на Півдні України. 

С. Аваліані був одним з редакторів першого одесь-
кого кооперативного видання журналу «Южный коо-
ператор» та автором перших популярних курсів з коо-
перації. Упродовж 1916-1918 рр. був приват-доцентом 
Петроградського університету, де й захистив свою ма-
гістерську дисертацію [1].

Масштаб громадської діяльності та популярності 
С. Аваліані найбільш яскраво охарактеризував один 
з одеських журналістів: «Не було в місті жодної гро-
мадської справи, в якій би він не брав участі – як іні-
ціатор, засновник або енергійний втілювач мертвих 
слів в живу справу. Тільки бувало і чуєш – звернися до 
Симона Лукича – він все це пояснить, влаштує та до-
поможе. 15 років чоловіки вважали його одним з кра-
щих людей Одеси, жінки завжди вважали його одним з 
найпривабливіших чоловіків міста».

Останні роки життя вчений нарешті провів у Грузії, 

Євсевій Ушверідзе,
1908 рік

Симон Аваліані,
1915 рік

Матвій Скобелєв
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був професором Тбіліського державного університету 
та Політехнічного інституту, а з 1921 р. – ректор цього 
вузу. Вершиною його кар’єри слід визнати призначення 
на посаду комісара виробничо-технічного відділу Ви-
щої Ради Народного господарства, ключового органу 
економіки радянської Грузії. Проте 11 серпня 1922 р. С. 
Л. Аваліані помер від холери [4].

У серпні 1919 р. серед співробітників консульства 
згадується його перший секретар Г. А. Меферт. А з квіт-
ня по серпень 1919 р. до складу консульства входив 
вже згаданий В. Тевзая, який у реаліях аж ніяк не мав 
наміру тут працювати. У квітні він планував тільки про-
їхати через Одесу, але у зв’язку зі встановленням влади 
більшовиків, був змушений затриматися тут на чотири 
місяці.

Оскільки генеральне консульство Грузії в Одесі 
прагнуло налагодити економічні зв’язки між Одесою та 
Грузією, то для цієї мети були усунені формальності на 
Одеській митниці для товарів з Грузії. Також було отри-
мано дозвіл від англійського командування на виве-
зення з Херсонського району для Грузії 100 тис. пудів 
борошна [6, c. 52].

Значні досягнення консульства були й у наданні 
допомоги військовополоненим грузинам і представ-
никам інших національностей [там само, c. 51]. Так, 
тільки наприкінці 1918-1919 рр. з Одеси вивезли 10 
тис. громадян Грузії, з них 1 тис. росіян [там само, c. 57].

Велику увагу консульство приділяло налагоджен-
ню зв’язку між одеситами та населенням Грузії. У лю-
тому 1919 р. за підтримки англійського командування 
консульство організувало для зручності одеського то-
вариства й осіб, що проживали на Кавказі, регулярну 
пересилку та доставку кореспонденції до Одеси за по-
середництва кур’єрів. 

Особливо важливою була роль Грузинського кон-
сульства у період панування більшовиків в Одесі 
упродовж з березня по серпень 1919 р. Оскільки, усі 
консульства у цей час були закриті, а грузинське за-
лишалося дієвим, то в умовах кривавого терору О. 
Ушверідзе та його колегам вдалося врятувати життя 
багатьох людей різних національностей. Так, завдяки 
главі дипломатичної місії В. Тевзая були звільнені низ-
ка відомих професорів (С. Вілінській, О. Клітін та ін.) і 
судових діячів [5, c. 53].

Проте окрім благодійних, економічних і правових 
завдань Генеральне консульство Грузії в Одесі сприяло 
формуванню позитивного образу молодої демокра-
тичної Грузинської держави, шляхом написання гру-
зинськими авторами правдивих статей про їх державу 
у місцевій пресі [6, c. 75].

Переживши більшовиків, на заваді діяльності Гру-

зинського консульства в Одесі стали російські добро-
вольці генерала А. Денікіна, які одразу заявили, що 
«ніяких відносини з Грузією ми не маємо» і, відповід-
но, «Консула їй мати не дозволяється». Тому, 18 серп-
ня 1919 р. був виданий наказ градоначальника Одеси 
генерала М. Шилінга про закриття Генерального Кон-
сульства Грузії в Одесі. Лише О. Ушверідзе, як приват-
ній особі, дозволили залишитися у місті, але він гордо 
відкинув цю пропозицію. 11 вересня 1919 р. члени Гру-
зинського консульства виїхали до Грузії на спеціально 
зафрахтованому для них моторно-вітрильному судні. 
Разом з ними відправилися близько 200 грузинських 
громадян [там само, c. 79-80].

Досить цікавим є той факт, що О. Ушверідзе настіль-
ки полюбив Одесу, що через три місяці повернувся до 
міста, де його вітали як діяча, популярного у місцевих 
громадських, особливо, іноземних колах. Залишаючись 
в Одесі, О. Ушверідзе і надалі продовжував працювати 
на благо свого народу, здійснюючи інформаційну ді-
яльність та допомагаючи грузинським біженцям і по-
лоненим, що залишалися в Одесі [там само, c. 81]. 

Подальше ж життя О. Ушверідзе склалося дуже 
непросто. Більшовики заслали його разом з родиною 
до міста Кашин (Тверська область). 7 лютого 1942 р. 
його заарештували, а 11 грудня 1942 р. військовим 
трибуналом НКВС засудили до вищої мірі покарання. 
Проте, 20 серпня 1943 р. вирок був замінений на 10 
років позбавлення волі, які він провів у «північному 
залізничному таборі НКВС» на крайньому північному 
сході Європейської частини Росії. За спогадами його 
правнука, він звільнився лише на початку 1950-х років. 
Надалі жив у Тбілісі, працюючи в арбітражному суді. 
Помер у Тбілісі близько 1960 р.

Від січня 1920 р. основним місцем роботи інозем-
них консулів стала нова радянська столиця – Харків. 
Інтереси грузинської колонії там представляв призна-
чений Головою Місії Грузинської Демократичної Респу-
бліки в Україні Віктором Тевзаєю у березні 1919 р. Кос-
тянтин Цагарелі, який виконував консульські обов’язки 
у ранзі віце-консула [2, c. 107]. Штат генконсульства, 
секретарем в якому був рідний брат генконсула – Гри-
горій Цагарелі, складав 7 осіб, а загальна чисельність, 
враховуючи членів родин, – 22 особи [там само, c. 110].

20 липня 1923 р. колегія НКЗС СРСР на засіданні 
запровадила рішення щодо подальшого обмеження 
прав іноземних місій в УСРР, у результаті чого Грузин-
ське дипломатичне представництво в Україні припи-
нило свою діяльність. 
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Розвиток тваринництва Нижньосірогозького 
району у 1944–1945 роках

На основі архівних, статистичних матеріалів та спогадів сучасників  аналізується 
розвиток тваринництва Нижньосірогозького району Херсонської області у 1944-1945 рр. 
Показуються здобутки і прорахунки розвитку тваринництва району в перші роки  
після окупації.
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післявоєнна відбудова. 

Тваринництво є важливою галуззю сільсько-
го господарства. Дослідити розвиток тваринництва 
у складних соціально-економічних умовах є вкрай 
важливим для сьогодення. Проблема післявоєнної 
відбудови сільського господарства УРСР, Херсонської 
області, в тому числі й тваринництва, привертала ува-
гу як радянських істориків, краєзнавців, так і вчених 
незалежної України [1–3]. Утім варто констатувати, що 
зазначена статтею тема залишилася поза увагою до-
слідників.

До війни Нижньосірогозький район мав розвину-
те тваринництво. Звісно проблеми існували, але після 
окупації воно знаходилося у важкому становищі (див. 
табл. 1) [4, арк. 3]. Отож, проаналізуємо статистичні дані. 
Найбільше збитків було завдано поголів’ю овець, кіз, 
коней і свиней. Залишилася наступна кількість худоби 
(у відсотках до довоєнної кількості): овець і кіз – 8,21%, 
коней – 21,19% і свиней – 25,9%). Привертає увагу той 
факт того, поголів’я худоби краще збереглося в госпо-
дарствах колгоспників, ніж у колгоспах і радгоспі. Ви-
ключення становлять лише коні, яких не було у госпо-
дарствах селян і до війни. Так, у колгоспах і радгоспі 
збереглося лише 0,04% від довоєнної кількості пого-
лів’я овець і кіз, а в колгоспників 47,87%, свиней відпо-
відно 3,58% і 67,19%. З коровами ситуація була дещо 
інша. Якщо у колгоспі і радгоспі залишилося 1,83% від 
довоєнної кількості, то у господарствах колгоспників 
їхня кількість збільшилася і становила 161,38%. Зро-
зуміло, що за роки окупації приплід у господарствах 
колгоспників був не таким значним. 

Але чому ж так сталося? Пояснюється це тим, що 
значну частину колгоспної худоби для збереження 
від окупантів роздали колгоспникам, робітникам та 
службовцям. Зауважимо, що селяни не проти були її 
прийняти, так як частина вважала таку акцію цілком 
справедливою. Повернути худобу, колективізовану у 
1930-ті роки радянською владою, було гідною спра-
вою.

На превеликий жаль кількісний склад поголів’я не 
був єдиною проблемою тваринництва району. Посту-
палася довоєнному рівню і продуктивність худоби. 
Колгоспам і радгоспу не вистачало породистих і пле-
мінних тварин. Гостро стояла проблема із кількістю та 
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якістю плідників. Так, на одного бика-плідника припа-
дала 91 корова. Деякі колгоспи взагалі не мали би-
ків-плідників. До того ж, були відсутні пункти штучного 
запліднювання [5, арк. 56 зв.].

Незадовільне забезпечення кормами негативно 
позначилось на стані, відтворенні худоби і здачі мо-
лока, м’яса, вовни. У пояснювальній записці районного 
статистичного управління зазначалося: «… та й дивно 
показувати молоко, коли не має корів і корму. Корму по 
колгоспам станом на 1.01.1944 року 2 004 ц більше не 
має, деякі колгоспи і колгоспники зовсім їх не мають, 
пасуть в полі, в частині колгоспів корм був спалений 
відступаючою німецькою армією» [6, арк. 14]. Разом 
з тим, через слабке технічне забезпечення, незначну 
кількість коней саме корови стали основною тягловою 
силою. Величезні навантаження негативно вплинули 
на продуктивність і якість худоби. Стан ветеринарної 
служби був незадовільним [5, арк. 56 зв.].

Незважаючи на труднощі, почався природний і не-
ухильний процес відновлення тваринництва в районі. 
Постанови РНК СРСР і ЦК ВКП (б) від 13 квітня 1943 
р. та від 21 серпня 1943 р. передбачали повернути 
на ферми громадську худобу, збережену колгоспни-
ками, робітниками й службовцями в період окупації, 
зберегти приплід на тваринницьких фермах колгос-
пів і радгоспів. Вони запустили процес контрактації 
та закупівлі молодняку. Контрактація стосувалася всіх 
селянських господарств, які мали корів, свине-, вів-
це-, козо- та конематок. Колгоспники, які здавали за 
контрактацією одне теля або двох ягнят, звільнялися 
в 1943 р. від м’ясопоставок [7, с. 762, 771]. За худобу, 
здану по контрактації, селяни отримували певну ком-
пенсацію хлібом  [1, c. 266]. 

У районі контрактацією та закупівлею худоби опі-
кувалася Заготхудоба. Вона крім того, вилучала гро-
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мадську худобу в населення, яке отримало її в роки 
окупації. Далі здійснювала вибраковку, придатну до 
відтворення худобу передавала колгоспам і радгос-
пу, забраковану віддавала на забезпечення Червоної 
армії [8, арк. 22]. Досить цікаво описують цей процес 
сучасники. Згадує Кахичко М. Д.: «… після війни, тіль-
ки нємців вигнали, що в кого було, сразу звезли в ко-
лхоз, люди снесли, яка худоба, звезли все. Може хто 
й підказував» [9]. Павленко О. М. говорить: «Почала-
ся контрактація, почали збирать в колхоз, щоб щось 
було» [10]. 

У 1944 році колгоспи району, на перший погляд, 
мали доволі пристойні показники розвитку тваринни-
цтва. По ВРХ план розвитку на 1944 р. був виконаний 
на 109%, свиням – 89%, вівцям і козам – 133%, коням – 
83%. Як видно, свинарство і конярство були проблем-
ними секторами тваринництва. Із 58 колгоспів району 
план по ВРХ виконали – 51, свиням – 31, вівцям – 16, 
коням – 7. Відзначилися колгоспи: ім. Кірова, який ви-
конав план на 585,7%, «Новый Мир» – 204,4%, «Путь 
социализма» – 181,3% тощо (без урахування плану 
розвитку конярства) [5, арк. 56]. Звісно, високі показни-
ки залежали від механічного приросту, а не природно-
го, тобто худобу перемістили з селянських господарств 
у громадські. Підтверджують це наступні дані. У 1944 р. 
у селян вилучили та законтрактували 3 328 голів ВРХ, 
94 свиней, 288 овець [11, арк. 1]. Деяку  допомогу нада-
ла держава: із східних областей СРСР район отримав 
150 голів ВРХ , 345 телят і 146 овець [5, арк. 56]. 

Проте були присутні й недоліки. Через відсутність 
зооветперсоналу, недостатню кількість кормів спосте-
рігався падіж худоби, який навіть по деяким категорі-
ям перевищував приплід. Так, по ВРХ падіж становив 

83 голови, приплід – 44, коням відповідно 145 і 158 
[там само, арк. 56 зв.].

Існував й план розвитку бджільництва у районі. Але 
місцева влада не виявила оригінальності у методах 
відновлення бджільництва, що було, звісно, обумов-
лено рішенням вищих інстанцій. План організувати 2 
пасіки із 60 роями в колгоспах та 1 пасіку із 17 роями 
в радгоспі вирішили за рахунок контрактації у селян 
[там само, арк. 15]. 

Настав переможний 1945 рік. У квітні ЦК КП (б) У і 
РНК УРСР прийняли постанову «Про державний план 
розвитку тваринництва в колгоспах і радгоспах Укра-
їнської РСР на 1945 р.», в якому стояли цілі протягом 
року збільшити поголів’я ВРХ на 49%, свиней – 118%, 
овець – 47% [12, с. 484]. Проаналізувати здобутки тва-
ринництва району за 1945 р. нам допоможуть таблиці 
2 (складено автором за [13, арк.2])  і 3 (складено авто-
ром за [13, арк.2; 14, арк. 10; 15, арк.4]).

Аналізуючи дані таблиці 2, видно, що на початок 
1946 р. порівняно з початком 1945 р. кількісно зрос-
ло поголів’я всіх категорій тварин. Кращі показники 
були по вівцям, коням, свиням, значно менші по ВРХ 
і птиці. Крім того, по деяким категоріям зріс відсоток 
тварин щодо обласних показників (коні, вівці і птиця), 
по іншим відсоток зменшився. Утім, якщо поглянути 
на дані таблиці 3, то ситуація не буде виглядати та-
кою оптимістичною. Так, план розвитку тваринництва 
по колгоспах району перевиконано лише по вівцям і 
коням (навіть краще ніж у цілому по області). Але по 
іншим категоріям – недовиконання плану і, на додачу, 
відсоток виконання був гірший ніж у цілому по області. 
Найвідсталішим сектором тваринництва району, та й 
області в цілому, було птахівництво.

Таблиця 1
Стан тваринництва Нижньосірогозького району після звільнення.

ВРХ У т. ч. корів Свині Вівці, кози Коні

01
.0

1.
19

41
Всього 16134 7024 14708 15990 5195

Радгосп 1010 426 229 2035 325

Колгоспи 8298 1984 9485 10865 4835

Колгоспники 5677 3576 4517 2624 –

Організації, робітники,  
службовці 1149 1038 477 466 35

01
.0

1.
19

44

Всього (у % до 1941 р.) 8727
(54,09%)

6529
(92,95%)

3809
(25,9%)

1312
(8,21%)

1101
(21,19%)

Радгосп (у % до 1941 р.) 51
(5,05%)

12
(2,82%)

49
(21,4%)

1
(0,05%)

89
(27,38%)

Колгоспи (у % до 1941 р.) 547
(6,59%)

32
(1,61%)

279
(2,94%)

4
(0,04%)

925
(19,13%)

Колгоспники (у % до 1941 р.) * 5771 
(161,38%)

3035
(67,19%)

1256
(47,87%) –

Організації, робітники,  
службовці ( у % до 1941 р.) * 714

(68,79%)
446

(93,5%)
51

(10,94%) –

* дані неможливо розібрати в документі
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Декілька слів про вражаючі показники по коням і 
вівцям. Розвиток конярства досить активно стимулю-
вала влада усіх рівнів, оскільки селу потрібно було 
тягло. Так, у 1945 р. колгоспи отримали у кредит 1519 
голів коней [16, арк. 68]. Організували злучні пункти 
коней (нараховувалося 34 одиниці (7,13% від облас-
них показників), на яких було 33 жеребця (15,49% від 
обласних показників). Для порівняння, деякі райони 
взагалі не мали жеребців [15 , арк. 13]. Організовано 
27 конеферм (9,25% від обласних показників) [15, арк. 
14]. У результаті план розвитку колгоспного коняр-
ства за рахунок власного відтворення був виконаний 
на 93% (в області на 82,7%) [там само, арк. 4]. Також у 
кредит колгоспам було продано 1965 голів овець, 125 
баранів-плідників [16, арк. 68].

Коротко зупинимося на здачі колгоспами продук-
тів тваринництва. Удій молока на одну корову в районі 
становив 629 л при плані 1000 л і був виконаний лише 
на 62,9% (по області при плані 1150 л виконаний на 
106,8%). Настриг вовни складав 1,8 кг з голови при 2,4 
кг по області. Лише показники по куркам-несучкам в 
районі були кращі за обласні, 83 яйця на голову при 
45,7 в області [14, арк. 5].

Слід відмітити позитивні зміни у розвитку тварин-
ництва району в цілому. Покращився ветдогляд. Так, на 
кінець року район мав кращі показники, ніж у цілому 
по області. У районному земельному відділі працювало 
5 зоотехніків (на 100% укомплектований штат, в облас-
ті – на 72%), 3 дільничних зоотехніка (на 50% укомп-
лектований штат, по області – 54%). Крім того, відкрито 
4 ветпункти зі штатом: 1 ветлікар, 7 ветфельдшерів, 56 
ветсанітарів. Також були відкриті пункти штучного за-
пліднення  [16, арк. 69; 14, арк. 95]. Разом з тим, уже 

90% худоби було забезпечено тваринницькими при-
міщеннями [там само, арк. 68 зв]. У результаті, по 58 
колгоспам району станом на 01.01.1946 р. функціону-
вало ферм: ВРХ – 58, свиней – 57, овець – 57, птиці – 54 
[14, арк. 5]. Охоче застосовували раціоналізаторські 
заходи. Так, щоб дати імпульс найвідсталішій галуззі 
– птахівництву – районна влада зобов'язала створити 
саморобні інкубатори, авторства колгоспників Сташен-
ка та Озерова [17, арк. 53]. 

   На жаль, не вдалося уникнути недоліків. Украй 
складна була ситуація з ветпрепаратами [2, c. 348]. 
Забезпеченість кормами теж бажала кращого [18, арк. 
42]. Все це сприяло поширенню інфекційних хвороб. 
Тому, звичним явищем був карантин на колгосп або, 
навіть, село [16, арк. 67 зв]. Тому не уникли падежу 
і дорізу худоби. Так  за рік пало 137 голів коней що 
становило 4,02% від загальної кількості в області [15, 
арк. 11; 16, арк. 68 зв.]. Порідність худоби теж не ра-
дувала. Наведемо приклад із свинарства. У колгоспах 
і радгоспі не було жодної чистокровної свиноматки, у 
кращому разі 210 метисів, а з 51 кнура-плідника лише 
12 чистокровних голів української білої степової по-
роди, всі інші метиси. У колгоспників ситуація була ще 
гіршою – узагалі не було чистокровних свиноматок, 
лише метиси або безпородні [13, арк. 102, 122, 180]. 
Мотивація селян могла бути кращою, що відзначав 
навіть інспектор районного відділу Центрального ста-
тистичного управління. Він наголошував на тому, якщо 
би працівники райземвідділу сприяли кращому заохо-
ченню передовиків, то результати тваринництва були б 
набагато кращими.     

Та, незважаючи на це, у районі працювали пере-
довики тваринництва. Тому, слід згадати їхні імена 

Таблиця 2
Розвиток колгоспного тваринництва Нижньосірогозького району 1941–1945 рр.

Таблиця 3
Виконання колгоспами Нижньосірогозького району плану розвитку тваринництва за 1945 р.

Станом на
01.01.1941 р.

На день
звільнення

Станом на 
01.01.1945 р.

Станом на 
01.01.1946 р.

Коні (у % до обласних даних) 4835
(5,88%)

926
(5,47%)

783
(4,57%)

2143
(6,25%)

ВРХ (у % до обласних даних) 8296
(5,88%)

547
(3,24%)

3164
(6,1%)

4287
(5,66%)

Свині (у % до обласних даних) 9485
(8,76%)

249
(6,33%)

534
(5,29%)

1069
(4,64%)

Вівці (у % до обласних даних) 10165
(4,1%)

4
(0,13%)

466
(3,75%)

2430
(4,21%)

Птиця (у % до обласних даних) – – 5475
(3,89%)

6768
(4,86%)

Коні ВРХ Свині Вівці Птиця

Нижньосірогозький район 261,3% 82,2% 67,8% 307% 16,7%

Херсонська область 174% 98,6% 91,8% 282% 28,1%
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та досягнення. Так, свинарка Лобочевська з колгоспу 
«Шлях до комунізму» від 4 свиноматок отримала по 20 
поросят, Бережна М. із «Трудовика» від 6 свиноматок 
– по 18 поросят, Губарєва Палагея із «Путь к социа-
лизму» від 7 свиноматок – 119 поросят, Буйная Ганна 
із «Трудовик» від 6 свиноматок – 105 поросят. Доярка 
Гуковська надоїла по 1650 л молока із закріплених за 
нею корів [16, арк. 67 зв]. Телятниця Яблонская П. І. із 
«Перемоги» від 35 голів телят дала добовий приріст по 
830 грам  [14, арк. 74 зв.].

Таким чином, окупація негативно вплинула на роз-
виток тваринництва. На кінець  1945 р. завдяки са-
мовідданій праці колгоспників, значної контрактації 
худоби у селянських господарствах, допомоги з боку 
держави вдалося виконати план розвитку конярства і 
вівчарства. Однак, скотарство, свинарство і птахівниц-
тво перебували у незадовільному стані.     
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Відома, за писемними джерелами, із середньовіччя 
Таванська переправа через пониззя Дніпра (між ліво-
бережною Каховкою й правобережним Бориславом, 
що виникли наприкінці XVIII ст.) існувала здавна. Ар-
хеологічні дослідження дозволяють простежити її істо-
рію приблизно від 5300 р. до н. е. [1-3]. Так датується 
один із найперших курганів (№ 17 біля Першокостян-
тинівки, розкопки ХАЕ-1971 [4]), виявлений на березі 
річечки Зарама поблизу багатого на сіль Перекопу – 
воріт до Криму. Це у дводенному переході від Таван-
ської переправи, якої було не оминути представникам 
трипільської археологічної культури, чий уламок по-
судинки було знайдено під основним насипом поряд 
з уламками сурсько-дніпровської та нижньодонської 
археологічної культури (далі – а/к)

Археологи знають, що ті дві стали основою фор-
мування середньостогівської а/к. Її носії зосередили-
ся обопільно вище Порогів, в окрузі Горішніх Плавнів 
(Кременчуцький район Полтавщини) – де простежено 
затвердження курганного обряду внаслідок впливу 
трипільських місіонерів на місцевих середньостогівців 
[5, с. 6]. Тут це сталося між 4750-4500 рр. до н. е., разом 
із затвердженням новоданилівського археологічно-
го типу, що синтезував особливості обох культур. Цей 
синтез створив особливу кінноту – чиї священні «кін-
ноголові» жезли, розповсюдженні від Правобережжя 
до Кавказу й за Волгу, вказують на подальший роз-
виток та головний інтерес місіонерства: розширення 
міжкультурних зв’язків, їхніх духовних та господарчих 
інтересів. При цьому курганний обряд, притаманний 
степам та лісостепам і надалі став міфоритуальною ос-
новою внутрішніх й міжетнічних взаємовідносин.

Історизації археологічних залишків надзвичайно 
допомогла (починаючи з останнього десятиліття ХХ ст.) 
семіотична кореляція їх із текстами протошумерського 
літопису Кам’яної Могили [7], обрядово-епічних пісень 
індоєвропейської «Веди словена» [8], гімнів індоарій-
ської «Ріг-Веди» [9]. Стало зрозуміло [10], що трипіль-
ська а/к міських хліборобів відображує найпершу в 
світі (притому дорабовласницьку общинну) державу 
Аратту, а середньостогівська а/к кочових скотарів – 
додержавницький Аріан; і що їхній тандем є відобра-
женням немов ядра і оболонки т. з. індоєвропейської 
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мовної спільноти. У процесі такої історизації було по-
глиблено розуміння витоків і сенсу даних етнології 
різних народів – зокрема, слов’ян-українців, – нащад-
ків індоєвропейської спільноти. Так, зазначені вище 
матеріали к. № 17 та новоданилівського а/т показали 
витоки чумацького промислу (в Аратті, південна гра-
ниця якої ніколи не сягала Перекопу) та «української 
народної ікони Козак Мамай душа праведна» (від Арі-
ану, що задокументовано первісним каноном «ікони» 
ІІІ тис. до н. е. біля центрального вівтаря Кам’яної Мо-
гили [11]).

За матеріалами курганів (біля лівобережних сіл 
Любимівка та Софіївка Каховського р-ну, правобе-
режних Бериславського р-ну Львово і Ольгівка) оба-
біч Таванської переправи взаємозв’язки прилеглого 
степового Аріану й далекої лісостепової Аратти ледь 
відображено, та й то наприкінці існування цього тан-
дему (5400/5300-2750/2600 рр. до н. е. [12]). Зате біля 
сел. Вовчанське у кількох курганах знайшлося чимало 
поховань зі свідоцтвами спадщини, набутої «новода-
нилівськими» кіннотниками-місіонерами – що сягнули 
Кавказу. Відповідна кераміка середини IV (майкопсь-
ка та куро-аракська а/к), а згодом й кінця III тис. до н. 
е. (новосвободненська та північнокавказька а/к) була 
привнесена на Михайлівське поселення – над пере-
правою біля правобережної річки Підпільна – пересе-
ленцями хурритами тощо, які укладали союзи з аріями 
місцевих племен. Місіонери ж Аратти створили на той 
час свій клан, який відображує кемі-обинська а/к. Його 
походження внаслідок контакту, близько 3350 р. до н. 
е., жерців куро-аракської та трипільської а/к відобра-
зилось в основі Великоолександрівського кургану од-
нойменного райцентру Херсонської обл. То було одне 
з відображень зародження закавказького, месопотам-
ського Шумеру – в якому общинна державність арат-
ського типу була трансформована в початок вторин-



Шилов Ю. О.   133

ної, рабовласницької державності. А в кількох курганах 
біля Львово й Софіївки простежено подальший розви-
ток «кемі-обинців» – причому на фоні походів союз-
них хурритів і аріїв (носіїв старосільського а/т та ямної 
а/к) із Степового Правобережжя вбік Кавказу й назад.

Ті походи та місіонерство у межах 2600-2200 рр. 
до н. е. були причетні до виникнення Бхарати-Індії та 
перетворенню Шумеру на Вавилон [13]. Відображень 
цих процесів у археології Таванської переправи чима-
ло, проте вони помітні фахівцям лише у сукупності з 
більш виразними артефактами названих вище пам’я-
ток. А всі вони та ін. показують перелом Ведичного 
культуротворення, що охопив приблизно 1700-1500 
рр. до н. е. То був час вгасання інгульської а/к, форму-
вання бабинської та виникнення зрубної а/к. У першій 
простежується трансформація частини ведичних міфо-
ритуалів в античні (найдавніші, гіперборейські про-
яви Зевса-Талоса і Аполлона-Таргелія у к. № 1/ІІ біля 
с. Каїри Горностаївського р-ну), а також сліди походу 
«русів із країни Тарус» до Кеме-Єгипту (відповідний 
амулет-скарабей, поховання майстрів бальзамування, 
письмена й зображення серед петрогліфів Кам’яної 
Могили та з довколишніх курганів [14]). Друга а/к при-
четна до затвердження культу Діоніса, але й посилення 
будівництва курганів за ведичними традиціями (курган 
з міфоритуалом «трьох кроків Вішну» біля Скворцовки 
Каховського р-ну та ін.). А з початком зрубної а/к те 
будівництво, навіть користування древніми курганами 
раптово і майже повністю урвалося (приклади пам’я-
ток Скворцовки, Софіївки, Каїр та ін., особливо ж п-ва 
Чонгар) – що відповідає другій (арійській, не аратт-
ській вже) частковій міграції населення із Наддніпрян-
щини й більш східних регіонів до Індії [15].

Між тим, виникнення біля Таванської й Чонгарської 
та ін. переправ тощо значної кількості скотарсько-хлі-
боробських поселень, непритаманних раніше степам 
Аріану, вказує на продовження розвитку автохтонно-
го населення. У другій половині ІІ і на початку І тис. 
до н. е. його відобразили сабатинівська та білозерсь-
ка а/к. Дослідники співвідносять їх із зародженням та 
розквітом історичних кіммерійців, вперше згаданих 
у «Одіссеї» Гомера часів Троянської війни – з якої 
прийнято починати писану історію античності, Елла-
ди-Греції й усієї Європейської державності-цивілізації 
(буцімто пізнішої від Шумеру та Єгипту, і теж одвічно 
рабовласницької). У останні десятиліття ця історіогра-
фічна схема почала змінюватися на окреслену вище 
[16]. Цьому сприяло, зокрема, дослідження «білозер-

сько»-кімерійських могильників між селами Каїри й 
Софіївка. Виокремлені у середині ІІ тис. до н. е. кладо-
вища, насельники знову почали повертати тут до кур-
ганів прадавніх аріїв, шануючи при цьому міфоритуа-
ли «Ріг-Веди»; слідом за цим почалось будівництво і 
власних насипів [17].

Вказане вище уривання курганного обряду припи-
нилося – новим його розквітом – майже через тисячу 
років, із виникненням Скіфії на рубежі VI-V століть до 
н. е. Загалом поява скіфів у Північному Причорномор’ї 
виглядає археологічно раптовою, відповідно до тре-
тьої легенди з «Історії» Геродота про вигнання ними 
попередніх кіммерійців. Проте ті й інші належали до 
різних (індійської та іранської) гілок арійської або т. з. 
індоіранської спільноти – що підтверджують унікаль-
ні, за своєю концентрацією й виразністю, матеріали 
Кутаревих Могил біля с. Каїри. Тут простежено [18] як 
відродження на кіммерійському кладовищі к. 12/І го-
ловного міфоритуалу «Ріг-Веди», так і його трансфор-
мація – в місцевих скіфських курганах VI-IV ст. до н. 
е. – у відповідність «другій легенді Геродота» про на-
родження Скіфа від зайди Герекла та змієногої Богині 
(аратського походження) Дніпровських плавнів. Цій 
легенді – чужинській для скіфів, вигаданій для них з 
політичних міркувань греками-колоністами [19] – від-
повідають вироби та міфоритуали з прилеглих курга-
нів скіфських вождів. 

Виникнення над Таванською переправою Люби-
мівського городища відобразило апофеоз і фінал тор-
гівельно-політичних та етнокультурних взаємозв’язків 
Скіфії й Греції IV-III ст. до н. е. 

Для адекватного розуміння окресленого вище роз-
витку Кіммерії–Скіфії(–Сарматії–Роксоланії, як нерід-
ко називали Україну до кінця середньовіччя), а також 
етнокультурного складу їхніх племен і народностей 
слід залучати не лише геродотівську «Історію» та іншу 
античну й візантійську літературу, – але також «Веле-
сову книгу», що продовжила Ведичну традицію аж до 
передодня хрещення Русі [20]. Ця історична картина, 
доповнена новими (та освітленими ними старими [21]) 
джерелами, також має вже свої артефакти – виявлені 
біля Каховки, Софіївки, Велико-Олександрівки, Чонга-
ра, Скворцовки... Найпізнішим серед них став курган 
(біля с. Мар’янівка Каховського р-ну) середини ХІХ ст. 
ногайських татар. 
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Пошук ефективних шляхів розвитку сучасної тру-
дової підготовки учнів визначив необхідність дослі-
дження історичних передумов розвитку проектної тех-
нології навчання у наукових пошуках вітчизняних та 
зарубіжних учених. 

Аналіз історико-педагогічної та методичної літера-
тури надає підстави стверджувати, що проектній тех-
нології навчання та шляхам її реалізації приділялась 
увага вчених у різні періоди розвитку суспільства. Ви-
діливши за основу розвиток розумових та інтелекту-
ально-творчих здібностей особистості, який у цілому 
забезпечує проектна технологія, педагоги, спираючись 
на вже відомі позитивні показники, й дотепер про-
довжують відшукувати інноваційні шляхи її реалізації. 
Ними розробляються нові педагогічні моделі навчан-
ня, форми, методи й прийомі роботи, що відбивають 
певні складові проектно-технологічної діяльності.

Історичне становлення, запровадження в навчальну 
діяльність шкіл та перевірку ефективності застосуван-
ня методу проектів у першій половині ХХ ст. відобра-
жено у численних працях вітчизняних (Й. Зільберфарб, 
Є. Кагаров, Н. Крупська, Н. Попова, І. Трояновський, С. 
Тюрберт, С. Шацький, Є. Янжул і ін.) та зарубіжних педа-
гогів (Дж. Дьюї, У. Кілпатрик, Е. Коллінгз та ін.). 

Загальні основи проектування у різні часи розгля-
дали Ю. Бабанський, О. Беспалько, В. Бондар, Б. Вульф-
сон, Н. Матяш, Н. Прокоф’єва, Г. Селевко та ін.

Аналізу історичного досвіду та розробці теорети-
ко-методичних засад застосування проектної техноло-
гії навчання в сучасній трудовій підготовці школярів 
присвячені праці В. Бербеця, В. Вишневського, Н. Дубо-
вої, Г. Ісаєвої, О. Коберника, Т. Мачачі, О. Новікова, В. 
Сидоренка, В. Симоненка, Н. Слюсаренко, А. Тарари, С. 
Ящука та ін.

Змістовне вивчення першоджерел свідчить, що ґе-
неза проблеми впровадження методу проектів в освіті 
досить суперечлива й недостатньо вивчена. Проведе-
ний аналіз дав змогу з’ясувати, що звернення до цього 
методу у вітчизняній та зарубіжній освіті хронологічно 
розпочалось майже одночасно, однак підходи до розу-
міння його сутності були різними. Зокрема, зарубіжні 
дослідники пов’язували метод проектів із виконанням 
навчальних завдань у реальних життєвих ситуаціях. 
Такі завдання сприяли набуттю учнями корисного й 
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потрібного їм у подальшому житті досвіду. Радянські 
психологи й педагоги серед пріоритетних завдань ме-
тоду проектів виділяли суспільно-корисну й ідеологіч-
ну складові діяльності учнів, яка мала яскраво вираже-
ний соціально-політичний характер. 

Виникнення методу проектів дослідники пов’язують 
із першими спробами його використання в освітньому 
процесі італійськими архітекторами. У 1577 р. навчан-
ня студентів архітектурних факультетів будувалось за 
принципом змагань, які були складовою навчального 
процесу. Для участі в них студенти отримували завдан-
ня з проектування, виконання яких сприяло форму-
ванню в них певних професійних якостей, а також 
надавало змогу використати на практиці правила та 
принципи будівництва, набуті під час лекцій та роботи 
в майстернях. Поступово такі змагання стали проводи-
ти дедалі частіше і згодом проектна ідея набула стату-
су педагогічного методу [9].

Водночас англійський педагог С. Редді також спро-
бувала застосувати метод проектів у навчальному 
процесі. Вона намагалася залучати учнів до створення 
різних проектів. Під час їх виконання діти мали мож-
ливість застосовувати теоретичні знання, яких набува-
ли в процесі навчання. Згодом такий проектний підхід 
став одним із елементів структурної організації педа-
гогічного процесу, хоча на той час і не мав належного 
педагогічного обґрунтування [3, с. 42-45].

Заслуговує на увагу внесок у розвиток проектної 
діяльності К. Вудворда – декана Вашингтонського по-
літехнічного університету. У 1879 р. ним засновано 
Першу школу Ручної праці, де  навчання відбувалось у 
два етапи. На першому етапі діти за допомогою вчите-
ля засвоювали техніку роботи з інструментами та опа-
новували різні технологічні прийоми, виконуючі прак-
тичні завдання. На другому етапі (наприкінці кожного 
семестру та навчального року) передбачалась розроб-
ка і конструювання самостійних проектів. Завершував-
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ся курс Ручної праці створенням випускного проекту, 
який містив набір необхідних креслень та передбачав 
конструювання спроектованого виробу. Проте, над-
мірна увага педагога до формування технологічних 
навичок не сприяла у повній мірі розвитку творчих 
здібностей школярів. Тому в 90-х рр. ХІХ ст. прибічники 
нової освітньої реформи, які виступали за формування 
творчої особистості, педагогічну концепцію К. Вудвор-
да піддали критиці [8]. 

Через деякий час навчальні проекти, пов’язані з 
безпосереднім проектуванням, почали реалізову-
ватись у багатьох країнах, адже з їх допомогою учні 
ознайомлювались із елементами ремесел, а педагоги 
дійшли висновку, що «навчання має йти від психології 
дитини до логіки предмета» [там само, с. 38-41].  

Поява інженерних професій наприкінці XVIII ст. 
активізувала розповсюдження методу проектів також 
і в технічних та промислових вищих школах спочатку 
у Франції, згодом у Німеччині, Австрії, Швейцарії, а в 
середині XIX ст. – у США. Для отримання диплому сту-
денти виконували дипломний проект.

Отже, наприкінці ХІХ ст. метод проектів, в основу 
якого було покладено принципи використання особи-
стого та суспільного досвіду в реалізації поставлених 
цілей, достатньо широко використовувався в процесі 
навчання не тільки учнів загальноосвітніх шкіл, а й сту-
дентів вищих навчальних закладів.

Наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. в Європі та Аме-
риці виник реформаторський напрям педагогіки – 
американський прогресивізм, основу якого складали 
філософські ідеї У. Джеймса. Їх подальше відображен-
ня отримало розвиток у працях американського педа-
гога і психолога Дж. Дьюї. 

 Його інноваційна для того часу концепція буду-
валась на ідеях педагогічного прагматизму та зайня-
ла важливе місце в обґрунтуванні проектного методу. 
Керуючись основними положеннями прагматизму, 
дослідник стверджував, що навчання й виховання 
потрібно здійснювати на основі використання осо-
бистого досвіду дітей. Вони повинні використовувати 
знання із галузей окремих навчальних предметів, які 
мають безпосереднє відношення до  виконуваної у 
даний момент діяльності. Така педагогічна ідея мала 
на меті залучення дітей до пошуку ефективних шляхів 
вирішення життєвих проблем, спонукала до виявлен-
ня можливостей покращення як особистого життя, так 
і досягнення максимального благополуччя в межах за-
гальноприйнятих суспільних норм [6].

Практична спрямованість прогресивізму, як іннова-
ційного напряму розвитку педагогіки того часу, мала 
на меті здійснити реформування американської шко-
ли. Дж. Дьюї, будучи провідним теоретиком вказаного 
філософського напряму, виступав проти розгляду про-
блем школи поза соціальним контекстом, визначаючи 
її провідну роль у перебудові суспільства. Він запере-
чував будь-яку партійність та революційне втручання 
в її життя; наголошував на тому, що вчителі в процесі 
навчання повинні роз’яснювати учням соціальні про-
блеми, бути відмежованими від будь-якої політичної 
агітації.

Керуючись філософськими положенням прагматиз-
му, Дж. Дьюї разом із своїми колегами Ч. Пірсом та В. 
Джемсом створили на той час нову теорію навчання, в 
основу якої були покладені принципи демократизації 
навчального процесу, власної активності учня, розвит-
ку і реконструкції досвіду дитини внаслідок активної 
цілеспрямованої взаємодії із навколишнім середови-

щем. Педагоги вважали дитинство повноцінним ета-
пом життєдіяльності особистості, а не проміжною лан-
кою у її підготовці до подальшого, повноцінного життя 
в майбутньому. 

Відтак актуальність нової теорії навчання спонука-
ла педагогів до побудови спільної навчально-виховної 
діяльності з дітьми, яка врахувала б їх інтереси, потре-
би та особистісний досвід.

Педагогічна діяльність Дж. Дьюї та прибічників 
методу проектів згодом набула широкого розповсю-
дження й поступово метод почав упроваджуватись у 
навчально-виховний процес багатьох американських 
шкіл. Теоретичне підґрунтя, яке було закладене пе-
дагогами в основу подальшої практичної взаємодії з 
учнями полягало в формуванні їх інноваційного мис-
лення, основу якого складав особистісний, набутий 
у процесі діяльності, досвід. Педагогічний принцип 
«навчання через дію» став провідним у роботі шкіл 
того часу [там само].

Подальше, більш глибоке і всебічне обґрунтування 
методу проектів, знаходимо у працях учня та послі-
довника Дж. Дьюї – американського педагога У. Кілпа-
трика, який так само відводив чільне місце у навчанні 
методу проектів. Організація проектного навчання, на 
думку вченого,  повинна мати взаємозв’язок із вну-
трішнім інтересом дитини та особистою потребою 
в його реалізації. На противагу попередній системі 
навчання, за якою учень повинен був виконати лише 
завдання вчителя, в системі навчання, запропонованій 
У. Кілпатриком, учень особисто обирає, реалізовує й 
оцінює свій проект. Відтак опора на інтереси кожної 
дитини – головний основоположний принцип методу 
проекту, розробленого ним [2].

У. Кілпатрик уперше розробив класифікацію про-
ектів та удосконалив систему роботи над ними. Він 
визначив чотири типи проектів, що відповідають жит-
тєвим інтересам дитини шкільного віку: 

– творчий (продуктивний, направлений на застосу-
вання трудової діяльності та отримання певного про-
дукту праці) проект; 

– споживчий (житєєзабезпечуючий, пов’язаний 
із розробкою та наданням різних послуг, включаючи 
розваги) проект; 

– науково-дослідницький (розв’язання проблем 
або будь-яких інтелектуальних труднощів, які можуть 
бути супровідними і в творчому проекті, але в цьому 
виступають провідними) проект; 

– проект-вправа (передбачав оволодіння учнями 
певними знаннями, уміннями й навичками, тренуваль-
ні вправи тощо) [там само]. 

Відмітимо, що інноваційна особливість педагогіч-
ної діяльності У. Кілпатрика полягала ще й у тому, що 
він розширив поняття «проект» до будь-якої цільової 
діяльності учнів. 

Етап трансформації проектного навчання харак-
теризується експериментуванням та вдосконаленням 
вищерозглянутих провідних положень проектування 
послідовниками Дж. Дьюї та У. Кілпатрика.

У 1910-1930-х рр. в одній із шкіл штату Міссурі про-
фесор Е. Коллінгс почав активно реалізовувати метод 
проектів. Сутність експерименту полягала в самостій-
ному проектуванні учнями власної діяльності на уро-
ках. При цьому особлива увага приділялась саме ви-
бору діяльності, за допомогою якої набувались знання. 
Матеріали для навчання діти брали з повсякденного 
життя. Учні власноруч визначали те, що повинно було 
стати змістом навчальної роботи. Функція вчителя, за 
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умов такого навчання, полягала лише в консультуванні 
щодо виконання задуманого [4]. 

У експериментальній школі Е. Коллінгса було виді-
лено такі основні типи проектів: екскурсії, розповіді, 
конструкції, ігри. Проте виокремлювались виробничі 
і споживчі проекти, а також проекти вирішення про-
блем.

Заслуговує на увагу той факт, що лише за перший 
рік навчання учнів у експериментальній школі було за-
думано і опрацьовано самими дітьми 58 екскурсійних, 
54 ігрових, 92 конструктивних та 396 оповідальних 
проектів. Дослідження результатів існування школи 
впродовж чотирьох років, проведені Е. Коллінгсом, за-
свідчили перевагу застосування методу проектів по-
рівняно з навчанням у традиційній школі [там само].

Отже, на початку ХХ ст. метод проектів упроваджу-
вався в переважній більшості зарубіжних шкіл. Серед 
позитивних результатів його застосування педагоги 
виділяли підвищення серед учнів інтересу до нав-
чання, набуття вмінь визначати та вирішувати власні 
проблеми, розвиток комунікативних здібностей й ін. 
Завдяки збільшенню тематичних напрямів проектної 
діяльності педагогам вдавалося залучати учнів до опа-
нування знаннями у різних сферах життєдіяльності 
суспільства. Це сприяло отриманню ґрунтовних знань 
(проекти колекціонування, визначення, спостережен-
ня;  аналітичні, конструктивні, контрольні та ін.). Поряд 
із тим, було виділено й негативні наслідки використан-
ня проектного методу: витрачання значної кількості 
часу на виконання одного проекту, невизначеність у 
домашньому завданні; педагогам не завжди вдавало-
ся залучати до плідної роботи всіх учнів класу – ефек-
тивність проектної роботи спостерігалась у незначної 
кількості дітей та ін.

На початку ХХ ст. паралельно з розвитком методу 
проектів у практиці зарубіжних шкіл розпочалось його 
активне поширення у вітчизняній системі освіти.

Одним із перших педагогів, який розпочав застосу-
вання методу проектів у російських школах, був Сергій 
Шацький. Ним і групою прибічників, починаючи з 1905 
р., було започатковане активне використання методу 
в навчальній діяльності учнів. Зокрема, педагогами 
було засновано експериментальну школу для підлітків 
«Сетлемент», фундамент якої складали ідеї проектно-
го навчання. В закладі було створено декілька май-
стерень (столярна, слюсарна, палітурна, чоботарська 
тощо). Об’єкти праці, які виготовляли учні, як то: вироби 
з глини, компаси, дзвоники, моделі будівель й ін., від-
повідали їх інтересам та потребам [7].

Вважаємо актуальними для сучасної освіти думки 
педагога стосовно послідовності реалізації навчання 
учнів за методом проектів, що повинно базуватися 
на існуючому досвіді дитини, виявити який належало 
вчителю. Наступний етап діяльності, як стверджував 
вчений, «мусить полягати у побудові організованого 
досвіду, під час якого педагог планує та проводить 
заняття на основі того, що знає про досвід дитини та 
порівнює його з існуючим, накопиченим суспільством. 
Завершальним етапом повинні стати практичні впра-

ви, що сприятимуть формуванню нових навичок у ди-
тини» [9, с. 49].

С. Шацький уважав, що ініціативність у навчанні 
допомагатиме активізувати особистісні якості підліт-
ків. «Якщо діти що-небудь думають, бажають, мріють, 
то треба зробити так, щоб багато чого, що є всереди-
ні них, вилилося назовні, увійшло в їхнє повсякденне 
життя… Потрібно лише допомогти їм… – так, у своїй 
роботі «Дитяча праця і нові шляхи», визначав педагог 
сутність своїх поглядів на навчання» [7, с. 42].

Однак ідеї С. Шацького та його колег не знайшли 
широкого розповсюдження в Росії того часу. «Після со-
ціально-політичних змін у 1917 р. молода радянська 
держава, не отримавши у спадок від старої Росії ваго-
мого науково-педагогічного досвіду, прагнула викори-
стати все найцінніше в цій галузі зі світового досвіду» 
[там само, с. 43]. 

Як зауважує у своїх дослідженнях М. Пелагейченко, 
1920–1930 рр. можна назвати першим періодом вико-
ристання методу проектів у навчанні учнів на Україні, 
яка входила до складу радянської Росії. З’явилися пу-
блікації українських педагогів Є. Кагарова, Н. Попової, 
Н. Трояновського, С. Тюрберт, С. Янжул та ін., у яких ви-
світлювалися питання щодо сутності використання ме-
тоду проектів в освіті, його переваг над іншими мето-
дами, практичні аспекти застосування в навчанні тощо.

Л. Кондратова, досліджуючи розвиток проектної 
технології у вітчизняній і зарубіжній освіті, дійшла 
висновків, що пошук українськими вченими продук-
тивних шляхів реалізації завдань тогочасної системи 
освіти призвів їх до застосування відповідного амери-
канського досвіду [5]. Тому згодом теорія методу проек-
тів набула певних успіхів, однак для більш ефективно-
го результату необхідно було також готувати вчителів, 
які могли б значно продуктивніше використовувати 
цю перспективну для того часу технологію на практиці.

Отже, у процесі дослідження було встановлено, що 
звернення до проектного навчання у вітчизняній і за-
рубіжній освіті хронологічно розпочалось паралельно, 
однак підходи до розуміння сутності були різними. 
Вітчизняні вчені серед пріоритетних завдань методу 
проектів визначали суспільно-корисну й ідеологічну 
складові діяльності учнів, яка мала яскраво вираже-
ний соціально-політичний характер. А зарубіжні до-
слідники пов’язували метод проектів із виконанням 
навчальних завдань у реальних життєвих ситуаціях, 
що сприяли набуттю в них корисного й потрібного в 
подальшому житті досвіду.  Саме тому у вітчизняній 
освіті метод проектів у навчальних закладах педагоги 
більше не поспішали запроваджувати. А в закордонній 
освіті, зокрема в англомовних країнах – Австралії, Ве-
ликобританії, Канаді, Новій Зеландії, США й ін., цей ме-
тод, навпаки, почали застосовувати активно й досить 
успішно. У Європі він прижився в школах Бельгії, Італії, 
Нідерландів, Німеччини, Фінляндії й багатьох інших 
держав.

© Гаврилюк Г. М., 2018
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за церковно-шкільними закладами в Україні 
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Охарактеризовано систему інституцій нагляду за церковно-парафіяльними школами і 
школами грамоти, що склалася в Україні в результаті затвердження у 1884 році «Правил 
про церковно-парафіяльні школи», а фактичне оформлення її організаційно-правової 
структури відбулося в наслідок затвердження у 1896 році «Положення про управління 
школами церковно-парафіяльними і грамоти відомства православного віросповідання». 
Зокрема, визначено коло обов’язків училищної ради при Святішому синоді, єпархіальних 
училищних рад та їх повітових відділень, синодальних, губернських та повітових 
спостерігачів за церковними школами й механізми реалізації ними наглядових 
повноважень.

Ключові слова: 
училищна рада при Святішому 
синоді, єпархіальна училищна 
рада, повітове відділення 
єпархіальної училищної ради, 
церковно-парафіяльні школи.

Процес реформування вітчизняного освітнього за-
конодавства сприяв активізації історико-педагогічних 
досліджень з питань управлінської діяльності в освіті 
у різні історичні періоди. Однією з особливостей но-
вої редакції Закону України «Про освіту» (2017 р.) ста-
ло розширення можливостей релігійних організацій 
щодо створення навчальних закладів різних типів.

В історії української освіти вже був досвід діяльно-
сті мережі церковно-парафіяльних шкіл (далі - ЦПШ), 
що функціонувала на рівних зі світською системою 
народної освіти. На наш погляд, досі залишається 
малодослідженою практика управління церковни-
ми навчальними закладами в українських губерніях 
у другій половині ХІХ – початку ХХ століття, зокрема 
щодо механізму здійснення нагляду (контролю) за ор-
ганізацією адміністративного та навчально-виховного 
процесів.

Серед вітчизняних дослідників, які торкалися цього 
питання в свої публікаціях, слід виокремити працю В. 
Перерви «Церковні школи в Україні (кінець XVIII – по-
чаток ХХ століття): забутий світ» [9], що вирізняється 
ґрунтовністю та об’ємом джерельної бази. В той же час, 
автор лише побіжно охарактеризував інституційну ор-
ганізацію нагляду за церковними школами, не порина-
ючи в механізми реалізації контрольних повноважень. 

В російській історіографії до даної проблематики 
зверталися Є. Дворецький, К. Козлов [4; 5; 6; 7] та Т. 
Красницька [8], які побіжно розглянули різні аспекти 
наглядової діяльності єпархіальних та повітових учи-
лищних рад, єпархіальних спостерігачів в центральних 
губерніях Російської імперії, але тільки як інструмент 
управління церковно-шкільною освітою, без акценту-
вання на контрольно-наглядових функціях цих інсти-
тутів. Та це не скільки не применшує їх внесок у роз-
криття зазначеного питання.

Таким чином, досвід організації контролю (нагляду) 
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за організацією адміністрування та навчально-вихов-
ного процесу в церковних школах українських губер-
ній Російської імперії у другій половині ХІХ – початку 
ХХ століття потребує більш ґрунтовного дослідження.

Необхідність формування системи управління та 
нагляду (контролю) за церковними школами склалася 
в результаті затвердження у 1884 році «Правил про 
церковно-парафіяльні школи»; фактичне оформлення 
її організаційно-правової структури відбулося в наслі-
док затвердження у 1896 році «Положення про управ-
ління школами церковно-парафіяльними і грамоти 
відомства православного віросповідання».

Згідно Правил 1884 р. вище управління церковни-
ми школами (школи грамотності, церковно-парафіяль-
ні школи тощо) покладалося на Святіший синод. У 1885 
році ці функції акумулювала створена при Синоді учи-
лищна рада. (Слід зазначити, що Святіший синод був 
не просто вищим конфесійним органом управління 
Російської православної церкви – він був частиною 
державного апарату управління імперією, до складу 
якої до 1917 року входила більшість території сучасної 
України).

До училищної ради при Синоді входило дев’ять 
осіб, які призначалися Синодом з числа вищих цер-
ковних сановників та світських осіб. Училищна рада 
збиралися на чергові – для розгляду поточних справ, 
і надзвичайні засідання – для обговорення загальних 
питань церковної освіти. У надзвичайних засіданнях з 
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правом голосу могли брати участь голови, члени єпар-
хіальних училищних рад і їх повітових відділень, єпар-
хіальні і повітові спостерігачі, керівники  та попечителі 
шкіл тощо. Постанови училищної ради мав затвердити 
Синод [1, с. 138-139].

Першим головою синодальної училищної ради був 
архієпископ Волинський Палладій (Ганкевич) [9, с. 160].

Для реалізації своїх наглядових функцій у шта-
ті училищної ради було запроваджено посаду спо-
стерігача шкіл церковно-парафіяльних і грамоти та 
його помічників, які за дорученням Обер-прокуро-
ра Святішого синоду здійснювали «ревізії» єпархій і 
перевіряли стан справ у ЦПШ, фінансову дисципліну 
єпархіальних училищних рад і їх повітових відділень, 
розглядали скарги тощо [1, с. 139]. Як слушно зазначив 
В. Перерва імперські ревізори ЦПШ приїздили в укра-
їнські губернії лише через неординарні події, як пра-
вило, вирішуючи питання стратегічного рівня розвитку 
церковної освіти [9, с. 161]. 

За підсумками такої «ревізії» готувався звіт, який 
розглядався на засіданні училищної ради Синоду, а по 
конкретним питанням ухвалювались рішення. Звіт «ре-
візії» міг бути виданий окремим накладом, як напри-
клад звіт синодального ревізора О. Ванчакова, який 
у 1909-1910 навчальному році оглянув Херсонську 
єпархію (звіт вийшов другом в Одесі у 1912 році). У 
своїх замітках О. Ванчаков звертав увагу на стратегічні 
напрямки розвитку церковно-шкільної справи – за-
гальне ставлення до ЦПШ населення, преси, освіченої 
громадськості, земств; причини плинності кадрів, стан 
фінансування тощо. В цілому, за результатами огляду 
ревізор залишився задоволений станом організації 
церковної освіти в Херсонській єпархії [там само].

На єпархіальному рівні, межі яких збігалися з ме-
жами губерній, питаннями розвитку церковної освіти 
та реалізації рішень Синоду покладалися на єпархі-
ального архієрея. Серед іншого, до його обов’язків на-
лежало затвердження на посади в церковних школах 
законоучителів і учителів, здійснення безпосередньо-
го нагляду за церковно-парафіяльними школами під 
час об’їзду єпархії та надання щорічного звіту про їх 
стан до Синоду [3, с. 374]. 

З часом, ці обов’язки перебрала на себе єпархі-
альна училищна рада (далі – ЄУР), яка створювалась 
для опрацювання церковно-освітніх питань при єпар-
хіальному архієреї. Її кількісний та персональний 
склад визначався архієреєм особисто, а тому не був 
одноманітним, і в кожній губернії мав якісь місцеві 
особливості. Наприклад, до Катеринославської єпар-
хіальної училищної ради у 1895-1896 навчальному 
році входило десять постійних і двоє почесних членів 
(серед них лише троє була священнослужителі; також 
членами були губернський предводитель дворянства і 
начальник Катеринославської залізниці), в той же час, 
у 1898 році до складу Чернігівської ЄУР входив навіть 
віце-губернатор [9, с. 163].

Голова ЄУР призначався єпархіальним архієреєм, 
тому втручання останнього у роботу ЄУР було рідкіс-
ним явищем. Обов’язково до складу ЄУР з правом голо-
су входив директор народних училищ губернії. Згодом, 
ще одним постійним членом став єпархіальний спо-
стерігач за церковними школами [1, с. 139]. 

Спочатку, до завдань ЄУР належало розгляд звітів 
священників-спостерігачів щодо становища церков-
них шкіл на підставі яких вироблялися «міркування 
щодо заходів, які можуть сприяти поширенню в народі 
освіти в дусі Православної Церкви» [3, с. 374]. Згодом, 

постановою Синоду від 18 серпня – 3 вересня 1887 р. 
і Положенням 1896 р. повноваження ЄУР більш дета-
лізувались, та передбачали: розподіл між ЦПШ єпар-
хії коштів, що надходили від училищної ради Синоду, 
спорудження нових шкільних будівель, призначення 
та звільнення учителів, відкриття та закриття церков-
них шкіл, нагляд за правильністю ведення освітньої 
діяльності в ЦПШ [4, с. 51]. Для оперативного вирішен-
ня церковно-освітніх питань єпархіальному архієрею 
надавалося право створювати при ЄУР постійнодіючу 
шкільну раду у складі голови та двох членів ЄУР. Рі-
шення ЄУР мав затверджувати єпархіальний архієрей 
[1, с. 139-140].

На місцевому рівні – як правило в межах благочин-
ного округу, – нагляд за діяльністю церковно-парафі-
яльних шкіл покладався на священника-спостерігача, 
який признавався єпархіальним архієреєм зі «здібних 
і благонадійних» священників. Священник-спостерігач 
мав відвідувати ЦПШ і наприкінці року надавати єпар-
хіальному архієрею звіт щодо їх кількості і стану. Та як 
показала практика, благочинні піклуючись питаннями 
пастви та парафій, лишали освітній питання на другий 
план [3, с. 374].

Також, Правила 1884 р. обумовлювали певну мож-
ливість для спостереження за діяльністю ЦПШ з боку 
почесного попечителя, представників установ і при-
ватним благодійникам, що надавали допомогу закла-
ду, предводителю дворянства і інспекторам народних 
училищ. Та ті могли лише ділитися своїми міркування-
ми щодо побаченого з керівником ЦПШ чи єпархіаль-
ним архієреєм [там само, с. 373].

На початку 1890-х років в окремих єпархіях, за 
згоди Синоду, на додачу до вже існуючих інституцій 
нагляду, почали запроваджувати нову – посаду єпархі-
ального спостерігача церковних шкіл. Положення, що 
регламентувало інспекторську діяльність єпархіально-
го спостерігача розроблялося і затверджувалось кож-
ним єпархіальним архієреєм окремо, а тому часто пов-
новаження єпархіальних спостерігачів різнилися, а то 
й взагалі протирічили тогочасному законодавству [5, с. 
112; 8, с. 90]. Як слушно зазначили Є. Дворецький і К. 
Козлов, формування нової наглядової інституції відбу-
валося без прямого причинно-наслідкового зв’язку між 
нормативним забезпеченням нової посади і самим її 
створенням [6, с. 113]. Тим не менш, у 1893 р. Синод 
видав окрему постанову якою передбачив введення 
такої посади в усіх єпархіях [9, с. 165].

Попервах, кандидатуру єпархіального спостерігача 
за поданням єпархіального архієрея затверджувала 
училищна рада Синоду. Лише у Положенні від 1896 
року обов’язки єпархіального спостерігача церковних 
шкіл були нормативно формалізовані, а єпархіальний 
архієрей набув право призначати на цю посаду не 
священників. Єпархіальний спостерігач за дорученням 
єпархіального архієрея повинен був оглядати ЦПШ 
єпархії і перевіряти діяльність повітових відділень 
ЄУР. Крім того, єпархіальний спостерігач мав у кож-
ному повіті помічника – повітового спостерігача, який 
був наділений подібними інспекторськими функціями 
[1, с. 140].

В процесі удосконалення церковно-освітнього 
управління, динамічного розростання мережі ЦПШ, 
рівень управлінської та наглядової діяльності на міс-
цевому рівні вже не відповідав викликам часу. У 1888 
році імператором Олександром ІІІ були затвердженні 
«Правила для повітових відділень Єпархіальних учи-
лищних рад».



142   Збірник матеріалів III конференції «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка»

Повітові відділення мали піклуватися за ЦПШ на 
місцевому рівні залучивши до цього процесу автори-
тетних мешканців повіту з числа священства, навчаль-
ного та повітового начальства, заможних громадян, 
тим самим, надавши вирішенню питань церковно- 
освітніх закладів оперативності. 

Згідно Правил 1888 р., повноваження повітових 
відділень ЄУР поділялись на адміністративно-госпо-
дарські та наглядові. До адміністративно-господар-
ських відносились: а) підбір учителів для ЦПШ для 
подальшого затвердження на посаді єпархіальним 
архієреєм; б) підбір та затвердження на посаді учите-
лів шкіл грамоти; в) фінансування ЦПШ (розподіл між 
ЦПШ коштів наданих ЄУР, пошук додаткових джерел) 
та розширення їх мережі у повіті; г) створення пові-
тового книжкового складу та розповсюдження його 
видань по повіту; ґ) забезпечення підручниками і 
книгами найбідніших учнів ЦПШ; д) заохочення гро-
шима чи почесними грамотами найкращих учителів та 
законоучителів ЦПШ (шляхом клопотання до ЄУР); е) 
сприяння улаштуванню додаткових класів, уроків для 
дорослих, ремісничих і рукодільних класів, недільних 
шкіл, народних читань, короткочасних педагогічних 
курсів і курсів співів для учителів ЦПШ; є) протидія 
сектантству шляхом розповсюдження літератури та 
його викриття; ж) вжиття інших заходів, що сприяли б 
розвитку і підтримці ЦПШ [1, с. 141; 2, с. 279]. У 1911 
р. синодальною постановою до компетенції повітових 
відділень було віднесено видачу свідоцтва випускни-
кам ЦПШ на пільгу з відбування військової служби [7, 
с. 122]. 

До наглядових функцій повітового відділення на-
лежало: а) особистий огляд членами повітового від-
ділення ЦПШ, як за особистої ініціативи, так і за до-
рученням Відділення чи ЄУР, про результатами якого 
вони звітували на засіданні Відділення; б) підготовка 
та надання до єпархіальної училищної ради щорічно-
го звіту про стан церковно-парафіяльних шкіл і шкіл 
грамоти, складеного на підставі особистих оглядів свя-
щенників-спостерігачів і членів Відділення; в) участь 
членів Відділення у робочі екзаменаційних комісій 
ЦПШ (тільки члени Відділення, які мали належну освіту 
чи перебували на державній службі) [1, с. 141; 2, с. 279].

Як бачимо з повноважень повітових відділень, 
вони не мали інструментів примусу, але через інфор-
мування ЄУР і єпархіального архієрея могли добитися 
необхідного рішення. Крім того, Положення 1896 року 
робило певне уточнення щодо повноважень члена по-
вітового відділення під час огляду навчального закла-
ду за дорученням повітового відділення чи ЄУР  та з 
власної ініціативи. Так, Положення наголошувало, що 
в разі огляду закладу за дорученням, член повітово-
го відділення міг надавати вказівки на місці (хоча й 
не зазначається які саме), а якщо відвідував заклад за 
власної ініціативи, то «не даючи розпоряджень своєю 
владою», а тільки інформував про свої міркування на 
засіданні повітового відділення [1, с. 141].

Створення повітових відділень перебувало у ком-
петенції єпархіального архієрея, який на свій розсуд 
призначав головою відділення когось з авторитетних 
священників повіту або повітового спостерігача. Пра-
вила обумовлювали обов’язкове членство представни-

ка освітнього міністерства (за поданням попечителя 
навчального округу ним міг бути інспектор народних 
училищ, чи директор місцевого державного училища), 
представників міських дум та повітового земства. Зага-
лом Правила обмежували членство вісьмома особами, 
але мало які архієреї дотримувався цієї формальності. 
Члени Відділення зі свого складу обирали секретаря і 
скарбника. Відділення збиралося на свої засідання за 
потреби. Рішення Відділення затверджувались єпархі-
альним архієреєм за поданням ЄУР [2, с. 279-280].

Дослідники Є. Дворецький і К. Козлов зазначають, 
що активну розбудову повітових відділень гальмува-
ло відсутність фінансового підкріплення цієї урядової 
ініціативи. Тому, в окремих губерніях, ще тривалий час 
функції повітових відділень безпосередньо виконува-
ли ЄУР [6, с. 115].

За аналогією з ЄУР, згідно постанови Синоду від 
4-18 лютого 1898 р., в структурі повітового відділення 
можна було створювати шкільну комісію для опера-
тивного вирішення освітніх питань. До її складу входив 
голова Відділення, два члени та повітовий спостерігач. 
Цікаво, що рішення шкільної комісії мали реалізову-
ватися негайно і повідомлятися членам Відділення на 
черговому засіданні [7, с. 122].

З метою уніфікації адміністративно-господарських 
і наглядових функцій по усій церковно-православній 
вертикалі у 1896 році за пропозицією Святішого си-
ноду імператором було затверджене «Положення про 
управління школами церковно-парафіяльними і гра-
моти відомства православного віросповідання», яке 
увібрало у себе раніше прийняті акти з організації 
церковно-шкільного управління. Крім того, в даному 
законі були вирішені питання матеріального забез-
печення синодальних, єпархіальних і повітових спо-
стерігачів, надано право державної служби окремим 
членами єпархіальних училищних рад і їх повітових 
відділень. Визначено, що в місцевостях компактного 
проживання інородців та іновірців, на декілька єпар-
хій за рішенням Синоду, могла вводитись посада ок-
ружного спостерігача, з правом членства у єпархіаль-
них училищних радах [1, с. 136-138].

Як бачимо, з однієї сторони, система управління і 
нагляду за церковно-шкільними закладами сформо-
вана наприкінці ХІХ століття була децентралізованою, 
що давало можливість більш оперативно вирішувати 
прості управлінські питання на місцевому рівні, з ін-
шої – вона мала розгалужену складну вертикаль під-
порядкування, що відповідала тогочасним уявленням 
про модель державного управління.

Таким чином, модель організації нагляду за цер-
ковно-освітніми закладами, яка склалася на кінець ХІХ 
– початок ХХ століття передбачала, що загальні кон-
трольні функції були зосереджені в училищної ради 
при Синоді, єпархіальної училищної ради та її пові-
тових відділень. Інспекторські функції виконували си-
нодальний спостерігач церковних шкіл та його поміч-
ники, єпархіальний та повітові спостерігачі. За певних 
обставин, інспектування могли здійснювати члени ЄУР 
та повітових відділень.
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Однією з нагальних проблем нашої сучасності є 
проблема забезпечення економіки країни кваліфіко-
ваними робітниками. На сьогоднішній день є надзви-
чайно актуальним вивчення проблем функціонуван-
ня навчальних закладів професійно-технічної освіти 
України у період різних економічних та соціально-по-
літичних реформ, адже осмислення та систематизація 
історико-педагогічного процесу є необхідною умовою 
розвитку педагогічної науки і практики.

 Розвиток системи професійно-технічної освіти на 
початку 80-х років ХХ століття мав низку особливостей: 
у цей період зростала мережа середніх профтехучи-
лищ, започатковувалась підготовка робітників з нових 
професій, здійснювався пошук організаційно-педаго-
гічних форм підготовки учнів тощо. Реформа середньої 
школи і професійно-технічної освіти мала стати новим 
важливим кроком в якісному удосконаленні системи 
професійно-технічної освіти України, ще вище підняти 
її авторитет і значення по підготовці кваліфікованих 
робітничих кадрів.

Дослідженню основних напрямків реформи за-
гальноосвітньої і професійної школи присвячено пра-
ці Л. Березівської І. Жорової, В. Зайчука, О. Коханка, І. 
Лікарчука, Н. Ничкало, Н. Слюсаренко та ін. Ці науковці 
певною мірою висвітлюють зміст зазначеної реформи 
з позицій сучасної історико-педагогічної науки.

Квітень 1984 року важливою віхою в історії розвит-
ку професійно-технічної освіти: на Пленумі ЦК КПРС 
було прийнято «Основні напрями реформи загаль-
ноосвітньої і професійної школи» [5, с. 37–62]. Доку-
ментом встановлювалася така структура загальної се-
редньої та професійної освіти: початкова школа – І-ІV 
класи; неповна середня школа – V-ІХ класи; середня 
загальноосвітня і професійна школа – Х-ХІ класи за-
гальноосвітньої школи, середні професійно-технічні 
училища, середні спеціальні навчальні заклади.

Трудове навчання в Х-ХІ класах повинно було 
обов’язково поєднуватися з оволодінням масових про-
фесій. Чисельність і питома вага випускників дев’ятих 
класів, які вступають до середніх профтехучилищ, у 
перспективі збільшувалася приблизно удвічі. Так, на-
приклад, у звіті Херсонського обласного статистичного 
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управління про підсумки виконання державного плану 
розвитку народної освіти й охорони здоров’я у 1981-
1985 рр. наводяться дані про те, що чисельність учнів 
9-10 класів денних шкіл зменшилася у зв’язку зі збіль-
шенням прийому випускників восьмих класів у середні 
профтехучилища з 2,2 тис. у 1980 р. до 3,6 тис. у 1985 р. 
[3, с. 248]. Таким чином, загальна середня освіта моло-
ді доповнювалася її загальною професійною освітою, 
тобто вся молодь до початку трудової діяльності мала 
можливість оволодіти професією.

Системі професійно-технічної освіти відводилася 
важлива роль у реалізації запланованих перетворень. 
Усі існуючі на той час різні типи професійно-технічних 
навчальних закладів реорганізовувалися в єдиний тип 
навчального закладу – «Середнє професійно-технічне 
училище» – з відповідними відділеннями за професіями, 
формами й термінами навчання, залежно від рівня освіти 
вступників. Як правило, випускники дев’ятих класів мали 
навчатися в середніх профтехучилищах 3 роки, отриму-
ючи професію і завершуючи загальну середню освіту, а 
випускники одинадцятирічної школи – вступати на від-
повідні відділення вищезгаданих навчальних закладів 
з терміном навчання до одного року і здобувати більш 
високу кваліфікацію або складнішу професію.

Слід додати, що у середніх профтехучилищах ство-
рювалися також окремі групи для молоді, яка з тих чи 
інших причин не могла здобути середню освіту. Також 
училищам надавалося право здійснювати перепідго-
товку робітничих кадрів. Внаслідок цього для розши-
рення підготовки кваліфікованих робітників міністер-
ства і відомства повинні були збільшити капітальні 
вкладення на розвиток мережі середніх ПТУ.

Цього ж року ЦК Компартії України і Рада Міні-
стрів УРСР видає постанову від 10 липня 1984 р. «Про 
подальший розвиток системи професійно-технічної 
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освіти та підвищення її ролі в підготовці кваліфікова-
них робітничих кадрів», одним з положень якої була 
передача у 1984-1986 роках професійно-технічних 
училищ, підпорядкованих іншим міністерствам та ві-
домствам республіки, в систему Державного комітету 
УРСР з професійно-технічної освіти. Особлива увага 
зверталася на підвищення рівня професійної підготов-
ки учнів і, насамперед, їхнього виробничого навчан-
ня, зокрема, на поєднання навчання з продуктивною 
працею учнів, випуск корисної продукції, виконання 
складних видів робіт [2, с. 345–353]. 

Таким чином, з 1984 р. всі денні професійно-тех-
нічні училища УРСР були реорганізовані у середні про-
фтехучилища, при цьому в 162 закладах вперше були 
відкриті відділення із середньою загальноосвітньою 
підготовкою. На цей час практично завершилася пе-
редача відомчих ПТУ в систему професійно-технічної 
освіти: від інших міністерств у підпорядкування Дер-
жавного комітету УРСР з профтехосвіти було прийнято 
132 училища, з яких 90 реорганізовано у середні про-
фесійно-технічні училища [6, с. 104].

Упродовж 1984 р. на Херсонщині зроблено чимало 
щодо реалізації основних положень реформи загаль-
ноосвітньої та професійної школи. Важливим джере-
лом інформації є постанова ЦК Компартії України від 
21 березня 1985 р. «Про роботу партійних, радянських 
органів і органів народної освіти Херсонської області 
з реалізації Основних напрямів реформи загальноос-
вітньої і професійної школи». Завдяки цій постанові 
можна простежити, яким чином відбувалася реформа 
у конкретному регіоні [2, с. 354–357].

У документі зазначалося, що в області провадить-
ся робота з реалізації Основних напрямів реформи 
загальноосвітньої і професійної школи, однак є певні 
недоліки. Повільними темпами розгортається ця ро-
бота безпосередньо у школах і професійно-технічних 
училищах, не відбувається удосконалення системи 
роботи педагогічних колективів з підвищення якості 
навчально-виховного процесу, забезпечення належ-
ного рівня знань, умінь і навичок учнів. Недостатньо 
впроваджуються активні форми занять, їм не надаєть-
ся практичної спрямованості. Також зауважено, що в 
деяких районах відсутні чіткі плани розширення ме-
режі шкіл і училищ; не забезпечується на належному 
рівні контроль за працевлаштуванням та закріпленням 
молодих робітників і спеціалістів на виробництві.

Наприкінці року відділ народної освіти Херсон-
ського облвиконкому та обласного управління про-
фтехосвіти надає довідку з приводу питань реалізації 
Основних напрямів реформи загальноосвітньої і про-
фесійної школи, в якій наголошується, що здійснена 
передача двох відомчих ПТУ в систему професій-
но-технічної освіти [3, с. 237–240]. Також відмічено й 
покращення навчально-матеріальної бази профтеху-
чилищ. За 1985 рік обладнано 56 кабінетів із загаль-
ноосвітніх і професійних дисциплін, 12 майстерень і 
лабораторій, 4 полігони. Навчальні заклади поповни-
лися новим обладнанням і технікою: придбані 24 авто-
мобілі, 16 тракторів, 6 зернозбиральних комбайнів, 27 
одиниць іншої сільгосптехніки, 16 одиниць верстатно-
го обладнання, з них 3 – з числовим програмним керу-
ванням, 12 одиниць тренажерів, класів, лабораторій та 
ін. Продовжувалося змагання за програмою «Дворічка 
– гуртожиток». Так, силами учнів того ж року відремон-
товано гуртожитків і виконано робіт на суму 212,5 тис. 
крб., при цьому всі гуртожитки укомплектовані мебля-
ми й обладнанням [1].

У довідці констатується, що учні сільських про-
фтехучилищ брали участь у збиранні врожаю у складі 
механізованих загонів. Так, протягом 1985 р. в рад-
госпах і колгоспах працювали 11 загонів (170 осіб), у 
навчальних господарствах профтехучилищ – 9 загонів 
(130 осіб), якими намолочено відповідно 209231 ц та 
17174 ц зерна [3, с. 240].

Здійснення реформи зумовило й внесення корек-
тив у навчальні плани і програми середніх професій-
но-технічних училищ. Так, з 1985/86 н. р. вводилися 
нові навчальні плани для підготовки кваліфікованих 
робітників зі 180 професій, пов’язаних, у першу чергу, 
зі створенням та експлуатацією нової техніки, новими 
технологіями виробництва [4, с. 32]. На думку науков-
ців того часу, передусім ці плани відбивали найваж-
ливіші вимоги реформи школи й передбачали єдиний 
рівень професійної освіти при підготовці кваліфікова-
них робітників. Вони відрізнялися від старих тим, що 
були приведені у відповідність до вимог соціально-е-
кономічного і технічного прогресу для надання підро-
стаючому поколінню міцних знань з основ наук.

З метою забезпечення комп’ютерної грамотності 
молоді, з того ж навчального року вводився новий 
предмет – «Основи інформатики і обчислювальної 
техніки». При цьому встановлювався такий порядок 
його введення: для тих, хто закінчив неповну середню 
школу і отримував середню освіту в середньому ПТУ, з 
1985 р. на вивчення курсу відводилася 101 година. За 
навчальними планами, затвердженими до 1985 р., на 
вивчення курсу виділялося 67 годин на першому році 
і 34 години на другому році навчання. Для учнів ІІ кур-
су в 1985/86 н. р. також виділялося 34 години замість 
предмета «Основи програмування і обчислювальної 
техніки» [4, с. 32]. Для молоді, що закінчила неповну 
середню школу і не отримала середньої освіти, а також 
для випускників середньої загальноосвітньої школи на 
вивчення курсу відводилося 34 години (при строках 
навчання 1 рік і більше) і 17 годин (при строках нав-
чання менше року) [там само].

У зв’язку із впровадженням нового курсу «Основи 
інформатики і обчислювальної техніки» всі викладачі 
професійно-технічних училищ мали пройти курсову 
перепідготовку при індустріальному, педагогічному ін-
ститутах та облуправлінні. З огляду на це, у Херсоні при 
навчально-методичному кабінеті управління профте-
хосвіти в 1985 р. була створена обласна секція викла-
дачів основ інформатики й обчислювальної техніки. 
Завдяки впровадженню нового навчального предмета 
в училищах налічувалися 1042 мікрокалькулятора, з 
них 444 – програмованих, створено 20 кабінетів об-
числювальної техніки [1].

З метою інтеграції загального змісту вищезгада-
ного курсу з конкретними засобами автоматики ви-
робничих і технологічних процесів вводився новий 
загальнотехнічний предмет «Автоматизація на основі 
електронної обчислювальної техніки» обсягом 34 го-
дини. Також для всіх професій обов’язковими введено 
предмети «Електротехніка», «Креслення», «Матеріа-
лознавство», що створювали міцну загальнопрофесій-
ну основу при підготовці кваліфікованих робітників. 
На ІІІ курсі з’явився новий предмет – «Етика і психоло-
гія сімейного життя» [4, с. 32].

Особлива увага приділялася загальноосвітній під-
готовці учнів. Для всіх професій передбачався однако-
вий обсяг навчального матеріалу, що повністю відпові-
дало єдиному рівню загальноосвітньої підготовки, як 
цього й вимагала реформа.
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Важливим кроком стало приведення всіх відді-
лень середнього ПТУ до єдиного режиму: визначена 
структура навчального року (початок занять – 1 верес-
ня, закінчення – 12 липня), встановлено єдині терміни 
проведення канікул і екзаменів. Також передбачалося 
36-годинне навантаження учнів при раціональному 
співвідношенні розумової й фізичної праці. Затвер-
джувалася нова структура навчального плану, яка 
складалася з таких розділів: 1) графік навчального 
процесу; 2) зведені дані за бюджетом часу; 3) план на-
вчального процесу; 4) факультативні предмети; 5) пе-
релік необхідних майстерень, кабінетів і лабораторій з 
предметів професійно-технічного циклу [4, с. 33].

Порівняємо кількість навчальних закладів профе-
сійно-технічної освіти, що надавали середню освіту на 
Херсонщині у 1982-1985 роках (таблиця 1).

Порівнюючи дані таблиці 1 ми бачимо, що до 1985 
р. усі навчальні заклади професійно-технічної освіти 
Херсонщини перейшли на підготовку кваліфікованих 
робітників з отриманням середньої освіти, крім на-
вчальних закладів у виправно-трудових колоніях.

Таким чином, науково-технічна революція, яка 
відбувалася у 80-х рр. ХХ ст., запровадження нових тех-
нологій, комп’ютеризація потребували підготовлених, 
всебічно розвинутих фахівців. Очікувалося, що реформа 
загальноосвітньої і професійної школи матиме величез-
не значення для підвищення рівня освіти й культури 

населення, створить кращі умови для навчання і вихо-
вання підростаючих поколінь, підготовки їх до життя 
та праці, активної суспільної діяльності [6, с. 103]. 

Однак не всі заплановані реформою зміни відбу-
лися, адже гальмувався процес вдосконалення діяль-
ності, починаючи з проблем організації і закінчуючи 
якістю навчання й виховання, адже для здійснення пе-
ребудови навчальним закладам потрібен був час.

Безперечно, був зроблений суттєвий крок до за-
безпечення єдиної державної політики у підготовці 
кваліфікованих робітників. Однак прискорене і штучне 
розширення мережі середніх професійно-технічних 
училищ спричинило серйозні недоліки.

Отже, масове впровадження у професійно-техніч-
ні училища середньої освіти й нічим не обґрунтова-
не переведення всіх училищ у єдиний тип – «середнє 
училище» – не лише не забезпечили належного рівня 
освіти у більшості учнів, але й призвели до погіршен-
ня якості навчання. Профтехучилища перетворили-
ся на навчальні заклади, де механічно поєднувалися 
загальноосвітня і спеціальна підготовка робітників з 
нескладних професій. Це викликало наростання труд-
нощів та негативних явищ у системі професійно-тех-
нічної освіти.

© Данилова О. І., 2018
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Таблиця 1
Мережа професійно-технічних навчальних закладів Херсонської області

Джерела: [7, арк. 9; 8, арк. 7].

№ 
з/п Типи профтехучилищ

Херсонська область

  1982 р.   1985 р.

1

Всього профтехучилищ 22 30

МПТУ 9 -

СПТУ 8 -

ТУ 3 -

2

В тому числі денні середні 14 28

МПТУ 6 17

СПТУ 8 11

3 У сільській місцевості 4 5

4 Профтехучилища у виправно-трудових колоніях МВС СРСР 2 2
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Освітній простір Півдня України
другої половини ХІХ – початку ХХ століття

Проаналізовано зміст поняття освітній простір Півдня України другої половини ХІХ – 
початку ХХ соліть. Аналіз наукових джерел, де тлумачиться сутність освітнього простору, 
дає змогу дійти висновку про те, що він відображає систему зв’язків та відносин у галузі 
освіти, характер взаємовідносин суспільства й особистості, пов’язаних із задоволенням 
освітніх потреб. Освітній простір – це особлива реальність, у якій кожна особистість 
здатна інтегрувати в своїй свідомості різні культурні сфери, що дозволяє їй розширювати 
простір власного становлення. Тому під освітнім простором Півдня України слід розуміти 
просторово-часове поле функціонування і розвитку системи освіти, обумовленої 
багатонаціональним складом населення в межах однієї держави і відповідно до її 
потреб. слід звернути увагу на те, що Південь України другої половини ХІХ – початку ХХ 
століть був різноманітним, адже на його території проживали українці, росіяни, німці, 
євреї, французи, греки, цигани та ін. І відповідно ця полікультурність освітнього простору 
сталає цілісним науковим баченням унікальності освіти як феномена культури у перетині 
фізичного і духовного виміру об’єктивної дійсності.

Ключові слова: 
освітній простір, 
полікультурність, духовний вимір, 
Південь України.

Проблеми становлення і розвитку освіти кон-
кретного історичного періоду, зокрема педагогічної, 
посідають вагоме місце в історико-педагогічному до-
слідженні, що завжди виступає як діалог минулого і 
сучасного, минулого і прийдешнього. Нерозривний 
зв’язок історії з сьогоденням є необхідною умовою пі-
знання об’єктивної історичної реальності, у тому числі 
‒ педагогічних явищ і процесів. Історичний підхід дає 
змогу впевнитися, що сучасний освітній заклад розви-
вається не на порожньому місці, не закреслює прогре-
сивне минуле, а передбачає вивчення і творчий роз-
виток усього цінного з історії становлення і розвитку 
педагогічної освіти в Україні. У цьому аспекті особли-
вий інтерес становить вивчення історії педагогічної 
освіти Півдня України другої половини XIX – початку 
XX ст. Саме цей період характеризується глобальними 
перетвореннями, передусім соціально-економічного 
змісту, а також суспільно-політичними суперечностями 
в Україні, спричиненими насамперед новою геополі-
тичною ситуацією в Центральній та Східній Європі.

Поняття «освітній простір» та «освітнє середови-

ще», що вживаються у вітчизняній педагогічній науці з 
90-х років ХХ ст. разом із категорією культури в освіті, 
обґрунтували такі вчені як В. Андрущенко, Є. Бистриць-
кий, І. Добронравова, А. Єрмоленко, В. Кізіма, С. Кле-
пко, В. Козирев, В. Корженко, Б. Коротяєв, В. Кремень, 
М. Култаєва, О. Марченко, В. Огнев’юк, І. Радіонова, М. 
Романенко, Н. Щиголева, В. Ясвин та ін. Науковцями 
проаналізовано різні аспекти освітнього простору: 
філософсько-культурологічний – В. Конєв, Р. Квеско, Г. 
Шевелєва; освітній простір як педагогічне явище – В. 
Гінецінський, Е. Мещерякова, Т. Франчук; освітній про-
стір як простір особистісного розвитку – Є. Бондарев-
ська, І. Фрумін; проектування освітнього простору – О. 
Газман, М. Кларін, В. Левін, В. Ясвін. Проте питання за-
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лишається у полі зору філософів, педагогів, істориків. 
Структурні елементи освітньо-культурного просто-

ру використовуються суб’єктами освітнього процесу 
для засвоєння і трансляції суспільних, гуманістичних 
цінностей. На думку Е. Орлової та Б. Соколова, простір є 
певним ареалом, у якому виникає й реалізується творча 
діяльність індивідів, що зберігає та створює нові цінності. 
Людина вимушено знаходиться у певному культурному 
просторі, у якому формує як себе, так і навколишню дій-
сність, перетворюючи її на культурну «другу природу». 
Саме культура дозволяє людині бути людиною та сфор-
мувати культурний простір [7, с. 20; 9, с. 32].

Освітній простір, об’єднуючи ідеї освіти і вихо-
вання, створює освітню єдність з освітніми подіями, 
явищами з трансляції культури, соціального досвіду, 
особистісних смислів. Під освітнім простором слід 
розуміти просторово‐часове поле функціонування і 
розвитку системи освіти як відкритої й активної соці-
альної сфери, у якій діє ідеологія формування особи-
стості з урахуванням умов зовнішнього середовища 
(природно-кліматичних, демографічних, екологічних, 
соціально-економічних, політичних й ін.), потреб соці-
альних замовників (і самої особи), реалізуються освітні 
послуги установами освіти й організаціями, що воло-
діють освітнім, виховним і розвивальним потенціалом. 
Освітній простір виступає як чинник безперервності 
освіти при збереженні основоположних елементів її 
системи, це створює формально рівні можливості для 
кожної особистості [4, c. 112]. 

Освітній простір регулюється і підтримується чин-
никами, від яких, власне, цілком залежить: людьми, 
інформацією, ідеями, коштами, методиками, літерату-
рою, наукою тощо. Послаблення дії цих чинників або 
окремих із них призводить до того, що конструкція 
освітнього простору розпорошується на мало пов’язані 
між собою складові. Навпаки, посилення цих потоків 
здатне стабілізувати освітній простір, а відповідно – 
супроводжується стабільністю розвитку суспільства. 
Тобто, кількісні зміни впливів приводять до поглиблен-
ня якісного стану сфери освіти, а звідси – суспільства 
та його культури в цілому.

За твердженням А. Цимбалару, в освітньому про-
сторі відбувається зустріч, взаємодія, осмислення і 
пізнання особистістю (подія) оточуючих її елемен-
тів-носіїв культури (освітнього середовища), що забез-
печує суб’єктивацію і прогресивний розвиток об’єктів 
(фігурантів і предметів). Освітній простір як система 
педагогічних факторів та умов освоєння особистістю 
у процесі становлення спеціально організованого пе-
дагогічного середовища може бути об’єктом цілеспря-
мованого педагогічного впливу на розвиток та форму-
вання особистості [11, с. 42-47].

Відповідно до обраної теми дослідження, нас ціка-
вить освітній простір другої половини ХІХ – початку ХХ 
століть. Період другої половини XIX – початку XX сто-
ліття характеризується вагомим соціально-економіч-
ним розвитком України в цілому і південному її регіоні 
зокрема. Позитивним зрушенням у культурній сфері 
сприяли і модернізація економіки та завершення про-
мислового перевороту, що зміцнили матеріальну базу 
культури, стимулювали розвиток освіти та науки. 60-ті 
рр. ХІХ ст. ознаменувалися й освітньою реформою.

Цікавим у цьому аспекті є ретроспективний аналіз 
освітнього простору Півдня України ІІ половини ХІХ – 
початку ХХ століть, оскільки розвиток відбувався до-
статньо швидкими темпами з урахуванням потреб ре-
гіону. Протяжність території губернії із сходу на захід 

сягала 367 верст, з півночі на південь – 271 верста, а 
площа дорівнювала 61522 квадратним верстам. Серед 
повітів найбільшим був Херсонський – 17712 кв. верст 
або 27,2 % загальної площі. Якщо в 1803 році чисель-
ність населення складала 350 тис. чоловік, то вже за 
даними Всеросійського перепису населення 1897 року 
вона сягала 2 млн. 733 тис. 612 чоловік, з них міське 
– 788690 чол. (28,86 %), сільське – 1 млн. 944 тис. 652 
чол. (71,14 %). Щільність населення – 43,94 особи на 
квадратну версту. Більш щільно були населені Олек-
сандрійський, Єлисаветградський та Ананьєвський 
повіти. В найбільшому місті Одесі мешкало 405 тис. 
чоловік, в Миколаєві – 92 тис. і в губернському центрі 
Херсоні 69,2 тис. осіб [6].

 «Змішаних» різночинців (інтелігентів, які вийшли з 
нижчих станів, не з дворян) і сімей відставних нижніх 
(військових) чинів – 48 378 душ. «Змішаних» дворян 
в Херсонській губернії було 16 603 чоловік, іноземців 
(підданих інших держав) – 10 392 чоловік. Додатково 
полковник Шмідт повідомляє про населення «зміша-
ного племінного складу» обох статей [12, c. 465-466]. 
Так, кількісний склад населення Херсонської губернії 
був наступним: малороси (українці) – 703 699,  мол-
давани й волохи – 75 000, євреї і талмудисти – 55 000, 
німці – 40 000, великоросіяни (росіяни) – 30 000, бол-
гари – 18 435, білоруси – 9 000, греки – 3 500, цигани 
– 2 516, поляки – 2 000, вірмени – 1990, караїми – 446, 
серби – 436, шведи – 318, татари – 76.

Як свідчать дані таблиці, донесення одеського ге-
нерал-губернатора Йосипа Гурко про «неросійськість 
краю» мали під собою вагомі підстави. У складі більш 
мільйонного населення Херсонської губернії, вклю-
чаючи Одеське градоначальство (окрема адміністра-
тивна одиниця, охоплювала територію міста Одеси), у 
1851 році налічувалося 30 тисяч «великоросіян обох 
статей, тобто душ» – близько 3%. Зате частка українців 
становила понад 70%.

За даними річних губернаторських звітів,протягом 
1861-1886 рр чисельність населення в Херсонській гу-
бернії зазнала певної динаміки: за рахунок природно-
го приросту збільшилася на 675 027 осіб; за рахунок 
заселення вихідцями з інших територій імперії збіль-
шилася на 192 081 осіб; за рахунок виселення частини 
селян скоротилася на 2 896 осіб [2].

Цікавим для розуміння особливостей освітнього 
простору Півдня України другої половини ХІХ – почат-
ку ХХ століття є походження переселенців. Тож наво-
димо національний склад населення Херсонської гу-
бернії станом на 1897 рік: українці – 917 660 або 71%; 
молдавани – 116 323 або 9%, росіяни  – 71087 або 
5,5%, євреї – 90474 або 7%, німці – 51699 або 4 %, інші 
– 45237 або 3 %.  Всього 1 292 480 або 100%.

Слід зазначити, що Південь України дуже вирізняв-
ся своєю етнічністю в імперії. Щоб більш точно встано-
вити зрушення в етнічному складі Херсонської губернії 
за період в 36 років (1861-1897 рр.), слід звернутися 
до результатів Першого загального перепису Росій-
ської імперії 1897 року [12, с. 465-466]. 

Як свідчать дані таблиці, за період 1861-1897 рр. 
в Херсонську губернію переселилося майже 260 тисяч 
осіб, тобто менше 10% від усього населення губернії 
– 2 733 612 осіб. З цих 260 тисяч вихідців із Правобе-
режної і Лівобережної України було 193 607 осіб або 
74% від загальної кількості переселенців. А вихідців з 
інших губерній було 66 310 чоловік (2,5% від усього 
населення губернії). Протягом другої половини XIX 
століття частка переселенців із українських губерній в 
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«Новоросії» була переважаючою.
За даними Першого загального пе-

репису 1897 року, українська мова була 
найпоширенішою (42,2%) у повітах Тав-
рійської губернії, російська – на друго-
му місці (27,9%), татарська – на третьому 
(13,6%), ідиш (11,8%) [3].

Загальний приріст по губернії склав 
864 312 осіб (85,8%). Населення зросло 
майже на 78% за рахунок перевищення 
народжуваності над смертністю і тільки 
на 22% за рахунок переселенців з усіх 
губерній Російської імперії. У містах пе-
реважало російське населення – 77,15 %; 
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Таблиця 1
Походження переселенців на Півдні України

У повітах У містах Всього

Правобережна Україна 61 603 89 759 151 362

Лівобережна Україна 20 851 21 394 42 245

Російські губернії 7 847 21 049 36 525

Білорусія 4 548 23 203 27 751

Прибалтика 148 1 886 2 034

Всього 94 634 165 283 259 917

молдавани – 9,25 %, євреї – 7,02%, німці – 4 %, болгари 
– 1,02 %, а кожна з інших народностей менше 0,5 %. 
Проте серед сільського населення росіян – 64.600 душ, 
українців – 597.180 душ; тобто росіян 9,5 %, українців 
– 89,2 % і білорусів 1,1% всієї кількості росіян у пові-
тах, без міст [10]. 

Слід зазначити також, що на Півдні біля полови-
ни населення міст припадало на неподатні категорії 
– 47,35%, або 52 526 душ чоловічої статі. Особливо 
велика кількість такого населення була у Миколаєві – 
56,04%, Одесі – 46,30%, Вознесенську – 8,30% тощо. 
Майже третина всього населення губернії мешкала в 
містах, серед яких найбільшими були Одеса – 38 576 
душ чоловічої статі і 61 799 душ обох статей, Микола-
їв – відповідно 22 559 і 38 688, Херсон – 12 406 і 21 
244. Одеса була одним із найбільших міст імперії, по-
ступаючись лише Петербургу і Москві. Це пояснюється 
тим, що Південь стає торговим і військовим центром, 
що потребувало великої кількості освічених працівни-
ків. Саме в регіоні спостерігається посилений перехід 
державного селянства у стан міщан  [10].

Німецькі переселенці прибували до губернії у не-
великій кількості за спеціальними дозволами. На по-
чатку було лише два поселення: Гелененталь (1838 р.) на 
землях Тираспольского (Одеського) повіду та Нейданциг 
(1843 р.) на території Херсонського повіту [8, с. 236].

До реформи 1861 р. витрачалися великі кошти на 
переселення єврейського населення із залученням до 
землеробства. Проте цей процес був складним і не дав 
результатів. Значною була питома вага переселенців 
із купецтва і міщанства – 6027 душ ч. с., або 26,16%. 
У зв’язку зі створенням торгових міст, суднобудування 
кількість населення невпинно зростала.

Таким чином, особливості освітнього простору Пів-

дня України другої половини ХІХ – початку ХХ століття 
обумовлені національним складом населення. Про-
тягом ХІХ століття відбувалося становлення системи 
освіти різних національностей, особливо поширення 
української мови та культури. Протягом другої поло-
вини ХІХ століття просвітництво на Півдні виявля-
ється у чотирьох напрямах: створення релігійних на-
ціональних шкіл (початкової школи) для російського, 
єврейського, німецького, грецького населення, запро-
вадження приватних гімназій та училищ, започатку-
вання земських шкіл, поширення професійної та вищої 
освіти без урахування національної приналежності. 
Проте спостерігається той факт, що для українського 
населення школи з рідною мовою навчання були під 
забороною. Існуючі обмеження з боку правлячих кіл 
права щодо задоволення права отримання освіти, пе-
решкоджання навчанню дітей українців сприяли ак-
тивності громадських та освітніх діячів лише з кінця 
ХІХ – початку ХХ століття.

У період другої половини ХІХ – початку ХХ століття 
швидкими темпами поширюється не тільки початкова, 
а й професійна освіта з урахування регіональних по-
треб (суднобудування, сільське господарство, рибаль-
ство, торгівля тощо), відбувається процес адаптації ін-
шомовних представників до спілкування та навчання 
державною мовою, узагальнені способи взаємодії з 
оточенням, збереження власних культурних традицій 
та культури. Адже завдяки географічним, економічним 
особливостям Південь відрізнявся від центральних ре-
гіонів імперії, оскільки кожне місто мало своє спряму-
вання і, відповідно ‒ умови для свого розвитку.
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Херсонщина – багатий край як на ниві сільгоспви-
робництва, так і в виробничій справі. Тому не дивно, 
що тут завжди виховували молодь орієнтовану на лю-
бов до праці, на роботу на благо інших людей. Особли-
ві вимоги ставилися до вчителів трудового навчання, 
які завжди були наставниками школярів у цій справі. У 
Херсоні з 1 вересня 1973 р. підготовку фахівців із трудо-
вого навчання здійснював загальнотехнічний факультет 
Херсонського державного педагогічного інституту ім. Н. К. 
Крупської [1]. У 1980-х рр. на цьому факультеті навчалися 
майбутні вчителі трудового навчання за такими спеціалі-
заціями: основи підприємництва, технічне креслення, 
прикладна та технічна творчість, автосправа.

Варто зауважити, що усі заклади освіти УРСР з 1984 
р. здійснювали освітню діяльність з урахуванням «Ос-
новних напрямів реформи загальноосвітньої та про-
фесійної школи», Постанови Ради Міністрів УРСР «Про 
дальше вдосконалення загальної середньої освіти 
молоді і поліпшення умов роботи загальноосвітньої 
школи». У другій пол. 1980-х рр. відбувалася децентра-
лізація, насамперед, по лінії Міністерства освіти УРСР, 
науково-дослідних установ та закладів вищої освіти. 
Означені установи почали самостійно ухвалювати за-
конодавчі та нормативні документи, планувати і про-

водити науково-дослідну і навчально-виховну роботу 
з урахуванням державних і національних інтересів. 

У матеріалах Державного архіву Херсонської об-
ласті Херсонського державного педагогічного інсти-
туту ім. Н. К. Крупської ми знаходимо інформацію, 
що у другій половині 1980-х рр. загальнотехнічний 
факультет у своєму складі мав чотири кафедри: тру-
дового навчання, загальнотехнічних дисциплін, маши-
нознавства, механізації сільгоспвиробництва. Кафедру 
трудового навчання очолював О. І. Гедвілло, кафедру 
механізації сільгоспвиробництва – В. П. Рудометкін, 
доцент В. П. Євтушенко, кафедру машинознавства – Л. 
Л. Моісеєнко, кафедру загальнотехнічних дисциплін – 
Г. Г. Шорохов [2-4].
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Таблиця 1
Фрагмент плану роботи кафедри загальнотехнічних дисциплін на 1986-1987 навчальний рік

№ 
з/п Порядок денний Відпові-

дальні
Термін

виконання
Відмітка

про виконня

Науково-дослідницька робота

1. Виконання планової держбюджетної науково-дослідної роботи:

а) Стандарти виробництва в системі покращення якості загально 
технічної підготовки студентів  педагогічних вузів.

Протягом 
року

б) «Підвищення ефективності процесу вібромагнітної сепарації».

в) «Зниження матеріалоємності деталей та вузлів машин».

г) «Створення нових механізмів та вузлів машин»

д) «Розробка способів управління, планування та організації  
самостійної роботи студентів ЗТФ педвузів».

е) «Наступність графічної грамотності учнів ПТУ при підготовці 
викладачів-майстрів на ЗТФ педінститутів».

ж) «Підготовка студентів до формування просторового мислення 
учнів (дидактичний аспект)».

2.
Керівництво науково-дослідною роботою студентів і  
підготовка їх докладів на студентську наукову конференцію 
інституту за темами:

Січень- 
квітень  
1987 р.

а) «Удосконалення форм і методів викладання креслення у школі».

б) «Побудова лекальних кривих в аксонометричних проекціях, 
утворених при перетині геометричних тіл обертання».

в) «Побудова вібромагнітного сепаратора для доозбагачення кон-
центратів магнетитових руд».

г) «Комп’ютеризація розрахунків із зниження матеріалоємності 
деталей машин».

д) «Використання сферичних механізмів для створення нових дета-
лей та вузлів машин».

3. Участь в науковій конференції професорсько-викладацького 
складу інституту.

4. Підготовка тематики та науково-методичних матеріалів для про-
ведення НДРС за розкладом.

5. Рецензування навчальних посібників по лінії опорної кафедри.

6. Участь у роботі науково-методичної комісії факультету.

7. Звіти викладачів про виконання науково-дослідної роботи.

5. Планове підвищення кваліфікації. Зв'язок зі школами і органами народної освіти

1. Планове підвищення кваліфікації викладачів.
Лютий,  

березень 
1987 р.

2. Читання лекцій в обласному інституті удосконалення вчителів. Протягом 
року

3. Вивчення передового досвіду викладання креслення в школах.

Під час прак-
тики і через 

курсові робо-
ти з МПЧ

4. Здійснення методичної допомоги по проведенню у школах за-
нять з креслення на уроках і при позакласній роботі.

Протягом 
року

5. Допомога школам області у проведенні профорієнтаційної 
робити.

Протягом 
року

6. Участь в педагогічних читаннях учителів шкіл області. Серпень 
1987 р.
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815. 51 арк.

Аналіз планів та звітів роботи кафедр засвідчує, 
що основними в їх діяльності були такі напрями: ор-
ганізаційні заходи, навчально-методична робота, на-
уково-дослідна і навчально-дослідна робота, виховна 
робота, підвищення кваліфікації і зв'язок зі школами, 
професійно-технічними закладами і органами народ-
ної освіти, контроль за навчально-виховним процесом, 
розвиток матеріально-технічної бази [3; 4; 5]. Ці на-
прями віддзеркалювали навчальний та виховний про-
цес загальнотехнічного факультету.

Варто відмітити, що не лише навчальній роботі 
приділялася значна увага. Викладачі обов’язково були 
задіяні у науково-дослідній роботі як власних дослі-
джень так і студентських. Із фрагменту плану роботи 
кафедри загальнотехнічних дисциплін затвердженого 
29 серпня 1986 р. ми можемо бачити якою багато-
гранною була ця діяльність (таблицю 1) [4, арк. 1-7]. 
Щорічно проводився тиждень студентської науки, де 
студенти були активними учасниками студентських 
конференцій загальнотехнічного факультету того часу. 
Наприклад, у 1986 р. відбулася ХХІІІ теоретична кон-
ференція студентів-заочників факультету загальнотех-
нічних дисциплін та праці за темою: «Актуальні про-
блеми розвитку радянського суспільства у світлі нової 
редакції програми КПРС» [6].

Специфіка роботи факультету полягала й у розши-
ренні співпраці зі школами та органами народної осві-
ти, що відповідало законодавчим вимогам того часу 
(приклад в таблиці 1).

Аналіз звітів кафедри дає можливість побачити, які 
дисципліни були закріплені за кафедрами, кількісну та 
якісну її складову, погодинне навантаження викладачів 
тощо. Так, наприклад, за кафедрою загальнотехнічних 
дисциплін були закріплені такі дисципліни: нарисна 
геометрія, креслення, методика викладання креслення, 
теоретична механіка, теорія машин і механізмів, опір 
матеріалів, деталі машин і підйомно-транспорті ма-
шини [4, арк. 9]. Отже, кожна кафедра відповідала за 
системність, цілеспрямованість та точність виконання 
навчальних планів відповідно до дисциплін, що були 
закріпленні за кафедрами. До того ж провідною була й 
робота щодо підвищення кваліфікації. Важливою була 
орієнтація кожного викладача на нарощення освітньої 
складової людського капіталу як на особистісному так 
і на мезорівні. Це питання контролювалося на місцях і 
моніторилося Міністерством освіти.

Знайомство з протоколами засідань кафедр дає 
підстави стверджувати, що професорсько-виклада-
цький персонал факультету був активним членом на-
уково-педагогічної спільноти Радянської України. Так, 
наприклад, цікавим фактом з життя факультету був 
такий випадок. У 1988 р. кафедра загальнотехнічних 
дисциплін (протокол № 24 від 25 жовтня 1988 р.) ви-
ступила з проханням до ради інституту підтримати 
клопотання кафедри про висунення Д. О. Тхоржевсько-
го до участі у конкурсі на заміщення вакантної посади 
академіка АПН СРСР зі спеціальності «Професійна пе-
дагогіка» [7, арк. 22].

Із протоколів засідань ради факультету ми бачи-
мо, що кафедри звітували про виконану роботу раз на 
п’ять років. Обов’язково у звіті відображався якісний 
склад кафедри та кроки щодо зростання наукового 
потенціалу кафедр, про роботу щодо покращення ма-
теріально-технічної бази. Так, наприклад, кафедра ма-
шинознавства звітувала, що за період з 1984 по 1988 
рр. було створено такі навчальні лабораторії: з основ 
автоматизації, радіоелектроніки, основ фотосправи, 
радіотехнічної творчості, охорони праці, електротех-
нічного практикуму [2, арк. 47].

Підсумовуючи, зауважимо, що у другій половині 
80-х рр. ХХ ст. зміст навчання фахівців з трудової 
підготовки на загальнотехнічному факультеті Хер-
сонського державного педагогічного інституту ім. Н. 
К. Крупської вирізнявся політехнічною спрямова-
ністю, орієнтацією на практико-прикладне навчан-
ня, уніфікацією, технізацією, технологізацією, стан-
дартизацією (позитивні характеристики), а також 
ідеологічним забарвленням, русифікацією, консер-
ватизмом, регламентацією, надмірним теоретизу-
ванням, перенасиченістю технічними дисциплінами 
(негативні характеристики). Спостерігалося стійке 
нарощення кількості студентів, поступова розбудо-
ва матеріально-технічної бази факультету, активне 
залучення до науково-дослідної роботи молодої ге-
нерації педагогічних працівників, впровадження пе-
редового педагогічного досвіду, тісний зв'язок із шко-
лами та професійно-технічними училищами, активна 
реалізація екологічного та економічного спрямування 
підготовки вчителів трудового навчання.
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Куценко 
Ірина Валентинівна
асистентка кафедри англійської мови 
з підготовки морських фахівців за скороченою 
програмою Херсонської державної морської академії
(м. Херсон)

Особливості оцінювання навчальних досягнень 
студентів вітчизняних морських навчальних 
закладів у 90-х роках ХХ століття

Розглянуто питання особливостей оцінювання навчальних досягнень студентів 
вітчизняних морських навчальних закладів у 90-х роках ХХ століття. Висвітлено досвід 
використання п’ятибальної шкали оцінювання у морських вищих навчальних закладів. 
Звернено увагу, що практично в кожному із них дотримано загальні принципи побудови 
рейтингової системи: кожну навчальну дисципліну, роботу студента над її опануванням 
оцінено в балах, сумою яких визначено рейтинг. 
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оцінювання, рейтинг, протоколи 
засідань, студенти, вітчизняні 
морські навчальні заклади.

Сучасний стан розвитку суспільства характери-
зується високими вимогами до професійної зрілості 
фахівця. Сьогодні вже недостатньо володіти певним 
багажем знань, умінь і навичок. Суспільству потрібен 
фахівець, що вміє працювати на кінцевий результат, 
здатний творчо мислити, приймати рішення в нестан-
дартних ситуаціях. Все це висуває перед професійною 
освітою проблему пошуку шляхів поліпшення якості 
підготовки спеціалістів. Одним із шляхів розв’язання 
цієї проблеми є підвищення ефективності педагогіч-
ного моніторингу навчальних досягнень студентів. Ін-
струментом реалізації високоякісної освітньої моделі 
є моніторинг якості освіти, головною складовою яко-
го є моніторинг навчальних досягнень студентів, що 
характеризується систематичністю, тривалістю в часі, 
прозорістю та ефективною системою відслідковування 
та ставить завдання встановлення причин і невідповід-
ностей результату поставленим цілям. У такому контек-
сті актуальним є вивчення особливостей оцінювання 
навчальних досягнень студентів морських навчальних 
закладів у 90-тих роках ХХ століття.

Історіографічний огляд проблеми розвитку мор-
ської освіти свідчить, що у окреслений період осеред-
ки морської освіти були представлені у Одесі, Херсоні, 
Києві, Миколаєві та Ізмаїлі. Так, у Київському річко-
вому училищі (яке кілька разів перейменовувалося) 
проводилась підготовка фахівців водного транспорту, 
насамперед судноводіїв, судномеханіків, гідротехні-
ків. Після здобуття Україною незалежності, факультет 
Ленінградського інституту водного транспорту був 
об’єднаний з Київським річковим училищем і став 
Київським інститутом водного транспорту Одеської 
морської академії. Після приєднання Київського суд-
нобудівного технікуму постановою Кабінету Міністрів 
України від 14 грудня 1998 року № 1970 інститут був 
перетворений на самостійний вищий навчальний за-
клад ІІІ–ІV рівнів акредитації – Київську державну ака-
демію водного транспорту. У 2003 р. розпорядженням 
Уряду України Академії присвоєне ім’я видатного геть-
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мана-флотоводця Петра Конашевича-Сагайдачного. 
У Одесі та Ізмаїлі на той час функціонувало Одеське 
вище інженерне морське училище. У 1991 році вийшла 
постанова Кабінету Міністрів СРСР про перетворення  
Одеського вищого  інженерного морського училища 
імені Ленінського комсомолу в Одеську державну мор-
ську академію (ОДМА) [1, c. 5].

О. Тимофєєва у своєму дослідженні згадує Микола-
ївський кораблебудівний інститут, де готували фахів-
ців широкого профілю (перший – вахтових начальни-
ків, друге – механіків і молодших судноводіїв), а вже 
подальшу спеціалізацію було передбачено в процесі 
служби офіцерів. У 1994 році рішенням Кабінету Ради 
Міністрів України МКІ імені адмірала С. Й. Макарова 
отримав найвищий (четвертий) рівень акредитації, 
статус університету і назву – Український державний 
морський технічний університет [2, c. 261].

За дослідженнями вчених у Херсоні було прове-
дено 14 найважливіших реорганізацій щодо вдоско-
налення осередків морської освіти. Визначаємо ті з 
них, котрі стали найбільш значними на цьому шляху: 
Херсонське морехідне училище Міністерства морсько-
го флоту (1944-1970); Херсонське морехідне училище 
імені лейтенанта Шмідта (1970-1996); Херсонський 
морський коледж (1996-2007); Вищий навчальний 
заклад «Херсонський державний морський інститут» 
(2007-2011). Крім того, в означений період у Херсоні 
функціонували такі навчальні заклади, як професій-
но-технічне училище, що спеціалізувалося на підго-
товці робітничих професій водного транспорту, судно-
будівний технікум імені адмірала Ушакова [3, c. 106].

Цікавою у нашому контексті дослідження є думка Н. 
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Терентьєвої, яка розкриваючи реформування системи 
вищої освіти в Україні, зазначила, що з початку 90-х 
років ХХ століття намітилася тенденція на подо-
лання вузько утилітарного підходу до вищої освіти 
шляхом впровадження таких концепцій: особистіс-
но-орієнтованої, диверсифікації освіти та багато-
рівневої освіти. З перших кроків свого перебування 
у ВНЗ кожен студент має брати участь у наукових 
пошуках, планових дослідженнях викладачів, впро-
вадженні їх у практику досягнень науки. Заохочу-
ється участь студентів у проведенні досліджень, що 
проводилися ВНЗ спільно з науковими установами. 
Серед основних вимог до науково-дослідної роботи 
студентів, як складової політехнічної освіти, виділимо 
такі: ефективне використання наукового потенціалу 
ВНЗ; зміцнення зв’язку академічної науки з вироб-
ництвом; розвиток способів продуктивної взаємодії 
науки з виробництвом; всебічне наближення науки 
до потреб практики; розвиток міжгалузевих наукових 
досліджень, розробок, форм взаємодії; забезпечення 
рентабельності наукових досліджень; організація уча-
сті студентів у впровадженні результатів дослідження 
у практику [4, c. 113].

У результаті аналізу ґрунтовної джерельної бази 
в контексті досліджуваної проблеми було з’ясова-
но низку відомостей щодо розвитку морської освіти. 
Так, у 1990-х роках оцінювання навчальних досягнень 
студентів здійснювалося на підставі поточного обліку 
за цифровою п’ятибальною системою: «5» (відмінно), 
«4» (добре), «3» (задовільно), «2» (погано), «1» (дуже 
погано), про це свідчать протоколи засідань педагогіч-
них зібрань Херсонського морехідного училища імені 
лейтенанта Шмідта [5]. Екзаменаційне оцінювання не 
відрізнялось від поточного. Так у звіті про результати 

дипломних робіт відмічається: «Дипломи з відзнакою 
отримали 42 студента, екзамени тільки на 5 – 54 чол., 
на 4 та на 5  - 147 чол. Якість випуску – 58%» [6].

Історичний огляд протоколів Херсонського мор-
ського коледжу показав, що практично в кожному із 
них дотримано загальні принципи побудови рейтин-
гової системи: кожну навчальну дисципліну, роботу 
студента над її опануванням оцінено в балах, сумою 
яких визначено рейтинг; обов’язковий облік поточної 
роботи студентів, який потім відображено в підсумко-
вій оцінці; враховано складність і значення конкретної 
дисципліни в навчальному плані, що названо вагомим 
коефіцієнтом, або множником складності; передбаче-
но різні види контролю (контрольних зрізів), зокрема, 
вхідний, поточний, тематичний, підсумковий тощо; 
підсумки найчастіше підбивали за семестри, а також 
поступово й обов’язково – за весь період навчання; 
навчальний рейтинг студента за певний період визна-
чено як середньоарифметичне від рейтингу кожної 
дисципліни, з якої відбувався залік або екзамен; нада-
но можливість переведення набраних балів у звичайну 
систему оцінок; визначено й оприлюднено ранжуван-
ня за набраним рейтингом [7].

Таким чином, історичний огляд наказів, доповідей, 
звітів, протоколів засідань методичних об’єднань та 
педагогічних зібрань, рецензій та відгуків державних 
кваліфікаційних комісій з захисту дипломних робіт 
дає підставу констатувати, що у 90-тих роках ХХ сто-
ліття поступово впроваджується рейтингова система 
оцінювання навчальних досягнень студентів морських 
навчальних закладів. 
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Інтеграція України у європейський простір перед-
бачає не лише реформування політико-економічної 
сфери, а й підвищення якості та конкурентоспромож-
ності освіти. У цьому контексті, поряд із децентраліза-
цією міністерської вертикалі, актуальною є проблема 
структурної перебудови мережі навчальних закладів 
початкової та середньої ланки.

На початку ХІХ ст. у Російській імперії відбули-
ся кардинальні зміни в освіті. Перед владою стояло 
завдання створити єдину, уніфіковану освітню мережу, 
яка б забезпечувала якнайширше охоплення населен-
ня та достатню кількість освічених чиновників нижчо-
го та середнього рівня. Першочергова увага при цьому 
приділялася містам як адміністративним центрам, де 
кадровий дефіцит був особливо відчутним. Планува-
лося, що повітові училища (мали замінити існуючі малі 
народні училища) існуватиме у кожному повітовому 
центрі, а гімназії (замінювали головні народні учили-
ща) – губернському. Практичне втілення цих планів 
тривало більше десятиліття.

Затримки в реорганізації малих народних училищ 
на повітові були пов’язані з матеріальними, кадровими 
та іншими чинниками (відсутність належного фінансу-
вання та педагогічного персоналу, недовіра місцевого 
населення до нової системи освіти). На початку ХІХ 
ст. спостерігалася суттєва кількісна перевага міських 
закладів цього типу на Лівобережжі та Слобожанщи-
ні (40), порівняно із досліджуваним Півднем України 
(17), що пояснюється незавершеністю побудови нової 
моделі політичного управління та соціально-економіч-
них відносин на землях останніх і тривалими козаць-
ко-старшинськими історичними традиціями у перших 
двох регіонах [1, с. 205–207].

Про динаміку процесу реорганізації свідчить ін-
формація про заснування повітових училищ у регіоні: 
1) у Таврійській: Сімферопольське – 1809 р., Оріхівське 
– 1812 р.; 2) у Херсонській: Єлисаветградське – 1811 
р., Херсонське – 1813 р. Процес відкриття гімназій та-
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кож не можна назвати своєчасним. Динаміка була на-
ступною: 1806 р. – Одеса (комерційна, стала частиною 
Рішельєвського ліцею); 1812 р. – Сімферополь; 1815 
р. – Херсон.

Регіональна специфіка економічного розвитку 
окремих українських губерній обумовила урізнома-
нітнення навчально-виховних завдань закладів осві-
ти. У Херсонській гімназії діяв клас для викладання 
морських наук (із 1814 р.); у Сімферопольській – клас 
татарської мови (з 1818 р.) тощо. При цьому остання 
із названих вирізнялася низкою фінансово-управлін-
ських проблем. У той час, коли лівобережні, право-
бережні та слобожанські гімназії швидко знаходили 
підтримку серед заможних представників колишньої 
козацької старшини або польської шляхти, позиції 
російського дворянства у Криму на початку ХІХ ст. 
були слабкими. До того ж географічна віддаленість від 
Харківського університету, якому підпорядковувалася 
Сімферопольська гімназія до 1832 р., послаблювала 
контроль: «університет дуже рідко надсилав… візита-
торів для ревізування гімназії та для задоволення її 
потреб; та й ці візитатори, не знаючи місцевих умов 
і обставин, були мало корисні для гімназії, ревізувати 
її вони могли, але допомогти їй були не в змозі» [2, с. 
46]. Як результат – наявність ряду адміністративно-гос-
подарських проблем та практично необмежена влада 
директора.

Новий етап в історії освіти розпочався наприкін-
ці 1820-х рр., коли було затверджено нові редакції 
«Статутів» повітових училищ та гімназій (1828 р.). Ці 
документи репрезентували тенденції посилення само-
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державства та централізації, характерні для правління 
Миколи І. Десятиліття до затвердження «Статутів» у 
1828 р. відзначене майже нульовим приростом у кіль-
кості повітових училищ та гімназій в українських мі-
стах. Із 1828 р. процес відкриття нових навчальних за-
кладів активно проходив у саме південних губерніях. 
«…Швидкий приріст населення, зростаюча безупинно 
землеробська та торгова діяльність, клімат та природне 
розташування…» – перераховував сприятливі чинники 
для розвитку системи освіти місцевий генерал-губер-
натор М. Воронцов у записці 1829 р. на ім’я міністра 
К. Лівена [3, с. 673]. Клопотання чиновника мало ре-
зультат, адже у 1828 р. відкрилося Севастопольське 
повітове училище (замість планованого Перекопсько-
го), у 1830 р. – Керченське, у 1833 р. – Миколаївське та 
Одеське, у 1834 р. – Перекопське.

Записки міністрів, підготовлені на основі подань 
попечителів навчальних округів, свідчать, що голов-
ною проблемою при відкритті нових повітових учи-
лищ був пошук фінансів для придбання/побудови 
приміщень. У 1840-х рр. розширення мережі повітових 
училищ України відбувалося досить повільно. Зокрема, 
в 1842 р. було прийняте рішення про відкриття закла-
ду цього типу в м. Бобринець Херсонської губернії [4, 
с. 623–624].

На відміну від повітових училищ, новий гімназій-
ний «Статут» сприяв не лише створенню цих закладів 
у містах, де їх ще не було, а й відкриттю додаткових, як 
це було, наприклад, в Одесі у 1848 р. Практичні потре-
би окремих регіонів України подекуди обумовлювали 
необхідність в зміні програми навчання. Серед подіб-
них прикладів варто назвати започаткування з 1859 
р. викладання стройового статуту піхотної служби, рот-
ного та батальйонного навчання у Сімферопольській 
гімназії. На прийняття цього рішення мав вплив не 
лише тогочасний військово-стратегічний статус міста, 
а й Кримська війна 1853–1856 рр. Її наслідки, зокре-
ма заборона Російській імперії мати військовий флот 
на Чорному морі, породили попит на цивільну освіту, 
посприявши відкриттю у 1862 р. гімназії в Миколаєві. 
Натомість у 1857 р. в Одесі було скасовано навчання 
прийомам фронтової служби [5, с. 237–238, 287–288].

Із кінця 1850-х рр. для повітових училищ ключо-
ві зміни стосувалися їх поступової реорганізації на 
прогімназії. Програма навчання у них відповідала 
чотирьом початковим класам гімназії. У прогімназіях 
міністр О. Головнін планував створити місцеву систему 
управління в особі «інспектора прогімназії, незалеж-
ного від директора гімназії і який не матиме у своєму 
підпорядкуванні ніяких інших училищ» [6, с. 311, 350]. 
У 1872 р. перетворення на прогімназії чекало Анань-
ївське, Бердянське та інші повітові училища з тією 
відмінністю, що в даному випадку основна матеріаль-
но-господарська роль відводилася місцевим земствам. 
На цьому процес загальмувався, оскільки невдовзі но-
вий міністр Д. Толстой, констатуючи невідповідність 
призначенню та нездатність повітових училищ у пов-
ній мірі задовольнити освітні потреби міщан, вбачав 
їм заміну в міських училищах.

Станом на 1864 р. в містах України існував 21 чоло-
віча гімназія – до цього на Півдні останні з них відкри-
лися у Миколаєві (1862 р.), де міністерство навіть ви-
вчало питання доцільності створення університету, та 
Керчі (1863 р.). Їх створення відбувалося, головним чи-
ном, на основі наявних інфраструктурних потужностей. 
Для потреб Миколаївської гімназії було переобладна-
но одну із будівель штурманського училища, Керчен-

ської – повітового училища. При цьому «промислове 
та торгове населення Керчі», не бажаючи «залишати 
своїх дітей у гімназії на цілі сім, або може бути, вісім 
років», домоглося, щоб її чотири початкові класи мали 
завершений цикл навчання по кожному предмету [7, с. 
21, 25]. Підготовка до відкриття Новоросійського уні-
верситету (1865 р.) обумовила відокремлення у 1863 р. 
І-ої гімназії в Одесі від Рішельєвського ліцею.

У середині 1860-х рр. великий суспільний резонанс 
викликало положення про поділ гімназій на класичні та 
реальні. Рішенням Ради міністра народної освіти від 6 
березня 1865 р. на Півдні Україні статус реальної мала 
отримати гімназія у Керчі, пізніше, всупереч рішенню 
педагогічної ради, до них долучили Миколаївську. Ви-
бір закладів, які повинні стати класичними переважно 
зумовлювався їх розташуванням в університетських 
містах (Харків, Київ, Одеса). Втім, керівництво більшості 
гімназій та місцеві жителі були неабияк незадоволені 
отриманням реального статусу, адже у цьому випадку 
випускники не мали права вступати до університетів. 
Тому майже всі із згаданих закладів почали докладати 
максимум зусиль для зміни міністерського рішення. У 
Керчі до цього процесу долучилися представники гро-
мадськості, міської думи та навіть Керч-Єнікальський 
градоначальник, контр-адмірал О. Спіцин. Результатом 
клопотань перед попечителем Одеського навчального 
округу А. Арцимовичем став дозвіл міністра 1865 р. 
«на перетворення гімназії з реальної у класичну» [7, 
с. 41–44]. До початку 1870-х рр., зважаючи на вимоги 
місцевого населення, загальна кількість реальних гім-
назій у Російській імперії скоротилася із запланованих 
16 до 5. На Півдні України цей статус мав отримати 
лише закладу Миколаєві [8, с. 2–4]. Починаючи із 1872 
р. місцева гімназія почала поступово реорганізовува-
тися на реальне училище.

В останній третині ХІХ ст., за ініціативи міністра 
Д. Толстого, тривав процес створення міських училищ 
шляхом реорганізації повітових або нововідкритих 
прогімназій. В Україні на початок 1875 р. лише пові-
тове училище у Бердянську отримало цей статус [9, с. 
14]. У південно-східних містах динаміка реорганізації 
була наступною: 1876 р. – Сімферопольське, Севас-
топольське; 1877 р. – Одеське, Херсонське; 1878 р. 
– Аккерманське; 1882 р. – Вірмено-Базарське; 1885 
р. – Феодосійське; 1897 р. – Миколаївське; 1899 р. – 
Євпаторійське [10, с. 31–116] та ін. У 1876 р., необ-
хідність «поширення знання російської мови» стала 
одним із факторів відкриття гімназії у Маріуполі, де 
більша частина населення розмовляла «на грецькій, 
татарській, німецькій або єврейській мові» – конста-
тувалося у міністерській постанові [11, с. 1370–1374].

На Півдні України істотне значення для розвитку 
освіти мали урбанізаційні процеси та специфіка ста-
тусу окремих міст і районів. Мова йде про великий 
вплив чиновників Воєнного відомства та Міністерства 
внутрішніх справ – військових губернаторів і градона-
чальників. Особливо характерним це було для Керчі, 
Миколаєва та Севастополя. У 1865–1870 рр. Миколаїв-
ська гімназія (та інші освітні заклади міста) навіть пе-
ребувала у безпосередньому підпорядкуванні військо-
вому губернатору Б. О. фон Глазенапу, який після 1870 
р. зберіг звання почесного попечителя навчальної 
установи, а відтак і право нагляду за нею [12, с. 1550].

У 1870-х – 1880-х рр. мережа міністерських чо-
ловічих гімназій в українських містах зростала до-
сить швидко. У 1872 р. вони з’явилася в Бердянську,  
у 1874 р. – Одесі (3-тя по рахунку), у 1876 р. – Маріуполі, 



Милько В. І.   157

у 1879 р. – Аккермані, у 1880 р. – Ізмаїлі, у 1883 р. – Фе-
одосії та ін. За даними перепису навчальних закладів 
1880 р. в українських містах налічувалося 28 гімназій, 
у яких навчалося 10,5 тис. осіб. За цими показниками 
лідирувала Херсонська та Київська губернії, що пояс-
нюється домінуючим соціально-економічним статусом 
Одеси і Києва [13, с. 20–38].

Наприкінці ХІХ ст. – на початку ХХ ст. для гімназій чи 
не найбільшою проблемою був пошук джерел фінан-
сування. Відтак питання про підвищення статусу закла-
дів освіти (із прогімназії до гімназії) зазвичай вирішу-
валося протягом декількох років. Феодосійська міська 
дума, на момент подання відповідного клопотання у 
1882 р., мала майже 20 тис. руб. заборгованості перед 
державною казною за три попередні роки утримання 
місцевої прогімназії [14, с. 377–382, 1101–1107].

Поряд із об’єктивними фінансовими чинниками, 
суттєву роль у стримуванні росту мережі гімназій ві-
дігравала інша позиція міністерства – їх недостатня 
кількість та переповненість дозволяла застосовувати 
метод «фільтрації» незаможних кандидатів на вступ. 
На початку 1890-х рр. на три одеські гімназії лягало 
навантаження ще двох місцевих прогімназій, а також 
вознесенської та аккерманської. Такий стан речей зу-
мовив відкриття у 1893 р. четвертої на базі існуючої 
шестикласної прогімназії. Втім для покриття левової 
частки необхідних витрат для цього було понижено 
статус прогімназії у Херсоні – до чотирикласної [15, с. 
35–40]. У результаті, це підвищило навантаження на 
місцеву гімназію.

На рубежі ХІХ–ХХ ст. із казни виділялися цільові 
кошти на середню освіту. Завдяки цьому у цей період 
на базі, головним чином, повітових училищ відкрили-
ся міські – в Олександрійську (1899), Єлисаветграді 
(1899) та Вознесенську (1901) Херсонської губ., у Ма-

ріуполі (1898) та Олександрівську (1900) – Катеринос-
лавської, в Ялті (1901) – Таврійської губ., тощо. Подібна 
ситуація була й по відношенню до гімназій, які з’явля-
лися на базі прогімназій: у 1893 р. – в Одесі (4-та) та 
Херсоні, 1896 р. – в Бахмуті та Ялті, у 1898 р. – в Оде-
сі (5-та по рахунку), у 1899 р. – Севастополі тощо. На 
початку ХХ ст. спостерігалося подальше розширення 
мережі. У 1903 р. гімназію було відкрито в Євпаторії, 
1904 р. – Олександрії та Вознесенську, 1910 р. – Херсо-
ні (2-га), 1913 р. – Миколаєві (2-га) та ін. Це додатково 
покращило ситуацію із доступом до середньої освіти в 
окремих регіонах, адже з 1908 р. педагогічні ради гім-
назій та реальних училищ отримали право «відхиляти 
[при вступі] прохання іншомістян, спрямовуючи їх у те 
місто, де перебуває попечитель навчального округу» 
[16, с. 24].

Загалом, розвиток початкової та середньої освіти 
на Півдні України характеризувався декількома специ-
фічними рисами. У першу чергу, варто назвати залеж-
ність від темпів та особливостей економічного освоєн-
ня регіону, що визначило уповільненість розширення 
мережі у першій половині ХІХ ст. та прискореність на-
прикінці ХІХ – на початку ХХ ст. По-друге, специфіка 
географічного розташування та поліетнічність складу 
населення обумовила доцільність у викладанні низки 
дисциплін військового спрямування та іноземних мов 
для представників нацменшин. Крім цього, доцільно 
назвати віддаленість окремих районів від центру на-
вчального округу, перенавантаження учнями, дефіцит 
педагогічних кадрів та фінансів (щоправда, це було 
властиво для усієї Російської імперії), вплив чиновни-
ків Воєнного відомства тощо.
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Етапи та напрями просвітницько-педагогічної 
діяльності жіночих громадських організацій 
на Півдні України (друга половина ХІХ – 
перша чверть ХХ століття)

Cхарактеризовано етапи та напрями просвітницько-педагогічної діяльності жіночих 
громадських організацій на Півдні України у другій половині ХІХ – першій чверті 
ХХ століття. Акцентовано, що жіночі громадські організації досліджуваного періоду 
пройшли непростий шлях від невеликих трудових і добродійних товариств до масового 
соціального руху з розгалуженою інфраструктурою. 
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На сьогодні у вітчизняній і зарубіжній історіогра-
фії не склалося єдиної точки зору щодо періодизації 
жіночого руху в Україні. У працях, виданих 1917 року, 
основними критеріями періодизації були обрані дати 
формування провідних жіночих організацій, окремих 
значущих подій в історії руху. У цих працях початок фор-
мування руху позначено 60-ми роками ХІХ століття. 

Так, у матеріалах третьої секції Першого Всеросій-
ського жіночого з’їзду виокремлено три етапи розвит-
ку жіночого руху. Перший, з початку 60-х років до кінця 
90-х років ХІХ століття – етап жіночої благодійної ді-
яльності. Серед його відмінних рис було названо пере-
вагу серед членів організацій представниць заможного 
кола. В якості основних форм діяльності виокремлено 
організацію дитячих притулків, піклування про бідних. 
Другий етап (1898–1908 рр.) характеризувався, на 
думку делегаток, організацією об’єднань для матері-
альної підтримки жінок середніх верств, які жили за 
рахунок самостійної праці. Перші організації мали 
назву взаємодопомоги. Третій етап, який розпочався в 
1907 році, відзначався як період формування жіночих 
клубів з метою об’єднання на ґрунті наукових, естетич-
них і політичних інтересів [7].

Лідери «Союзу рівноправ’я жінок» (СРЖ) пов’язува-
ли зародження жіночого руху з діяльністю своєї орга-
нізації і називали 1905 рік, рік формування СРЖ, по-
чатком жіночого руху в країні [6]. 

У працях зарубіжних авторів основними віхами 

називаються 1859–1861 роки як початок становлення 
жіночого руху і 1895–1905 роки, пов’язані з форму-
ванням Жіночої взаємоблагодійної організації, Союзу 
рівноправ’я жінок.

У цій статті виділено та обґрунтовано етапи розвит-
ку просвітницько-педагогічної діяльності жіночих гро-
мадських організацій на Півдні України у 1850–1925 
рр. Хронологічні межі визначені часом від виникнення 
перших жіночих організацій до припинення жіночого 
руху після жовтневих подій 1917 р. Цей період можна 
поділити на етапи: перший – початковий (1850–1895 
рр.), другий – суспільно-інтеграційний (1895–1906 
рр.), третій – суспільно-громадського самовизначення 
(1906–1914 рр.), четвертий – згортання просвітниць-
ко-педагогічної діяльності жіночих громадських орга-
нізацій (1914–1925 рр.). 

Кожен із цих етапів характеризується з точки зору: 
а) змісту стратегічних цілей груп, організацій, спілок; б) 
появи нових організацій або трансформації діючих; в) 
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виявленням типових для даного періоду специфічних 
рис, напрямів діяльності, які належать до ряду жіночих 
просвітницьких організацій; г) визначення значущих 
подій, які зумовлюють перетворення у функціональній 
діяльності просвітницького руху; д) пояснення міри ін-
ституціоналізації жіночих просвітницьких організацій 
у рамках діючої політичної системи; е) характеристики 
лідерів жіночої організації. 

Початок першого етапу – 50-ті роки ХІХ століт-
тя – пов’язаний із першими проявами просвітницької 
діяльності жіночих громадських організацій на Півдні 
України, які активно переймали зарубіжний досвід жі-
ночого руху. Визначальною подією, яка вплинула на 
розвиток жіночого руху, стало зібрання поборників жі-
ночих прав у 1848 році в Сенека Фолз, штат Нью-Йорк 
(США), де була прийнята перша конвенція про права 
жінок. Як наслідок, можна було спостерігати прояви 
просвітніх ініціатив жіночих угрупувань, наприклад, 
під час Кримської війни (1853–1856 рр.).

Відомо, що у другій половині ХІХ століття жінки-ак-
тивістки почали створювати свої осередки, об’єднува-
тись в організації та спільними зусиллями виконувати 
надзвичайно важливу і необхідну просвітню роботу. 
Основними завданнями жіночих громадських органі-
зацій були не лише підготовка жінок до просвітниць-
ко-педагогічної діяльності, а й підняття загального 
рівня їх освіченості, культури з метою формування на-
ціональної свідомості.

Активно займалися просвітницько-педагогічною 
діяльністю не лише жіночі громадські об’єднання, а й 
окремі жінки, які мали змогу вплинути на стан освіче-
ності дівчат Півдня України. Вони за власний рахунок 
відкривали приватні школи і залучали органи влади та 
інших, матеріально здатних людей, до створення освіт-
ніх закладів. 

Серед перших організаційних структур були не-
дільні школи для жінок, які відкрилися в 1859 році. У 
ті часи організація недільних шкіл була одним із ос-
новних напрямків діяльності жіночих організацій. Для 
цього періоду характерним є формування багатьох ор-
ганізацій, що об’єднували жінок, які прагнули до праці 
та економічної незалежності. Серед них: жіноча трудо-
ва асоціація «Організація жіночої праці» (1862), жіно-
ча організація перекладачок, жіноча видавнича артіль 
(1863), майстерня для навчання рукоділлю дорослих 
робітниць і рукодільні для дітей, магазин жіночого ру-
коділля (1864), артіль жінок-друкарок (1876) та ін.

Самоорганізація жінок з метою залучення до про-
фесійної діяльності поклала початок для провідно-
го напряму діяльності жінок – просвітницького. Не 
дивлячись на те, що перераховані товариства в ході 
реєстрації отримали статус благодійних, їх діяльність 
виходила за межі загальноприйнятого презирства со-
ціально-уразливих верств населення.

У другій половині ХІХ століття набули поширен-
ня жіночі благодійні організації допомоги бідним, 
престарілим, дітям-сиротам. Так, великий обсяг робо-
ти виконувало Миколаївське благодійне товариство, 
засноване в березні 1845 року (спочатку мало назву 
«Жіноче благодійне товариство»). Воно було найбіль-
шим у місті, як за кількістю членів, так і за фінансови-
ми можливостями, адже за традицією, що склалася в 
справах філантропії, на чолі правління Миколаївсько-
го благодійного товариства стояли дружини військо-
вих, губернаторів, а з 1900 року – градоначальників. 
Без сумніву, це позитивно позначалося на стані справ 
цієї організації. Своїми обов’язками члени організації 

вважали піклування про виховання сиріт і дітей неза-
можних батьків [3].

Прикладом діяльності жіночих громадських орга-
нізацій на Одещині було Одеське жіноче благодійне 
об’єднання. Воно вважається одним із найстаріших 
серед подібних. Перші відомості про Одеське жіноче 
благодійне товариство належать ще до 1829 року. На 
той час жіноче населення відчувало необхідність діяти 
в дусі християнського милосердя та присвятити себе 
полегшенню становища нужденних дітей і дорослих. 
Було вирішено створити «Новоросійське жіноче то-
вариство догляду за бідними». Об’єднання поставило 
собі за мету догляд і виховання сиріт, відвідування 
богоугодних закладів, які підпорядковувались Нака-
зу громадської опіки, піклування про хворих, інвалі-
дів та бідних, пошук коштів та джерел прибутку. В цей 
скрутний час за ініціативи князя М. Воронцова та його 
дружини було створено невеликий дамський гурток, 
який повинен був виділяти посильну допомогу потер-
пілим, бідним людям. При цьому перевага надавалася 
вдовам та сиротам. Так було утворене Одеське жіноче 
благодійне товариство. Його головою стала княгиня К. 
Воронцова [3]. 

Поступово товариство зростало, збільшувалися і 
його капітали. Стабільний прибуток приносили магази-
ни, надходили пожертвування від різних осіб, особли-
во від княгині К. Воронцової. Під час Кримської війни 
(1853–1856 рр.) княгиня запропонувала правлінню 
Жіночого благодійного товариства скласти комітет пі-
клування про бідних. Комітет проіснував до 1878 року, 
коли поступився місцем іншому закладу. Новий комітет 
став окремою установою, мав свій статут і назву «Комі-
тет товариства для допомоги бідним міста Одеси» [3].

 У цей час можна виокремити наступні напрями 
просвітницької діяльності жіночих громадських орга-
нізацій – це продаж книжок для народного читання з 
дотриманням установлених для цього правил, відкрит-
тя, в міру можливості, шкіл, притулків, богаділень, ліка-
рень та інших благодійних закладів.

З кінця 60-х років ХІХ століття у самостійний на-
прямок жіночого руху виокремилась діяльність жінок 
за доступ до вищої освіти. Результатом багато числен-
них ініціатив жіночих організацій у спілці з прогресив-
ною частиною суспільства стало відкриття в 70-і роки 
мережі жіночих курсів і товариств для їх матеріальної 
підтримки. Отримання статусу державних проходило 
вкрай суперечливо, тому більшість вищих жіночих кур-
сів існувала перші роки на громадських засадах. У та-
кий спосіб жіночі товариства продемонстрували здат-
ність до стабільної автономної діяльності і вирішення 
соціально значущих питань. 

До числа важливих подій першого (початкового) 
етапу можна віднести успіх жіночих суспільних ініціа-
тив у боротьбі за вищу освіту, конкретний внесок жіно-
чих організацій у підвищення рівня освіченості жінок, 
формування системи суспільного виховання дітей, ін-
теграцію жінок, які прагнули жити трудовими дохода-
ми, в рамках жіночого руху.

Аналіз територіальних розміщень жіночих това-
риств дозволяє зробити висновок, що більшість з них 
діяли в територіальних центрах і крупних містах. Така 
обставина пояснювалась зосередженням у них круп-
них промислових і наукових центрів прогресивної 
інтелігенції, демократично налаштованих друкованих 
видань, які сприяли поширенню ідей про звільнення 
особистості, в тому числі й жінок. Тут проживали най-
більш освічена частина жіночого населення. Шукаючи 
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заробіток, самостійного незалежного життя, до Одеси, 
Херсона, Миколаєва приїздили тисячі дівчат із збід-
нілих дворянських сімей, інших верств населення, які 
потребували підтримки з боку жіночих товариств.

Першими поборницями жіночого рівноправ’я ви-
ступили дворянки. Але не традиційні представниці 
буржуазних верств населення. Керівники жіночого 
руху належали до демократичної інтелігенції, яка спо-
відувала ідеологію «нових людей», і насамперед, їх 
першу заповідь – жити трудовими доходами. Перші 
покоління учасниць жіночого руху були дворянського 
та іншого походження. Їхні погляди на шляхи і форми 
боротьби за свої права не завжди співпадали. Разом із 
тим з’єднувальним елементом виступали загальні цілі 
– просвіта, прагнення до знань, вищої освіти, профе-
сійної праці, що було важливим фактором, який доз-
волив представницям різних верств населення і різ-
них переконань створити і розвинути мережу жіночих 
об’єднань.

Ступінь інституалізації жіночих організацій на по-
чатковому етапі можна вважати достатньо високим, 
оскільки більшість із них були організаційно оформле-
ні, мали керівників, вели фінансову звітність, регуляр-
но проводили засідання. Багато з них реєстрували свої 
статути в установленому законом порядку.

Отже, на початковому етапі розвитку просвіт-
ницько-педагогічної діяльності жіночих громадських 
організацій на Півдні України жіночий рух активно 
розвивався із розрізнених благодійних об’єднань у 
багаточисленну мережу різнохарактерних за фор-
мою роботи товариств. Характерними рисами жіно-
чих об’єднань просвітницько-педагогічного напрямку 
цього етапу були антифеодальна, демократична орієн-
тація, самостійність у виборі цілей і форм діяльності; 
підтримка жінок різних соціальних прошарків у ба-
жанні працювати; використання різного роду коштів 
для зміцнення фінансової бази жіночих товариств; ак-
тивне співробітництво з прогресивно налаштованими 
чоловіками з числа інтелігенції, громадськими і дер-
жавними діячами. 

У 1895–1906 роки (другий етап розвитку просвіт-
ницько-педагогічної діяльності жіночих громадських 
організацій на Півдні України – суспільно-інтеграцій-
ний) відбувався пошук шляхів взаємодії зі структура-
ми державної влади і партійно-політичної системи. 
Серед основних напрямів просвітницько-педагогічної 
діяльності жіночих громадських організацій (окрім 
благодійного, просвітницького та педагогічного, які 
були характерні для початкового етапу) з’являються 
видавничий (написання членами організацій різного 
роду нарисів, оповідань) та громадсько-політичний 
(утворення політичних союзів; організацій із захисту і 
покращення долі жінок). 

У ці роки були створені «Жіноче освітнє товари-
ство», «Союз захисту жінок в Одесі» та ін. Товариства 
продовжували свою діяльність із об’єднання жінок, їх 
самоосвіти, розвитку культури і покращення матері-
ального становища нужденних. Однак потреба в нових 
соціально-економічних, духовних, політичних відно-
синах висунула перед жінками товариства необхід-
ність підняти питання про зрівняння жінок у цивільних 
і професійних правах, допущення їх до місцевого са-
моуправління, вищої освіти.

 Кінець ХІХ століття відзначений багатьма жіночи-
ми організаціями різноманітного спрямування. В 1896 
році був заснований Будинок працелюбства для осві-
чених жінок, в 1898 році – Жіноче освітнє товариство, 

інші жіночі артілі, клуби [4]. 
Відмінною рисою суспільно-інтеграційного етапу 

стала структуризація жіночих організацій за профе-
сійною ознакою. Так, у кінці XIX століття діяли «Това-
риство з устрою притулку для старих жінок медичного 
звання», «Товариство сприяння жіночій сільськогоспо-
дарській освіті», «Товариство взаємодопомоги акуше-
рок», «Товариство заохочення жіночої професійної 
освіти», «Артіль жінок – друкарських коректорів», інші. 
На громадські кошти відкрився «Професійний пансіон 
з підготовки дівчат до праці на терені ділового життя». 
Архітектоніка жіночого руху ускладнилася за рахунок 
самоорганізації жінок для збереження етичних засад 
суспільства, запобігання моральному падінню моло-
дих трудящих жінок. У 1899–1902 роках з цією метою 
в Одесі створено «Товариство захисту жінок» [5]. 

Оскільки початок XX століття в Україні був пов'я-
заний з серйозними перетвореннями політичної сис-
теми (реформою державного устрою, формуванням 
органів влади, законодавчим оформленням багато-
партійної системи, жіночі організації активно вклю-
чилися в суспільно-політичне життя), новим гаслом 
жіночого руху стає «свобода и равенство всех перед 
законом, без различия пола» [7, с. 48]. Відбувся перший 
з’їзд делегатів нової суспільно-політичної організації – 
Союзу рівноправ’я жінок (СРЖ). З цього часу боротьба 
за політичні права стала самостійним напрямом функ-
ціонування жіночого руху, активно застосовувалась 
методика подання прохань і звернень до окремих но-
сіїв державної влади. З підвищенням освітнього рівня 
жінок, тактика дій жіночих організацій стала різнома-
нітнішою. Були створені нові структурні підрозділи, до 
підготовки документів залучались експерти і профе-
сійні юристи. До боротьби за виборче право долучи-
лися жіночі організації периферійних територій.

Вивчення документальних джерел дає підставу 
стверджувати, що на суспільно-інтеграційному етапі 
мали місце якісні зміни інфраструктури руху. По-пер-
ше, було створено низку великих жіночих організацій з 
відділеннями на місцях. Наприклад, «Союз рівноправ’я 
жінок» в 1905 році мав 44 автономних відділення, в 
1906 – 79 відділень у 65 містах з 34 пропагандистськи-
ми пунктами. У 1902 році утворилося Всеросійське То-
вариство захисту жінок з метою перешкоди торгівлі 
білими рабинями. Його відділення діяли в Одесі, Се-
вастополі й інших містах [7]. Тобто структура жіночого 
руху набула багаторівневого характеру, в його діяль-
ність упроваджувались методи централізації і коор-
динації. По-друге, на цьому етапі мав місце перехід 
від однопрофільних до багатопрофільних суспільних 
утворень. 

З кінця XIX століття важливим елементом структу-
ризації руху стала видавнича діяльність. Щомісячний 
літературний журнал «Женское дело», який почав ви-
ходити в 1899 році, регулярно містив інформацію про 
нові жіночі організації, їх акції та ініціативи. З 1904 
року щомісяця виходив журнал «Женский вестник», 
матеріали якого були повністю присвячені проблемам 
рівноправ'я і поліпшення становища жінок. На сторін-
ках журналу друкувалися теоретичні статті, виступали 
лідери жіночого руху, велася хроніка його подій і по-
відомлялася детальна інформація про діяльність зару-
біжних жіночих організацій. 

Соціальний склад жіночих об’єднань зазнав певних 
змін. До керівництва найбільш впливовими жіночими 
організаціями прийшли представниці вищих верств 
населення, які втратили або мали слабкі зв’язки зі сво-
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їм класом, мали зазвичай вищу освіту і належали до 
демократично налаштованої інтелігенції. Окрім вели-
кої організаторської роботи, жіночі об'єднання займа-
лись просвітницько-педагогічною діяльністю, читали 
лекції про жіночий рух, писали статті в жіночу пресу, 
видавали брошури і книги.

Аналіз архівних джерел тогочасної періодичної 
преси свідчить, що соціальна база жіночих об’єднань 
дещо розширилася за рахунок представниць демокра-
тичної інтелігенції, робітничого та селянського класу, 
швачок, служниць та інших категорій професійно за-
йнятих жінок. Ця тенденція детермінувала якісні змі-
ни інфраструктури руху, а саме: а) утворення жіночих 
об'єднань, що ставили за мету навчання грамоті, ор-
ганізацію відпочинку, матеріальну і професійну під-
тримку жінок, котрі її потребували; б) залучення низки 
жіночих товариств у соціально-політичну, ініціативну 
законотворчу діяльність, що викликала приплив осві-
чених жінок у ряди жіночого руху.

Про широке членство в жіночому русі освічених 
жінок свідчить наявність на початку ХХ століття знач-
ної кількості організацій, які ставили за мету підтрима-
ти жінок інтелектуальної праці, студенток, випускниць 
вищих жіночих курсів. Ініціативна діяльність провід-
них жіночих організацій зі зміни законів, що зачіпають 
інтереси жінок, також вимагала залучення до жіночого 
руху жінок-фахівців у царині права, котрі вміють ви-
словлювати і відстоювати свої переконання, володіють 
основами пропагандистської роботи. Серед активу жі-
ночих товариств переважали дві соціальні категорії: 
представниці дворянства і зароджуваної буржуазії, які 
вели добродійну діяльність, брали участь у роботі на-
ціонал-патріотичних суспільств, і частина дворянок, які 
порвали зі своїм класом на ідейній основі або мали 
слабке соціальне коріння і зв'язки. Відтак, є всі підста-
ви стверджувати, що більшість жіночих організацій, 
що діяли на другому (суспільно-інтеграційному) етапі, 
мали соціальний склад змішаного типу і могли попов-
нювати свої ряди за рахунок різних соціальних верств 
населення Півдня України. 

Аналіз документальних архівних джерел дозволяє 
зробити висновок про те, що в цей час жіночий рух 
в Україні, зокрема на її Півдні, під впливом власного 
структурного потенціалу та історичної ситуації являв 
собою мережу крупних і дрібних союзів, товариств, 
клубів і т. п., що об'єднували десятки тисяч жінок. Від-
мінною рисою другого етапу просвітницько-педаго-
гічної діяльності жіночих організацій можна вважати 
перехід від однопрофільних до багатопрофільних су-
спільних утворень. Оскільки з кінця XIX століття ідеї 
боротьби за політичні і цивільні права ставали в жіно-
чому середовищі все популярнішими, багато жіночих 
товариств долучились до цієї діяльності, не відмовляю-
чись від інших напрямів (благодійності, просвіти тощо). 

Третій етап (1906–1914 рр.) – етап суспільно-гро-
мадського самовизначення, коли відбувалося фор-
мування масового руху з розгалуженою інфраструк-
турою, інтегрував різні соціальні верстви жіноцтва, 
характеризувався зростанням кількості жіночих орга-
нізацій. На цьому етапі жіночі громадські організації 
реалізовували такі напрями діяльності, як: громад-
сько-політичний (створення об’єднань суспільно-полі-
тичного, клерикального спрямування, за національною 
ознакою, за професійними інтересами); благодійний 
(організація товариств взаємодопомоги); просвітниць-
кий (створення товариств на підтримку жіночої осві-
ти); педагогічний (підготовка вчительських кадрів); ви-

давничий (видання тематичних журналів, альманахів, 
жіночих періодичних видань: «Нова громада», «Село», 
«Рідний край» та ін.). У ці роки на Півдні України дія-
ли «Литовське жіноче католицьке товариство», «Гурток 
російських жінок», «Товариство єврейських жінок» та 
ін.

У кінці 1907 року «Союз рівноправ’я жінок» тран-
сформувався в Російську лігу рівноправ’я жінок (РЛРЖ). 
Причиною, що спонукала групу жінок створити власну 
політичну організацію, стала надія на політичні партії 
Росії (згодом – не виправдалась), які, на їх думку, «не 
проявляют интереса к женскому вопросу» [7]. Цілями 
партії були боротьба за політичні права жінок, демо-
кратичні перетворення політичної системи Росії, під-
тримка талановитих жінок.

Незважаючи на те, що абсолютну більшість насе-
лення Півдня України становили українці, регіон від-
різнявся своєю мультинаціональністю та полікультур-
ністю. Пізній початок заселення цієї території (кінець 
ХVІІІ століття) і поєднання різних культур призвели до 
формування у населення волелюбних та демократич-
них поглядів. 

Це стосувалося й жінок, які не дивлячись на загаль-
ноприйняті у державі патріархальні устої, переймали 
європейський досвід прогресивного жіноцтва, прагну-
ли до саморозвитку та можливості впливати на дер-
жавотворчі процеси. До того ж, стан освіченості жінок 
на Півдні України був досить високим. Вищеназвані 
особливості регіону зумовили появу специфічних рис, 
які були притаманні жіночим громадським організа-
ціям на Півдні України: утворення організацій за на-
ціональною та релігійною приналежністю, створення 
значної кількості жіночих громадських організацій за 
професійними інтересами.

У 1908 році були засновані Литовське жіноче ка-
толицьке товариство, Євангельське товариство захи-
сту жінок, Євангельське товариство піклування про 
дівиць та інші. У цьому ж році в Херсоні діяв Гурток 
російських жінок. Було створено Вірменське жіноче 
товариство, Товариство єврейських жінок. За профе-
сійними інтересами – Товариство сприяння жіночій 
сільськогосподарській освіті, Товариство взаємодопо-
моги жінок-лікарок, Товариство виховательок і вчите-
льок, Товариство конторських працівниць, Товариства 
артільної майстерні жіночих рукоділь, Товариство жі-
нок-юристів.

Продовжували свою діяльність жіночі товариства 
взаємодопомоги. Кількість товариств підтримки різ-
номанітних груп жінок значно зросла. Почало діяти 
Одеське Товариство трудящих жінок, при якому пра-
цювали вищі жіночі курси, гімназія, дитячий садок, 
бібліотека, їдальня, магазин з продажу виробів руко-
ділля [7]. Подібні товариства функціонували й у інших 
містах.

Просвітницько-педагогічні жіночі організації не-
впинно боролися з неосвіченістю жінок та всього насе-
лення. Серед них найпоширенішими були Товариства 
сприяння вищій освіті, жіночі педагогічні інститути.

Як самостійні утворення діяли жіночі товариства 
народних дитячих садків, літературні, освітні жіночі 
організації. Однією з таких жіночих громадських ор-
ганізацій на Півдні України можна назвати товариство 
«Народна допомога», яке почало діяти з 1907 року, 
коли декілька мешканок Забалки на Херсонщині за-
снували це товариство для надання допомоги багато-
дітним, тим, хто не мав можливості працювати і заро-
бляти на проживання і навчання. 
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Паралельно та в наступні роки розгорнули свою 
просвітницьку діяльність такі жіночі громадські орга-
нізації, як «Дамський гурток» дружини М. Воронцова, 
Херсонське, Миколаївське, Одеське жіночі громадські 
благодійні товариства, «Новоросійське жіноче това-
риство догляду за бідними», які організовували на-
вчальні заклади та навчально-виховний процес у них, 
займалися видавничою діяльністю, сприяли професій-
ному розвиткові молоді засобами організації надання 
професійних знань, створювали інші умови для все-
бічного розвитку, як пригніченого жіночого населення, 
так і всієї громадськості Півдня України. 

Ініціативні жіночі громадські організації та окремі 
жінки-активістки не лише створювали навчальні осе-
редки, а й всіляко провокували та заставляли органи 
влади задовольняти потреби населення в отриманні 
освіти. 

Жіночі громадські організації проводили також ак-
тивну роботу з підготовки вчительських кадрів. Так, на 
Херсонщині при гімназіях були відкриті дворічні педа-
гогічні курси, додаткові педагогічні класи, фінансовані 
земствами. 

Формами просвітницько-педагогічної діяльності 
жіночих громадських організацій були: оплата за нав-
чання, житло, посібники, одяг, а також допомога кош-
тами. Інколи учням надавали одяг чи безкоштовну їжу. 
Така допомога призначалась за клопотанням батьків, 
при цьому обов'язково враховувалася поведінка учнів, 
їх успішність у навчанні та матеріальний стан.

Серед жіночих громадських об'єднань Херсонської 
губернії найпомітніше місце посідали Херсонське і 
Миколаївське громадські благодійні товариства.

Дослідження еволюції жіночого просвітницько-пе-
дагогічного руху дозволяє виділити низку тенденцій, 
характерних третьому етапу (етапу суспільно-громад-
ського самовизначення (1906–1914 рр.). 

Перша з них – це практичне закріплення децен-
тралізованої системи функціонування жіночого руху, 
водночас на теоретичному рівні лідерами цього руху 
усвідомлювалась потреба в об’єднанні сил з метою 
підвищення ефективності боротьби за право на участь 
у громадському житті. Для такого висновку підставою 
стало те, що третій етап становлення та розвитку про-
світницько-педагогічної діяльності не приніс у жіно-
чий рух нових ієрархічних структур.

Разом із тим, ще з кінця XIX століття лідери жіно-
чого руху почали проявляти прагнення до об'єднання 
розрізнених жіночих організацій в єдиний союз. Мо-
тивом для цього послужила підстава створення в 1893 
році у Чикаго Жіночого міжнародного союзу, членство 
в якому було можливе за умови існування в країні за-
гальнонаціональної жіночої організації.

У 1905 році групою діячок жіночого руху був роз-
роблений статут Всеросійського союзу освітніх, добро-
дійних та інших жіночих товариств для обопільної під-
тримки. Він мав назву «Всероссийский Женский Совет». 
Метою Товариства стало «объединение просветитель-
ных и иных женских обществ для взаимной поддерж-
ки», а основними завданнями: сприяння виникненню 
нових жіночих організацій на місцях; пропаганда ідей 
рівноправ'я статей через лекційну та освітню роботу, 
проведення конгресів і з'їздів. Підкреслювалася авто-
номність і право на самостійність у діях для жіночих 
організацій, що вступили до Товариства. У його Стату-
ті була звернута увага на те, що до членів Товариства 
приймають без урахування національних відміннос-
тей [2].

Проте жіночі організації не були готові до об’єд-
нання через низку обставин: відсутність достатнього 
досвіду роботи, постійне втручання в їх роботу органів 
влади, територіальна і національна роз’єднаність.

Другу тенденцію розвитку жіночого руху на етапі 
суспільно-громадського самовизначення можна по-
значити як початок теоретичного осмислення місця і 
ролі жіночих просвітницько-педагогічних організацій, 
їх окремих течій у боротьбі за рівноправ'я представ-
ниць «слабкої статі».

Характерною рисою третьої тенденції стала ідейна 
боротьба між ліберально-демократичним і пролетар-
ським напрямами, поштовх до якої дав Перший Всеро-
сійський жіночий з’їзді, що відбувся з 10 по 16 грудня 
1908 року в Санкт-Петербурзі за ініціативою Росій-
ського жіночого взаємно добродійного товариства. 
В його роботі брали участь понад тисячу делегаток з 
багатьох міст Росії та України. Діячки жіночого руху до-
бивалися дозволу на його проведення протягом шести 
років. Обговорення актуальних проблем становища 
жінок, глибокий аналітичний матеріал, що містився в 
основних доповідях, прийняття політичних резолюцій, 
критика державної політики відносно жіноцтва вису-
нули з’їзд в число «самых живых общественных со-
бытий конца 1908 года» [1]. 

З’їзд показав, що лідери жіночого руху усвідоми-
ли потребу в об’єднанні сили у боротьбі за економіч-
ні, політичні і цивільні права. Ось, що вони написали 
у зверненні до делегаток з’їзду: «Много упорных тру-
жениц посвящали свою жизнь разрешению женского 
вопроса, шаг за шагом, в борьбе с предубеждениями 
общества, с семейными предрассудками, с враждеб-
ными взглядами власть имущих, отстаивали они свое 
право на образование, свое право на независимое 
положение, на равное с мужчинами вознаграждение 
за свой труд... Необходимо сделать второй шаг – жен-
щинам необходимо сорганизоваться для проведения 
в жизнь своих требований, для улучшения своего по-
ложения... Первый Всероссийский женский съезд – 
первая попытка такой широкой женской организации, 
попытка найти точки соприкосновения, общие инте-
ресы, которые одинаково затрагивали бы женщин всех 
классов, сословий, состояний... Единение женщин – вот 
цель этого съезда» [1, с. 12]. 

Отже, почався процес інституціоналізації нових 
цінностей, регулюючих внутрішнє функціонування 
руху, процес переходу від роз'єднаності до коорди-
нації дій, створення нових зв'язків, взаємодій, нових 
обопільних зобов'язань.

Програма роботи з’їзду була широкою. На пленар-
них засіданнях і чотирьох секціях обговорювали пер-
спективи розвитку жіночого руху Росії та України, його 
зв'язки з міжнародним жіночим рухом, політичне і пра-
вове становище жінок у Російській імперії, стан видань 
для жінок, ставлення політичних партій до жіночого 
питання. Делегатки обговорювали важке становище 
робітниць, безправ’я селянок, високий рівень жіночої 
захворюваності і дитячої смертності, зростання алко-
голізму і проституції серед жінок. Виголошені доповіді 
відзначались усебічністю і науковим підходом. З’їзд 
одностайно сприйняв резолюцію з вимогою загально-
го виборчого права без урахування статі. Визнаючи за 
жіночими союзами право на автономність і незалеж-
ність у діях, з’їзд виступив за об’єднання, координацію 
дій з головного напряму – боротьба за рівні права з 
чоловіками. Формою такого об’єднання було обрано 
Всеросійський жіночий з'їзд [1]. З’їзд вітали представ-
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ниці жіночих союзів країн  західної Європи і США.
Загалом для третього етапу розвитку просвітниць-

ко-педагогічної діяльності жіночих громадських орга-
нізацій на Півдні України характерні активна суспіль-
но-політична діяльність; гнучка тактика у взаємодії з 
органами державної влади і політичними партіями; 
цілеспрямована пропаганда ідей рівноправ’я статей.

Соціальна база і склад жіночих організацій залиша-
лися досить широкими. Підсумки соціологічного опиту, 
проведеного серед делегаток Першого Всеросійського 
жіночого з’їзду, показали, що 50,6 % активних діячок 
руху мали середню освіту, 29,2 % – вищу. Абсолютна 
більшість з них займалася професійною працею. До-
могосподарок налічувалося 5,3 %. Серед професій пе-
реважали вчительки, медичні працівники, літератори, 
учені, службовці. Робітниць і селянок було лише 3,2 %. 
59,3 % мали вік від 30 до 50 років, 27,6 % були молод-
ші за 30 років. Більшість жінок (58 %) мали сім’ю, 28,8 
% були не одружені. Графа «по профессиональным за-
нятиям мужей» давала досить строкату картину. В біль-
шості діячок жіночого руху чоловіки були представни-
ками інтелігенції: лікарі, педагоги, інженери, адвокати, 
чиновники, офіцери. Лише 4,1 % жінок були дружи-
нами поміщиків і фабрикантів Росії [1]. Соціальний 
склад жіночих робітничих клубів був однорідніший і 
включав, в основному, робітниць, зайнятих фабричною 
працею. Проте число пролетарських жіночих союзів 
було обмежене, чисельність членів не велика. Соціаль-
на база жіночого руху істотно розширилась власне за 
рахунок залучення жінок з робітничого середовища 
до боротьби за політичні права.

Аналіз архітектоніки жіночого руху показує, що 
процес його розвитку на початку XX століття носив ха-
рактер кількісних накопичень, що трансформувалися у 
якісні: багатофункціональність, збільшення соціальних 
груп жінок, чиї інтереси інтегрувались і захищались, 
зростання напрямів діяльності і найближчих завдань, 
використання всіляких засобів їх рішення.

На зміст діяльності жіночих товариств різних типів 
істотний вплив чинила участь Росії у Першій світовій 
війні. Багато хто з них підпорядкував свою роботу 
потребам фронту і тилу. Набув поширення рух сестер 
милосердя. Жіночі організації створювали курси з їх 
підготовки. Силами жінок відкривали притулки для бі-
женок, дитячі садки для дітей солдатів, безплатно на-
давалась юридична допомога дружинам військовос-
лужбовців. Жіночі організації брали участь у пошитті 
білизни для фронтів, на зароблені кошти відкривали 
безплатні їдальні для дітей сиріт.

Із наведених вище трьох етапів розвитку просвіт-
ницько-педагогічної діяльності жіночих громадських 
організацій на Півдні України чітко простежується 
динаміка – від становлення розрізнених благодійних 
об’єднань до багаточисельної мережі різнохарактер-
них за формами роботи товариств.

1914–1925 роки – четвертий етап – згортання 
просвітницько-педагогічної діяльності жіночих гро-
мадських організацій, який характеризувався: припи-
ненням функціонування жіночих організацій на тере-
нах України з початком Першої світової війни (1914 
р.); відновленням їх діяльності в умовах розгортання 
національно-демократичної революції 1917–1921 ро-
ків та встановленням радянської влади у Південному 
регіоні; остаточним згортанням діяльності у зв’язку з 
проголошенням досягнення рівності статей (зокрема, 
ліквідовано жіночий відділ, створений партією більшо-
виків після революції 1917 року для нагляду за справа-

ми, що стосуються жінок). Напрямами роботи жіночих 
громадських організацій були: громадсько-політичний 
(суспільно-політична діяльність); педагогічний (органі-
зація фахових шкіл, майстерень, курсів; відкриття шкіл 
грамоти для дорослих, читалень, шкіл лікнепу, дитячих 
садочків); просвітницький (ліквідація неграмотності 
серед населення регіону через відкриття курсів ін-
структорів по роботі серед жінок); видавничий (видан-
ня часопису «Жіночий вісник», агітаційних матеріалів 
громадсько-політичного, просвітницького змісту). 

Після жовтневих подій 1917 року на Півдні України 
діяв лише Жіночий відділ створений партією більшо-
виків для нагляду за справами, що стосуються жінок.

Радянські жіночі організації, перебуваючи в повній 
залежності від ВКП(б), перетворились на інструмент 
знищення віри, духовності, національної культури, тра-
диційних цінностей українського народу. Робота жін-
відділів Комуністичної партії України була спрямована 
на ліквідацію «старого ладу» та встановлення «нового 
побуту». Ідея «нового побуту» передбачала колективне 
суспільне виховання дітей, усунення жінок від обов’яз-
ку виховання дітей у сім’ї та максимальне залучення 
їх до «радянського будівництва», організація лише тих 
заходів, що мали суспільно-політичний характер. 

Отже, чітко визначено чотири етапи розвитку про-
світницько-педагогічної діяльності жіночих громад-
ських організацій на Півдні України у другій половині 
XIX – першій чверті ХХ століття.

Перший етап (1850–1895 рр.) – початковий, орга-
нізаційного становлення, саморефлексії, визначення 
завдань та цілей просвтіницько-педагогічної діяль-
ності жіночих громадських організацій. Сформовані 
в цей період товариства переслідували в основному 
чотири цілі: благодійність, підтримку жінок, залучених 
до професійної діяльності, просвіту жінок, навчання їх 
грамоті, боротьбу за доступ до вищої освіти. Для цьо-
го етапу характерними напрямами були: благодійний 
(громадська матеріальна підтримка будь-якої просвіт-
ницько-педагогічної діяльності, відкриття притулків, 
богаділень, лікарень та інших благодійних закладів); 
просвітницький (залучення органів влади до створен-
ня навчальних закладів); педагогічний (відкриття шкіл, 
приватних жіночих закладів, вищих жіночих курсів).

Другий етап – суспільно-інтеграційний (1895–1906 
рр.) – пошук шляхів взаємодії зі структурами держав-
ної влади і партійно-політичної системи. Водночас з 
благодійністю, просвітою і трудовою допомогою жін-
кам формується новий громадсько-політичний напря-
мок діяльності жіночих громадських організацій. То-
вариства продовжували свою діяльність з об’єднання 
жінок, їх самоосвіти, розвитку культури і покращення 
матеріального становища нужденних, пошуку шляхів 
взаємодії зі структурами державної влади і партій-
но-політичної системи. Для цього етапу характерними 
напрямами (окрім благодійного, просвітницького та 
педагогічного) були: видавничий (написання членами 
організацій різного роду нарисів, оповідань) та гро-
мадсько-політичний (утворення політичних союзів; 
організацій із захисту і покращення долі жінок). 

Третій етап – суспільно-громадського самовизна-
чення (1906–1914 рр.) – формування масового руху 
з розгалуженою інфраструктурою, що інтегрував різні 
соціальні верстви жіноцтва, зростання кількості жі-
ночих організацій. На цьому етапі жіночі громадські 
організації реалізовували такі напрями діяльності: 
громадсько-політичний (створення об’єднань суспіль-
но-політичного, клерикального спрямування, за на-
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ціональною ознакою, за професійними інтересами); 
благодійний (організація товариств взаємодопомоги); 
просвітницький (створення товариств на підтримку жі-
ночої освіти); педагогічний (підготовка вчительських 
кадрів); видавничий (видання тематичних журналів, 
альманахів, жіночих періодичних видань: «Нова гро-
мада», «Село», «Рідний край» та ін.). 

Четвертий етап – згортання просвітницько-педа-
гогічної діяльності жіночих громадських організацій 
(1914 – 1925 рр.) – характеризувався припиненням 
діяльності просвітницько-педагогічних жіночих гро-
мадських організацій на теренах України з початком 
Першої світової війни (1914) і жовтневого перевороту 
(1917); відновленням її в умовах розгортання націо-
нально-демократичної революції, починаючи з 1917 
року, та встановлення радянської влади у Південному 
регіоні на початку 20-х років ХХ століття; остаточним 
згортанням діяльності у зв’язку з проголошенням до-
сягнення рівності статей. Напрямами роботи просвіт-
ницько-педагогічних жіночих громадських організа-
цій були: громадсько-політичний (суспільно-політична 
діяльність); педагогічний (організація фахових шкіл, 
майстерень, курсів; відкриття шкіл грамоти для дорос-
лих, читалень, шкіл лікнепу, дитячих садочків); просвіт-
ницький (ліквідація неграмотності серед населення 
регіону через відкриття курсів інструкторів по роботі 
серед жінок); видавничий (видання часопису «Жіночий 
вісник», агітаційних матеріалів громадсько-політично-
го, просвітницького змісту). 

Таким чином, жіночі громадські організації Півдня 
України у другій половині XIX – першій чверті XX сто-
ліття пройшла непростий, багатий подіями і трудноща-
ми шлях від невеликих трудових і добродійних това-

риств до масового соціального руху з розгалуженою 
інфраструктурою. Плюралістичність і різноманіття жі-
ночих організацій, відсутність жорсткого керівничого 
центру, широка соціальна база дали змогу акумулюва-
ти інтереси різних категорій жінок. Виникнення нових 
типів організацій детермінувалося, по-перше, проце-
сом соціально-економічного і політичного розвитку 
держави; по-друге, усвідомленням різними соціальни-
ми шарами жінок своїх насущних інтересів у всіх сфе-
рах життя суспільства; по-третє, взаємодією жіночого 
руху з іншими підсистемами суспільного організму; 
по-четверте, вмістом і спрямованістю державної полі-
тики відносно жінок; по-п’яте, потребами жінок в осві-
ті, соціальному захисті, взаємодопомозі при включенні 
в професійну сферу, духовному розвиткові; по-шосте, 
впливом демократичних ідей про рівноправ’я статей, 
зарубіжного жіночого руху. Пошук ідентичності – влас-
них цілей та способів впливу на суспільство, власної 
стратегічної лінії пов’язує три етапи розвитку просвіт-
ницько-педагогічної діяльності жіночих громадських 
організацій на теренах Південної України в одне ціле 
і дає змогу говорити про жіночий рух як про соціаль-
не явище. Проте, четвертий етап, на жаль, кардинально 
відрізнявся від трьох попередніх згортанням діяльно-
сті, як зазначалось вище, і підпорядкуванням комуніс-
тичній ідеології. 

Разом із тим, здобутий у другій половині XIX – пер-
шій чверті XX століття досвід є надзвичайно цінним 
сьогодні в умовах розбудови в незалежній Україні чис-
ленних жіночих ініціатив. 

© Слюсаренко Н. В., Сав’юк А. М., 2018
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Видатні особистості
в житті краю.

СЕКЦІЯ V
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Василишина
Оксана Іванівна
учитель історії НВК «Асканія-Нова–гімназія»
(смт. Асканія Нова, Херсонська область)

Віктор Білоусов – художник з Асканії-Нова

Висвітлені основні життєві віхи та творчий шлях місцевого художника Віктора Білоусова 
(1941-2011). Показано складові формування естетичної культури як однієї з важливих 
умов людської діяльності. З’ясовано, яким чином завдяки результатам своєї  праці 
художник пропагує історію рідного краю.  

Ключові слова: 
художник, педагог, мистецтво, 
художньо-естетична культура, 
історія селища Асканія-Нова.

Життя та діяльність Віктора Білоусова, художника з 
Асканії-Нова, який 25 років пропрацював у місцевій 
школі є яскравою сторінкою історії педагогічної Хер-
сонщини. Педагог залишив після себе значну спадщи-
ну, чимало його картин прикрашають домівки по усьо-
му світі, а у селищі донині звучить його ім’я.

Як справжня творча людина, Віктор Тимофійович 
неохоче розповідав про себе, тому картину його життя 
було відтворено за допомогою його дружини та дітей,  
друзів і колег, учнів та послідовників, які проживають в 
Асканії-Нова та за її межами.

Мистецтво – особливий рівень людинознавства, що 
зворотно може суттєво впливати і на такі рівні люди-
нознавства, як філософська антропологія, етика, есте-
тика, педагогіка та ін., тому що, надаючи можливість 
«пережити непрожите, воно стискає суспільний та 
історичний досвід поколінь до концентрації та форм, 
доступних для особистісного прилучення до нього» [1, 
с. 240–241]. Людина звертається до мистецтва в по-
шуках істини й сенсу життя. Як ніяка інша форма сус-
пільної свідомості, мистецтво сприяє духовному вдо-
сконаленню, формуванню традицій і норм естетичної 
культури, окреслює критерії загальнолюдських ціннос-
тей та оцінки явищ життя. 

Художньо-естетична культура – це результат пев-
ної системи виховання, безпосередньо спрямованої 
на «формування здатності сприймати і перетворювати 
дійсність за законами краси в усіх сферах діяльності 
людини» [2, с. 315].

Видатний український педагог В. О. Сухомлинський 
у праці «Проблеми виховання всебічно розвиненої 
особистості» писав: «Процес виховання всебічно роз-
виненої гармонійної особистості полягає в тому, що, 
дбаючи про досконалість кожної грані, сторони, риси 
людини, вихователь одночасно ніколи не випускає з 
поля зору ту обставину, що гармонія всіх людських 
граней, сторін, рис визначається чимось провідним, 
основним» [3, с. 176]. 

Матеріали цієї роботи спрямовані переважно на 
юну аудиторію та започаткують цикл робіт учнів школи 
під загальною назвою  «Золоті імена школи Аскані-
я-Нова», що представлятимуть інтерес для краєзнавців 
та інших не байдужих людей до історії персоналій се-
лища. 

Віктор Білоусов (Чурін) (1941-2011) народився у 
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місті Тайшеті Іркутської області (СРСР). Його мати пра-
цювала бухгалтером, а батько – учителем. З перших 
днів війни батько пішов на фронт, а восени на нього 
вже прийшла «похоронка». Отже, свого батька Віктор 
не бачив. У дитинстві хлопчик був дуже хворобливим. 
Мати була вимушена направити його на виховання до 
бабусі у село, а сама залишилась працювати в місті.

Бажання малювати, за спогадами самого Віктора 
Тимофійовича, з’явилось у нього з раннього дитинства. 
Здається цей талант він успадкував від матері, яка чу-
дово малювала та займалась вишиванням. Першими 
були малюнки хлопчика вугіллям з печі на стіні бабу-
синого будинку, які він уміло приховував за килимом.

Крім малювання, маленькому Вікторові подобало-
ся ліпити різні фігурки з глини. З цього приводу, він 
часто згадував одну історію. Його бабуся була дуже 
релігійною людиною. Одного разу, вона принесла з 
церкви проскури, котрі поклала на полиці біля ікон. 
Дитяча цікавість Віктора перемогла, і він вирішив ску-
штувати одну, а потім непомітно з’їв всі проскурки. 
Щоб уникнути бабусиного покарання, хлопчик наспіх 
зліпив проскури з глини та поставив їх на полицю. На-
ступного дня, коли бабуся вирішила причастити ону-
ків, таємницю було викрито. Вікторові довелось тікати 
з дому та повернутись лише пізно вночі, дочекавшись 
доки бабуся перестане гніватись на нього.

Мати Віктора намагалась всіляко сприяти розвитку 
таланту сина. Вона постійно купувала йому олівці та 
альбоми для малювання.

У 1949 році мати хлопчика вдруге виходить заміж 
та виїздить на постійне місце проживання на Далекий 
Схід. За взаємною згодою Віктор залишився жити з ба-
бусею. Однак, бабуся невдовзі померла. 

У 1950 році Віктор переїздить до матері на Дале-
кий Схід. Клімат там був суворим, а життєві умови не 
комфортними. Матуся хлопчика рано пішла з життя. 
Після смерті матері вітчим улаштував його до дитячого 
будинку м. Ніколаєвськ-на-Амурі.
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В 11-річному віці Віктора Чуріна усиновила роди-
на Білоусових. Віднині його батьками стали Тимофій 
Касьянович та Ганна Миронівна Білоусови. Згоду на 
усиновлення Віктор надав лише за умови, що його 
візьмуть у родину разом з молодшою сестрою. Власних 
дітей у сім’ї Білоусових не було, тому вони з радістю 
взяли на виховання обох дітей [4].

У Ніколаєвську-на-Амурі Віктор почав навчатись 
у четвертому класі. Йому дуже подобались уроки ма-
лювання та праці у шкільній майстерні. Учитель малю-
вання та креслення Микола Михайлович Ларшин мав 
великий вплив на хлопчика. Разом вони малювали у 
місцевому краєзнавчому музеї, займались естетичним 
оформленням школи. По закінченню сьомого кла-
су за порадою вчителя-наставника Віктор спробував 
вступити на навчання до художнього училища, однак 
спроба була невдалою. Продовжуючи навчання в шко-
лі він брав активну участь у різноманітних шкільних 
та міських творчих конкурсах. Неодноразово нагород-
жувався почесними грамотами за участь у виставках 
образотворчого мистецтва.

Після закінчення школи Віктор вступив на навчан-
ня до Хабаровського педагогічного інституту на худож-
ньо-графічний факультет.

У студентські роки Віктор залюбки займався крес-
ленням, живописом, працював у столярних майстер-
нях, навіть підробляв художником у пожежній частині. 
З великим задоволенням у вільний час виїздив за мі-
сто малювати пейзажі Далекого Сходу. Під час літніх 
канікул працював з друзями у піонерських таборах 
Хабаровського краю.

У 1966 році отримавши диплом педагога Віктор 
одружився зі студенткою педагогічного училища Ва-
лентиною. У 1968 році його було призвано до Радян-
ської армії у Приморський край. По закінченню служби, 
у 1969 році, Віктор з родиною переїздить до Херсона, а 
звідти – до селища міського типу Асканія-Нова. На той 
час, він був вже батьком двох синів.

Асканія-Нова вразила новоселів своєю природою, 
дендропарком та зоопарком. Селище інтенсивно роз-
будовувалося: новобудова триповерхової школи, тор-
гівельний центр, лікарня, кінотеатр та багатоповерхові 
житлові будинки. Молоду родину педагогів Білоусових 
тимчасово поселили у школі, в якій вони працевлашту-
вались, Віктор Тимофійович – учителем малювання та 
креслення, а Валентина Василівна – російської мови 
та літератури.

Віктор Тимофійович безперервно пропрацював 
у школі 25 років. За період роботи навчив понад дві 
тисячі учнів бути естетами, творчими особистостями з 
розвиненим почуттям прекрасного, був вимогливим до 
своїх підопічних і, особисто до себе, постійно займав-
ся громадською діяльністю: оформленням школи, ди-
тячого садка, поліклініки, будинку піонерів, тощо. Його 
мозаїка, скульптура та орнамент до сьогодні милують 
очі відвідувачів цих закладів. Крім цього, мав актив-
ну громадянську позицію – очолював профспілковий 
комітет школи. За свою самовіддану працю, здобутки 

у вихованні та навчанні підростаючого покоління не-
одноразово нагороджувався почесними грамотами. 
Але, найкращою нагородою для нього були досягнення 
учнів. Йому швидко вдавалось розпізнати талант та роз-
вивати дитячі творчі здібності. Для багатьох учнів Віктора 
Тимофійовича креслення та малювання стали основою 
майбутньої професії. Вони успішно закінчили вищі освіт-
ні заклади України та близького зарубіжжя, отримавши 
кваліфікацію архітекторів і дизайнерів [там само].

За сумісництвом Віктор Тимофійович був керівни-
ком гуртків гончарної та фотосправи у Будинку твор-
чості дітей та юнацтва селища Асканії-Нова.

Будучи на заслуженому відпочинку, він згадав своє 
давнє хобі — живопис. Здебільшого малював маслом 
картини – найулюбленіші куточки нашого дендроло-
гічного парку, заповідного степу, екзотичні тварини 
зоопарку, натюрморти та портретний живопис.

Картини Білоусова Віктора Тимофійовича демон-
струвались на виставках нашого селища, району, об-
ласті, а десять його робіт побували у Києві на вистав-
ці «Талантами багатий наш народ», де проходили дні 
Херсонщини. На таких творах бажано виховувати есте-
тичний смак, привертаючи увагу до споконвічної краси 
рідного краю та патріотизму, як одному з найглибших 
громадянських почуттів [5, с. 249].

Дружина Віктора Тимофійовича — Валентина Васи-
лівна – прекрасний педагог та вихователь, яка понад 
тридцяти років очолювала колектив місцевого Будин-
ку дитячої та юнацької творчості.

Пройшло подружжя Білоусових пліч-о-пліч по жит-
тю майже півстоліття. Виховали двох синів. Старший 
— Євген, кандидат технічних наук, декан факультету 
Херсонської державної морської академії. Молодший 
син — Костянтин, льотчик цивільної авіації. Вже дорос-
лі п’ятеро онуків. 

У нинішньому будинку Валентини Василівни Білоу-
сової дуже затишно. Тут витає дух доброзичливого «до-
машнього» мікроклімату та майже все зроблено рука-
ми її чоловіка Віктора Тимофійовича. Наприклад, меблі 
у вітальні та кухні, орнаменти на дверях та багато чого 
іншого. У Віктора Тимофійовича були дійсно «золоті 
руки». Будь-яка чоловіча робота була йому до снаги. 
Він міг лагодити електроприлади, також ремонтувати 
взуття. За порадою чи допомогою постійно звертались 
до нього колишні учні, колеги, знайомі та сусіди.

Є у будинку Білоусових кімната, де художник писав 
свої картини, та кімната, де до сьогодні демонструють-
ся його роботи: картини «Заповідний степ», «Парк», 
«Пейзажі Далекого Сходу», портретний живопис та ба-
гато інших. Він автор близько трьохсот картин, найкра-
щі з яких сьогодні знаходяться у приватних колекціях 
Західної Європи, Америки, Білорусі та Росії.

Віктор Тимофійович назавжди залишиться у пам’яті 
односельців художником із золотим ім’ям та добрим і 
великим серцем.

© Василишина О. І., 2018
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Історичні корені родини Тропіних
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з метою уточнення даних автор і провів деякі дослідження, використавши як доступні 
архівні матеріали, так і узагальнюючі праці та дослідження з даного питання.
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Про родину Тропіних, відомих підприємців і ме-
ценатів Херсона, написано вже чимало. Родина відо-
ма своїми добрими справами. Це і підтримка освіти, 
і Товариства Червоного Хреста. Але найвідоміший 
вчинок родини – це створення лікарні імені Ольги і 
Афанасія Тропіних. Попри це, в історії родини  багато 
білих плям. Справа в тому, що і облікові документи, і 
дослідники радянського часу звертали свою увагу на 
соціальний аспект проблеми переселенців, не беручи 
завжди уваги на людський вимір проблеми. В публі-
каціях йдеться, що Тропіни вихідці з Вологодщини – 
одного з північних регіонів Російської імперії. В дея-
ких джерелах мова, навпаки, йде про те, що засновник 
херсонської гілки роду Міхей Степанович (за іншими 
даними Стефанович) прибув до Херсону з турецької 
території (Подунав’я). Правда, туди родина потрапила 
знов-таки з Півночі Росії. Проти цього свідчать декіль-
ка фактів, які ми тут наводимо, які і є предметом нашо-
го невеличкого дослідження.

Походження прізвища. Прізвище Тропін походить 
від зменшувального Євтропій (Благонравний грець-
кою мовою), як стверджує мовознавець О. Мосін [1]. 
Етимологія прізвища свідчить про певний зв’язок з 
церковними володіннями. І дійсно, у В. Поздєєва, кра-
єзнавця з м. Челябинська, дослідника історії Сибіру ми 
читаємо: «Основателями около1727 г. деревни Тропи-
на на реке Ольховке были монастырские каменщики 
Яков Гордеев Смирных и Афанасий Петров Тропин с 
сыновьями Лаврентием  (у того дети Козьма и Иван) 
и Леонтием, племянником Афанасием Михайловичем 
Тропиным (у него дети Сава, Федор и Петр). Прибыли 
Тропины в наши края из Устюжского уезда, Белослуд-
ского стана, Чивозорской волости, деревни Тропина. С 
1743 г. Лаврентий Афанасиев Тропин с братом Леон-
тием проживали в д. Смирнова. В 1736 г. монастырский 
крестьянин Тропин Ульян Иванович записан в Челя-
бинскую крепость» [2].

Тут звертаємо увагу на імена Афанасій та Михайло, 
що часто зустрічаються в роду Тропіних. Така традиція 
повторення імен властива для традиційних спільнот, 
наприклад, у південних слов’ян, зокрема й для старо-
обрядницьких родин.

Географічне розташування села Тропіна начебто 

gen4ev11@gmail.com

вказано конкретно. Але ми можемо докладніше впев-
нитись у цьому, прочитавши договір про рівне право 
користування земельними наділами: «Мы, именован-
ные, Тотемской округи черносошной вотчины Брусен-
ской волости Рождественского стану староста Яков 
Баженов Брусенца городка и Бережной слободки 
десятник Ефим Баженов же, с нижеподписавшимися 
добросовестными людми и протчими крестьяны, при 
собрании на стану, с общаго согласия, добровольно 
согласились и условились состоящую и припущенную 
к полям припашную и удобренную своими трудами 
землю, под кем бы из нас что оной состоит, от самой 
старинной четвертной полевой межи, да равно ж и 
подскотинную, пашенную и лесопорослую, удобную к 
хлебопашеству, земли и отхожие пашни и молодовые 
поросли, где какия к тому городку и слободке по дачам 
прилегли и во владение находятся, хроме озимоваго 
насеву, а по снятии то ж, сего 1790 года по наступле-
нии весны по слитой воде под яровой посев разделить 
по написанным по нынешней ревизии мужска пола 
душам на каждую по равенству, кроме означенных 
четвертных поль, двадцати семи осмин сенных поко-
сов, хмельников и огородцев, почему означенные 27 
осмин и сенные покосы оставили впредь до указного 
повеления, а за что приговорили в сию первую полови-
ну  от сего впредь государственные подати подушные 
денги и протчие неминуемые расходы расположить и 
платить половину з заполного владения с написанных 
душ, а другую по старинному окладу и полевой земли 
с означенных 27 осмин и сенных покосов, хмельников 
и огородцев. И по сему приговору мы, нижеподписав-
шиеся, подлинно добровольно условились и согласи-
лись… сей общей согласной приговор учинили и сей 
приговор для засвидетельствования в Тотемской ниж-
ней расправе и обратно возвращения к нам в станцию 
добросовестному крестьянину Кондратию Галецкому 
поверили марта 1 дня 1790 года.

Подлинной ручен тако.



Генчев В. В.   169

К сему приговору вотчинной староста Яков Баже-
нов руку приложил. 

К сему приговору прошением десятника Ефима 
Баженова и добросовестных крестьян Кондратия Га-
лецкого, Прокопья Коробицына, … и за себя Степан 
Тропин руку приложил…» [3].

З великою долею вірогідності ми можемо при-
пустити, що тут мова йде про батька Міхея Тропіна 
(Устюжська і Тотемська волості географічно розташо-
вані поряд). Тропіни були «государеві селяни», тому, 
при сплаті всіх податків могли відносно вільно пере-
суватись в межах губернії. Крім цього, як буде видно 
нижче, сам заробітчанський спосіб життя припускав 
таку свободу пересування. Держава була зацікавлена 
в надходженні податків, а селяни, зокрема й старооб-
рядці цим широко користувалися. 

Іще один, хоча й опосередкований аргумент на 
користь Тотьми–Устюга ми можемо побачити в період 
побудови Покровського храму в Херсоні. Архітектор 
Колерський при початковому варіанті проекту перед-
бачив на фронтоні храму барочного типу медальйон 
(картуш) із зображенням Діви Марії, але в процесі 
будівництва цей намір зник, як і барочний фронтон, 
замість нього залишився класичний трикутний з «зо-
лотим» співвідношенням висоти до основи трикутни-
ка. Картуш, або медальйон на барочному фронтоні у 
ХVІІІ столітті був своєрідною візитівкою Тотьми [4]. А 
основним спонсором будівництва і був Міхей Тропін.

Про те, в якому напрямку, зокрема йшло пересе-
лення з Вологодської губернії за наказом Катерини ІІ 
з подання Потьомкіна «будувати монастирі, церкви за 
обрядом своїм і правити в них богослужіння за ста-
родруками за прикладом Стародубський слободи» [5] 
говорить наступний документ: «1787 года, сентября 13 
дня, Красноборской округи Устьянской Дмитриевской 
волости выборные соцкой Еремий Паршин и нутряной 
староста Иов Ипатов с товарищи и с мирскими люд-
ми написали сей мирской приговор по присланному 
из Красноборского нижнего земского суда господина 
исправника Ивана Павловича Неболсина приказу, в 
котором написано, что требуются Екатеринославского 
наместничества в Таврическую область на поселение, 
и приговорили мы со всего общаго согласия нашей во-
лости крестьян, … а именно деревни Кондратьевской 
Никифор Федоров сын Казаков, той ж деревни Михей 
Михайлов сын Соболев» [6; 12, с. 127]. 

Щоб заохотити старовірів до переселення, князь 
Потьомкін наказує у 1787 році передати 120 десятин 
землі для заснування старообрядницького монастиря 
у Дніпровському повіті на зразок Стародубівського, що 
на Чернігівщині. Монастир не тільки отримав офіцій-
ний статус, а став значним землевласником [7].

Тоді ж Г. Потьомкін видає розпорядження правите-
лю Таврійської губернії В. В. Каховському, згідно з яким 
переселенці, які «дотримуються обряду стародруків», 
можуть отримати придатні до обробки землі із відтер-
мінуванням платежу податі на півтора роки. Дозволя-
лося вільно продавати свої будинки і негайно отриму-
вати всі письмові дозволи. Вони звільнялися від плати 
за перевози і переправи, бідним надавалася  деяка 
допомога. Для будівлі помешкань їх забезпечували 
будівельним лісом (колоди і жердини на покрівлю) із 
зобов’язанням виплати їх вартості протягом 5 років. 
На прожиток на місці поселення їм видавався річний 
запас хліба, який необхідно було повернути протягом 
трьох років. І на три роки переселенці звільнялися від 
постою та усіх податків [7; 12, с. 128]. 

Питання про заможність Степана Тропіна, а отже 
і його сина Міхея. Селяни-помори з огляду на нерен-
табельність сільського господарства в регіоні прожи-
вання ще з ХІІІ-ХІV ст. шукали додаткові джерела для 
існування. Ось що пише з цього приводу відомий ман-
дрівник ХVІІІ століття Челіщев П. І.: «Наприкінці ХVІІІ 
століття селян Кирилівсього округу чоловічої та жіно-
чої  статі  всього 52 617 душ. У тому числі ремісників: 
гончарів – 66, теслярів – 96,  ковалів – 105, чоботарів 
– 136, суднобудівників – 204 рибалок –1239, всього 
зайнятих на відхожих промислах 1984 двори. Хоча 
Кирилівського округа селяни і займаються сільським 
господарством, вирощуючи жито, ячмінь, овес, льон і 
коноплі, земля в них не дуже хлібородна, тому що у 
найбільш врожайні роки  жита у них з четверика вро-
дило не більш, ніж чверть, а вівса не більш 5-6 четвери-
ків, але й тоді рідко яка родина обходилась своїм,  без 
прикупу хлібом. А років чотири тому з-за того, що жито 
вимокло, та його поточив черв, то вони навіть на насін-
ня  не зібрали. Але без жита, з ячменем і вівсом селяни 
свої родини прохарчувати не можуть і купляють жито 
майже на ввесь рік, а деякі й на цілий рік у своїх куп-
ців, які, знаючи про це, завозять його водою барками 
з Нижнього Новгорода у великій кількості. І тому, що 
селянин на придбання хліба, на сплату податків та об-
року та домашні всілякі потреби, потребує багато гро-
шей, кожен рік понукає їх займатися вищезгаданими 
промислами, не залишаючи хліборобства. Крім того, 
селяни роблять ложки і чашки на продаж, перевозять  
їх водою барками до Петербургу, Москви та інших міст. 
Ті ж, що живуть в лісі для продажу своїм та інших міст 
торговцям у великих кількостях виганяють та продають 
смолу та дьоготь. Загалом всі продають коноплі, пеньку 
та тканих  лляних тканин щороку на 25-40 а іноді й на 
50 рублів. Зимовий час займаються перевезенням  а 
влітку лоцманами та робітниками на купецьких бар-
ках.  Мисливців на звіра і птахів мало, і мало таких, що 
виїздять на заробітки до Москви та інші міста» [8].

Ще один вид заробляння грошей, притаманний 
тамтешнім місцям – солеваріння. Недарма той край 
має назву Усолля. І хоча наприкінці ХVІІІ століття з’яв-
ляються декілька «монополістів», все одно частина 
селян займалася варкою солі. Одна родина не могла 
впоратись з таким виробництвом і зазвичай селяни 
утворювали артіль [9].

Чому версія про «дунайське чи чернігівське по-
ходження» родини Тропіних є малоймовірною. На 
Дунаї в той час проживали старовіри некрасівського 
толку, козаки-донці. Вони емігрували на протязі ХVІІІ 
століття, користувались в Туреччині привілеями взамін 
виконували військову службу. Друга група старовірів – 
ліповани походили з Чернігівщини.  Дослідник В. Воло-
шин на основі підрахунків архівних даних стверджує, 
що на Чернігівщину з Півночі Росії потік емігрантів 
був вкрай обмежений. За весь кінець ХVІІІ ст. виявлено 
лише 7 родин, які не залишили ніяких слідів в історії 
краю: «Большое значение для исследования миграции 
русского населения на территорию одной из наиболее 
крупных в XVIII в. старообрядческих колоний – Ста-
родубья имеет определение социального состава и 
первоначального места проживания участников этого 
массового переселенческого движения. Опираясь на 
данные переписи старообрядческих слобод, произве-
денной капитаном И. Брянчаниновым, ученые, ранее 
обращавшиеся к интересующей нас теме, установи-
ли, что основные миграционные потоки со времени 



170   Збірник матеріалів III конференції «Минуле і сучасність: Таврія. Херсонщина. Каховка»

учреждения слобод и до составления реестра (1729 
г.) направлялись в Стародубье из Центрального райо-
на России (Московского, Ярославского, Козельского, 
Костромского, Муромского и прочих уездов). Отже, 
вірогідніше Тропіни не могли бути вихідцями з цієї 
групи. До того ж вона була розселена в районі Катери-
нослава та в селах півночі губернії.

«Несколько вырос поток беглецов из Северо-За-
падного района России (Новгородская и Псковская 
губернии). Количество переселенцев с Севера России 
(Вологодская, Олонецкая губернии и Карелия) было, 
как и ранее, незначительным – всего 7 семей (0,6 %) 
[10]. Тут треба додати, що, як видно вище, основні 
потоки переселенців з Вологодщини були спрямо-
вані на Схід, в Сибір [2] (Строганови, Єрмак тощо). 
На Південь відправилась лише невелика частка 
«экономических», тобто заможних селян, для яких, 
крім питання збереження віри не менш важливим 
було примноження статків. Тобто таким чином: «… 
Законодательство 70-90-х годов XVIII в. по существу 
лишало беднейшее крестьянство каких-либо надежд 
на помощь со стороны остающихся на прежних местах 
жительства крестьян, так как оно ничем не могло во-
зместить расходы «крестьянского мира» на их пере-
селение. …Таким образом, переселенческая политика 
царизма 70-80-х годов XVIII в. давала возможность 
средним и зажиточным крестьянам организовывать 

крепкие хозяйства на заселяемых землях,..» [11, с. 
144].

Тому найбільш ймовірною, на мою думку, залиша-
ється версія прямої еміграції Тропіних до Херсона без-
посередньо з Вологодської губернії, де на них тиснули 
з релігійних мотивів, а державна політика заохочувала 
заможних селян колонізувати нові землі Причорно-
мор’я. Найбільш імовірними пунктами, з яких могли 
виїхати до Херсону Тропіни були: 

• Устюжський повіт, Белослудський стан, Чивозор-
ська волость, «деревня» Тропина;

• Тотемський повіт Брусенської волості Брусень-
ского городка або Бережної слободки (обидва 
пункти у Вологодській губернії).

Звичайно, нові дослідження, доступ до джерел, 
можуть змінити такі висновки, але на даний час така 
версія є найбільш вірогідною. Сама проблема старо-
обрядницького переселенського руху під час  колоні-
зації Причорномор’я набагато ширша і охоплює значні 
території Півдня України. Це доволі складний процес, 
що не вмістився у вузькі рамки нашого спеціального 
дослідження і ще чекає свого вирішення. Проблема 
родини Тропіних є лише маленькою часткою складної 
мозаїки історичних процесів кінця ХVІІІ ст.
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I – III ступенів, вчитель вищої категорії 
(смт. Нова Маячка, Херсонська область)

Видатні люди Нової Маячки

Висвітлено життєвий шлях видатних людей селища міського типу Нова Маячка 
Олешківського району Херсонської області. Зокрема розкрито біографічні дані про 
Героїв Радянського Союзу І. П. Мартинова, А. А. Рафтопулло, Героїв Соціалістичної Праці 
М. К. Василенка та М. М. Костіну, космонавта-випробувача О. Я. Крамаренко, заслужену 
вчительку УРСР О. Є. Леоненко, заслужену артистку УРСР М. О. Мельничук, поетів  Ю. М.  
Сироваткіна, О. В. Ярошенко (Наумову). 

Ключові слова: 
селище Нова Маячка 
Олешківського району 
Херсонської області, І. П. 
Мартинов, А. А. Рафтопулло, М. 
К. Василенко, М. М. Костіна, О. Я. 
Крамаренко, О. Є. Леоненко, М. О. 
Мельничук, Ю. М.  Сироваткін, О. 
В. Ярошенко (Наумова).

Актуальність теми очевидна, бо відчуття Батьківщи-
ни починається з рідного краю. Знання родоводу, істо-
ричних та культурних надбань предків нам необхідні 
не лише для піднесення національної гідності, а й для 
використання кращих традицій у практиці сьогодення. 
Щоб не втратити зв'язок з історичним минулим, тре-
ба його дослідити та зберегти для наших нащадків та 
примножити історичну спадщину.

Історія країни починається з історії рідного краю, 
свого села чи міста, вулиці, своєї домівки, де людина 
народилась і виросла, де пройшло її дитинство. Вони 
передаються з покоління в покоління.

Велич кожного краю — в людях, які тут живуть. І 
особливо в тих людях, котрі своїми справами зробили 
внесок у розвиток науки, культури, освіти. Багато ви-
датних людей народилися і виросли в селищі.

Нова Маячка – це прекрасне мальовниче селище 
таврійських степів. У селі народилося і виросло багато 
видатних людей, які змінювали історію, збагачували 
нас культурно і духовно.

Об’єктом дослідження – історія селища через істо-
рію видатних особистостей.

Предметом дослідження визначено діяльність та 
здобутки видатних людей селища.

Мета наукової роботи полягає у вивченні історич-
них відомостей про  життя та здобутки  видатних лю-
дей рідного краю.

Поставлена мета передбачає такі завдання:                                
• опрацювати  вже відомі та нові історичні дже-

рела про діяльність видатних людей селища;
• зібрати, узагальнити та систематизувати зібра-

ний матеріал;
• показати важливість цих осіб для історії рідного 

краю.

Практичне значення теми: використання матеріа-
лів на уроках історії, літератури, географії в позаклас-
ній діяльності, на засіданнях шкільного літературного 
гуртка, при оформленні музею та  написанні рефера-
тів,  повідомлень, доповідей, наукових робіт, статей.

Методологічною основою дослідження є принципи 
історизму і системності. Широко використовувалися 

tetyana9zabara@gmail.com 

такі спеціальні методи, як аналіз, синтез та інтерв’ю.
Джерельною базою були публікації в газетах, до-

відник «Історія міст і сіл Української РСР», збірки міс-
цевих письменників, спогади місцевих жителів, інтер-
нет-ресурси. 

ГЕРОЇ РАДЯНСЬКОГО СОЮЗУ ТА 
СОЦІАЛІСТИЧНОЇ ПРАЦІ.

Нова Маячка багата не тільки традиціями, але й бо-
йовою та трудовою славою земляків. Однією з визна-
чних подій в історії селища є визволення Нової Маячки 
від німецько-фашистських загарбників. Це відбулося 2 
листопада 1943 року коли частина 87-ї гвардійської 
стрілецької дивізії під командуванням полковника К. 
Я. Тимчика звільнила Нову Маячку від окупантів. Понад 
130 солдатів і офіцерів загинуло в боях за село.

Ратними подвигами уславили себе жителі села на 
фронтах. Груди багатьох із них прикрашають високі 
урядові нагороди. Завдяки героїзму уславилися наші 
земляки: Мартинов І. П. та Рафтопуло А. А.

Мартинов Іван Петрович народився 30 серпня 
1923 року в селі Нова Маячка (нині –  селище міського 
типу) Цюрупинського (нині –  Олешківського) району 
Херсонської області, в родині селянин. У 1940 році за-
кінчив 10 класів Каховської середньої школи імені С. 
Орджонікідзе.

У Червоній Армії з 1940 року. Початок Великої Ві-
тчизняної війни зустрів курсантом 2-го курсу Одесь-
кого піхотного училища. Будучи курсантом, у складі  
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загону Одеського піхотного училища в липні-вересні 
1941 року брав участь в боях з німецько-фашистськи-
ми військами на Південно-західному напрямі.

Перше бойове хрещення 17-річний курсант Іван 
Мартинов отримав у липні 1941 року під Новоукраїн-
кою Кіровоградської області. У цьому бою він особи-
сто знищив танк і дві машини з боєприпасами. Восени 
1941 року загін був відкликаний з фронту і направле-
ний до місця дислокації училища в місто Уральськ. Там 
курсантові Івану Мартинову було присвоєно військове 
звання лейтенанта, і направлено до 342 стрілецької ди-
візії. У неповних двадцять років він прийняв командуван-
ня окремим протитанковим артилерійським дивізіоном. 
Брав участь у боях під Москвою, в Орловсько-Курській 
битві, при звільненні Білорусі, Західної України, Поль-
щі, в Берлінській операції і звільненні Праги.

Весною 1944 року був представлений до звання Ге-
роя Радянського Союзу. З важким пораненням десять 
днів пролежав у госпіталі без свідомості. 

Після війни продовжував службу в Збройних Силах 
СРСР. У 1949 році закінчив Вищий військово-педагогіч-
ний інститут імені М. І. Калініна, у 1962 році – Військо-
ву академію Генерального штабу. Проходив службу на 
Далекому Сході, на Курильських островах, Сахаліні, в 
Дагестані, Прибалтиці, Білорусі й інших місцях.

Генерал-лейтенант І. П. Мартинов нагороджений 
зіркою Героя Радянського Союзу, орденами Леніна, 
Жовтневої Революції, чотирма орденами Червоного 
Прапора, орденом Олександра Невського, орденами 
Вітчизняної війни 1-го і 2-го ступеня, Червоної Зірки, 
«За службу Батьківщині в Збройних Силах СРСР» 3-го 
ступеня, численними медалями [2, с. 510]. Почесний 
громадянин міст Каховка Херсонській області (1991) 
і Мценська Орловської області (2003). Помер Іван Пе-
трович 6 квітня 2014 року.

Рафтопулло Анатолій Анатолійович народився 5 
квітня 1907 року в м. Холм (Польща).  В юності пере-
їхав з батьками до Нової Маячки. Закінчив сільську 
школу. Працював  трактористом. 

У 1929 році призваний до лав Червоної Армії. Слу-
жив в 54-му окремому кавалерійському ескадроні 9-й 
кавалерійської дивізії. З вересня 1930 року по травень 
1931 року – помічник командира взводу і старшина ес-
кадрону в 54-му кавалерійському полку. З травня 1932 
року – старшина бронеескадрону 9-й кавалерійської 
дивізії. У 1937 році закінчив Ульянівську бронетанкову 
школу. Учасник радянсько-фінляндської війни 1939-
1940 років. У роки Великої Вітчизняної війни особливо 
відзначився в запеклих семиденних танкових боях під 
Орлом.  16 жовтня 1941 року капітан А. А. Рафтопулло 
в бою біля села Ількова в районі міста Орла зі своїм 
батальйоном завдав німцям великих втрат у живій силі 
і бойовій техніці. Діючи із засідок, танкісти наносили 
вогневі удари по ворожих колонах і швидко відходили 
на нові рубежі. Було підбито 43 ворожих танки. Будучи 
пораненим, залишився в строю. За проявлені мужність 
і героїзм» капітану А. А. Рафтопулло присвоєно звання 
Героя Радянського Союзу.

Крім того, Анатолія Анатолійовича було нагородже-
но трьома орденами Леніна, двома орденами Черво-
ного Прапора, орденами Вітчизняної війни 1-го ступе-
ня, Червоної Зірки та медалями. 

Анатолій Анатолійович автор серії книжок про ге-
роїчні подвиги гвардійців-танкістів 1-ої гвардійської 
танкової бригади: «Вогнем сердець» (1962), «Син до-
нецької землі» (1964), «Гвардійці: спогади танкіста» 

(1967), «В атаці «Тридцятьчетвірки» (1973), «Дорожче 
за життя» (1976). [1, с.40]. Помер А. А. Рафтопулло у 
1985 р. Похований у Києві, на Лук'янівському військо-
вому кладовищі.

На трудовій ниві уславилися М. К. Василенко та М. 
М. Костіна. 

Так сталося що про Героя Соціалістичної Праці 
Миколу Кузьмича Василенка ми знаємо досить мало. 
Народився він в селі Нова Маячка. Сім'я Василенків, у 
якій було шість дітей, проживала на теперішній вули-
ці Петровського. До революції дуже бідувала. Батько 
батракував. Все життя пас овець у місцевого багатія. 
З 6 років Микола був підпаском при ньому. У 1920-х 
роках у Криму зорганізувався спецгосп «Чорномор-
ський». Сюди й запросили 18-річного Миколу Кузь-
мича чабаном. Чверть віку водив Василенко отари в 
кримських степах. Став бригадиром, майстром вівчар-
ства. За бездоганну працю Микола Кузьмич Василен-
ко був удостоєний звання Героя Соціалістичної праці. 
У 1950-х роках М. К. Василенко по інвалідності пішов 
на пенсію і повернувся до Нової Маячки. Пам'ятають 
Василенка односельчани, як активіста в громадській 
роботі. Він обирався депутатом селищної, районної та 
обласної рад.

Костіна Марія Михайлівна народилася 1938 року 
в селищі Нова Маячка в родині селян. Освіта середня 
спеціальна. Після закінчення семирічної школи в 
1953-1956 рр. працювала на галантерейній фабриці 
в м. Сімферополі. В 1956-1958 рр.- колгоспниця рад-
госпу ім. В. І. Леніна, в 1958-1960 – свинарка радгоспу 
«Новомаячківський», з 1960 року – бригадир свино-
ферми радгоспу «Батьківщина» Цюрупинського райо-
ну. В 1972 р. без відриву від виробництва закінчила 
Бехтерський сільськогосподарський технікум. У деся-
тій п’ятирічці очолюваний нею колектив, використову-
ючи інтенсивний відкорм тварин, виробив понад план 
більш як 1000 т свинини. Указом Президії Верховної 
Ради СРСР від 6 березня 1981 року їй було присвоєно 
звання Героя Соціалістичної Праці. Марія Михайлівна 
була нагороджена трьома орденами Леніна, орденом 
Трудового Червоного Прапора та медалями. Померла 
Марія Михайлівна 17 травня 2011 року [7, с. 5-6].

ПРЕДСТАВНИКИ СУСПІЛЬНОГО, ГРОМАДСЬКОГО ТА 
КУЛЬТУРНОГО ЖИТТЯ.

Космонавт-випробувач Олександр Якович Кра-
маренко народився 8 листопада 1942 року в селищі 
Нова Маячка. У 1959 році закінчив 10 класів середньої 
школи №1 с. Нова Маячка. У 1960 році закінчив один 
курс Кіровоградського вищого військового училища 
льотчиків. У 1963 році закінчив Оренбурзьке вищого 
військове авіаційне училища льотчиків. У червні 1973 
року на відмінно закінчив заочне відділення Москов-
ського державного технічного університету імені  Н. Е. 
Баумана за фахом «Системи автоматичного управлін-
ня» і отримав кваліфікацію «інженер-електромеханік». 

У травні 1982 закінчив Центральний інститут під-
вищення кваліфікації керівних працівників і фахівців 
народного господарства в області патентної роботи, 
отримав спеціальність «патентознавство». У грудні 
1990 року закінчив Московський державний педаго-
гічний університет, отримав спеціальність «педагог-ін-
структор». 
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Військові звання: Лейтенант (1963), старший лей-
тенант (1966), капітан (1968), майор (1972), з 1973 
– майор-інженер, підполковник-інженер (1976), пол-
ковник-інженер (1981), з 1984 – полковник. З 29 січня 
1982 року служив провідним інженером-випробува-
чем. Продовжував роботу як командир оперативних 
випробувальних груп по станціях «Салют» і «Мир». За-
ймався розробкою функціонально-моделюючих стен-
дів систем орбітального корабля 11Ф35 «Буран». 

Був нагороджений орденом «За службу Батьківщи-
ні в Збройних Силах СРСР» III ступеня (1985) і дев’ять-
ма медалями. 

Раптово помер 13 квітня 2002 року. Похований на 
кладовищі села Леоніха (поблизу Зоряного містечка) 
Щелковського району Московської області [8].

Велику шану та повагу сельчан заслужила Олена 
Євтихівна Леоненко. Вона народилася 11 липня 1930 
року. 32 роки своєї наполегливої праці вона віддала 
школі та дітям. У 1971 році їй було присвоєно звання 
заслуженого вчителя УРСР. У 1986 році вийшла на пен-
сію 1986 року. Брала активну участь у громадському 
житті селища, майже 20 років була депутатом селищ-
ної ради. Померла 15 грудня 2001 року [3, с. 581]. 

Уроженкою селища є заслужена артистка УРСР 
Марина Олександрівна Мельничук.  Вона народилася 
в селищі Нова Маячка в 1937 році. Після закінчення 
семирічки вступила до гідромеліоративного технікуму 
у Новій Каховці. Коли в технікумі проходив музичний 
конкурс, вона отримала першу перемогу. Далі стала 
переможницею обласного конкурсу і вступила до Хер-
сонського музичного училища.

Першим професійним колективом для Марії Олек-
сандрівни став Таврійський ансамбль пісні і танцю. 
Згодом стала учасницею новоствореного жіночого ан-
самблю «Веснянка», який закріпили за Закавказьким 
військовим округом. Влітку 1961 року Марина Олек-
сандрівна приїхала до Чернівців, де проходив музич-
ний конкурс. Із двадцяти виконавців з усієї України 
журі відібрало двох, в тому числі і Марину Олексан-
дрівну. Вона стала незмінною солісткою Буковинсько-
го ансамблю. Упродовж чотирьох десятиліть працюва-
ла з колективом, пережила найпам’ятніші сторінки в 
своїй діяльності, виступала на столичній сцені під час 
звітних концертів області, побувала у всесоюзних та 
міжнародних поїздках [6 , с. 3].

Є в селищі досить творчі та здібні мешканці до на-
писань віршів. Такими є Наумова Олена В'ячеславівна 
та Сироваткін Юрій Миколайович.  

Про своє рідне селище пише вірші Ярошенко (На-
умова) Олена В’ячеславівна. Вона видатна особистість 
в освітніх колах на Херсонщини. Народилася в селі 
Нова Маячка 25 червня 1965 року, закінчила середню 
школу. У шкільні роки Олена В’ячеславівна займалась 
у музичній школі, в літературно-творчій студії Марка 
Боянжу. Звідси, безумовно, її розуміння сили та краси 
музики. Потім після школи вступила до Київського пе-
дагогічного інституту імені Горького на спеціальність 
методиста-вихователя. 

З дитинства вона писала вірші, в яких описувала 
красу та велич свого села, свої юні роки, а також багато 
віршів присвячено самим близьким і дорогим людям, 
які її народили, виховали – це її батьки. Олена з самого 
дитинства була закохана в поезію. Дуже любила чита-

ти книжки і саме завдячує місцевій бібліотеці, де вона 
була постійним відвідувачем. На знак своєї вдячності 
вона подарувала Новомаячківській бібліотеці не одну 
свою збірку віршів. В 2007 році  першу  збірку «Пускай 
горит моя звезда», а в 2012 році «Вторая Сотня» –це 
світла та чиста поезія у складному нашому сьогоденні. 
Друкується з 1980 року в альманахах «Таврія поетич-
на», «Степ», обласній та районній періодиці та книги 
для дітей «Черешенька» [4, с. 5, 54].

Юрій Миколайович Сироваткін народився в селі 
Нова Маячка, закінчив середню  школу, служив у при-
кордонних військах, працював електрозварювальни-
ком у радгоспі «Новомаячківський». Перші його вірші 
були опубліковані у районній газеті в 1965 році. Дру-
кувався в альманасі «Вітрила» (1979), колективній 
збірці «Паростки» (1980), журналі «Хлібороб Укра-
їни» (1980); написав  вірші «Херсон», «Маків цвіт», 
«Зайчик» – вони були надруковані у журналі «Ма-
лятко». Вірш «Осінь» друкувався в сільській, облас-
ній і в республіканських газетах. Збірка «Земле моя 
досвітня» (2001) мала схвальні відгуки серед чита-
чів та літераторів рідного краю. Його наступною пое-
тичною збіркою була «Тамуючи біль» (2007). Презента-
ція цієї збірки відбулася в обласній бібліотеці імені О. 
Гончара у Херсоні у 2007 р.

У своїх віршах Юрій Сироваткін описує буденність 
свого життя. Читаючи його вірші, як читач відчуваю 
біль та тривогу, усмішку та радість. Автор звертається 
неодноразово до поезії великого Кобзаря Т. Г. Шевчен-
ка. Вірю, що поезія цього письменника повинна бути 
почута і отримати відгук читачів не тільки в межах се-
лища, а й за межами Херсонщини, бо його слово до-
сить сильне [5, с. 3, 49]. У 2005 році в Новій Маячці 
вперше відбулося святкування Дня селища,  присвяче-
не 200-річчю з дня заснування. Саме цій події Юрій 
Сироваткін присвятив свій вірш, який так і назвав «До 
двохсотріччя», «Нічний сонет» [там само, с. 40, 45, 46]

Досліджуючи історію рідного краю, було отримано  
інформацію про  земляків. Зібрано спогади очевидців, 
адже ніколи в пам’яті людей не зітруться ті роки, коли 
земляки примножували культурну та історичну спад-
щину.

Саме дана тема, є дуже важлива. Адже при вивченні 
історії України, ми, як патріоти своєї держави, повинні 
також знати історію і свого рідного краю. Період з іс-
торії селища з 1965 років до сьогодення не досліджу-
вався. Тому була проведена значна робота щодо збору, 
узагальнення та систематизації матеріалів.

Таким чином, в результаті дослідження було вивче-
но відомості видатних людей селища Нової Маячка. 
Опрацьовані додаткові джерела, які  допомогли роз-
крити тему . Поставлена мета наукової роботи досяг-
нута, а саме вивчення історичних відомостей видатних 
людей рідного краю.

В ході дослідження поставленні завдання було 
виконано. На сайті Новомаячківської селищної ради 
висвітлено дану інформацію. В центральній бібліотеці 
створено куточок «Історія мого селища Нова Маячка», 
виданий путівник «Нариси історії», матеріал вико-
ристовується на засіданнях поетичного гуртка «Пое-
тичний вернісаж», під час занять факультативу «Історія 
рідного краю».

© Забара Т. С., 2018
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В 2003 році у англомовному часописі української 
діаспори «The Ukrainian Weekly» вийшла друком до-
кладна стаття про Володимира Івановича Кедровсько-
го (1890-1970), державного і політичного діяча, публі-
циста й мемуариста, полковника Армії УНР, очільника 
Державної Інспекції військ Армії УНР [1]. Напевне не 
буде перебільшенням сказати, що серед освічених хер-
сонців саме народжений у цьому місті Кедровський уосо-
блює крайовий вимір Перших Визвольних Змагань. 
Його життєпис серед містян популяризується з часу 
набуття Незалежності; у 2015 р. з’явилася вулиця Пол-
ковника Кедровського (раніше – Семена Будьоного). 

Авторами згаданої статті були Ігор (Інгерт) Кузич та 
син Володимира Івановича Георгій (Джордж) Кедров-
ський. Стаття досі є найповнішою біографією полков-
ника, вона спирається на родинний архів та родинну 
усну історію. Але у статті був один цікавий абзац, який 
більшість біографів полковника воліють ігнорувати, 
попри те, що описана там ситуація була однією з по-
воротних у його житті: «In December of 1923, he and 
Martha immigrated to the United States. Their sponsor 
was Volodymyr’s uncle, Bishop John Kedrovsky, who 
had lived in America since 1902. Bishop John became 
Metropolitan Archbishop John of the Russian Orthodox 
Church in 1924» [1, с. 13]. Отже, стверджується, що пе-
реїзд Володимира Кедровського до Сполучених Штатів 
став можливим завдяки його рідному дядькові Іванові, 
що мешкав там з 1902 р. та був єпископом Російської 
Православної Церкви, а в 1924 р. став її митрополитом.

Здавалося б, високий духовний сан, перебування в 
Америці (а відтак і неодмінні контакти з українською 
діаспорою), врешті належність до досить відомого 
українського роду Кедровських і допомога славетному 
небожеві мала б спонукати вітчизняних дослідників до 
вивчення життя цієї людини, але ми цього не спосте-
рігаємо. То ким же був «єпископ Джон» і чому пам'ять 
про нього занедбана?

Відомо, що Іван Савич Кедровський народився 
1879 р. в селі Висунськ Херсонського повіту. Рід Кедров-
ських був розгалуженим і чисельним, його представники 
пишалися походженням від козацької старшини. Пе-
реважно представники роду мешкали в селі Висунськ 
(воно ж Батурине; зараз це Березнегуватський район 
Херсонської області), але більш заможні, як-от батьки 
Володимира Кедровського, оселилися в Херсоні.

anthonyvkostenko@mail.ua

Тут слід зробити важливе зауваження. Батька Воло-
димира Кедровського теж звали Іваном, а відтак вкрай 
маловірогідно, щоб двох синів однієї родини назвали 
одним і тим самим іменем. Отже, можемо припусти-
ти, що Іван Савич Кедровський доводився батькові 
Володимира Івановича Кедровського все ж не рідним 
братом, а, вірогідно, кузеном. Отже, не дивно, що Воло-
димир Кедровський називав Івана Савича «дядьком», 
хоча він і не був ним у буквальному розумінні.

Як і багато його рідних Іван Кедровський теж мігру-
вав до міста з метою отримання освіти – і обрав освіту 
духовну. В 1895 р. він закінчив Одеське духовне учи-
лище і отримав призначення псаломником в містечко 
Богоявленськ Олександрійського повіту Херсонської 
губернії. З невідомих причин (хоча з урахуванням по-
дальшого можна припустити, що йому складно було 
ужитися з настоятелями церков) Кедровський кілька 
разів змінював місце служіння лишаючись псаломни-
ком – одним з найнижчих священнослужителів в пра-
вославній ієрархії.

В липні 1901 р., коли він служив псаломником у 
місті Григоріополь Тираспольського повіту Херсонської 
губернії, Кедровського звинуватили у систематичному 
зловживанні алкоголем, бешкетах і бійках, образах 
парафіяльного пресвітера й диякона. За це псаломник 
отримав суворе покарання – ув’язнення до монастиря 
на два місяці й позначку в особову справу про пияцтво 
і неблагочестиву поведінку.

Можна припустити, що ця поведінка була наслід-
ком кричущого незадоволення своїм соціальним ста-
новищем – адже як тільки кар’єра Кедровського пішла 
вгору він уже не був жодного разу звинувачений в по-
дібному.

Своєю ж подальшою кар’єрою Іван Кедровський 
зобов’язаний резолюції єпископа Алеутського Тихона 
Бєллавіна про призначення з 1 вересня 1902 р. пса-
ломником православної церкви в Кадьяку, що в штаті 
Аляска.
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Залишається невідомим хто допоміг неблагонадій-
ному псаломникові з Херсонської губернії отримати 
таке почесне і відповідальне призначення (зазвичай 
в закордонні місії потрапляли люди з формально не-
заплямованою репутацією). Не має жодних підстав 
вважати, що до призначення в Америку про Кедров-
ського знав правлячий там єпископ Тихон Бєллавін – 
відтак це не можна пояснити його ініціативою. Однак 
хто саме (і чому) допоміг провінційному псаломникові 
лишається поки невідомим.

Отримавши призначення закордон, Кедровський 
одружився (в нього незабаром народилося двійко 
синів), невдовзі його перевели з холодної Аляски до 
Чикаго, а 27 вересня 1905 р. від був рукопокладений 
на диякона Троїцької церкви в Чикаго – рукопокладен-
ня звершив все той же єпископ Тихон Бєллавін. За рік 
він уже пресвітер і надалі служить настоятелем право-
славних парафій у різних містах США.

Іван Кедровський лишався непомітним парафіяль-
ним пресвітером до Лютневої революції в Російській 
імперії і подальших революційних подій в межах са-
мої Російської Православної Церкви. Вже у 1917 р. він, 
разом з іншими активними і невдоволеними чинною 
ієрархією пресвітерами, створив опозиційну до єпар-
хіальної влади «Федерацію революційного духовен-
ства і мирян» з гаслами оновлення церковного життя 
[2, с. 274].

Ці кроки не лишилися без наслідків і наприкін-
ці січня 1918 р. правлячий єпископ РПЦ в Америці 
Олександр Немоловський заборонив Кедровського у 
служінні. Відтак його революційний порив міг закін-
читися без будь-яких наслідків, але за кілька років 
у новоствореному Радянському Союзі Православна 
Церква (не без допомоги «відповідальних органів») 
розкололася на кілька уламків і один з них – так звані 
«обновленці» або «живоцерковники» стояли саме на 
позиціях оновлення Церкви і відданості більшовиць-
кій владі. Не дивно, що Іван Кедровський потрапив у 
поле зору як «обновленців», так і органів радянської 
держбезпеки.

В 1923 р. Іван Кедровський був запрошений до Мо-
скви і рукопокладений провідниками «обновленства» 
Олександром Введенським та Віталієм Введенським в 
єпископи (8-9 жовтня), а вже за кілька днів (16 жовт-
ня) піднесений до рангу архиєпископа. Після цього 
«обновленський» Синод, за підтримки радянських 
державних органів, спрямовує Кедровського назад до 
Сполучених Штатів – вже як митрополита Північної 
Америки. Його головним завданням була консолідація 
усіх православних громад вихідців з Російської імпе-
рії під своєю владою та на платформі лояльності до 
більшовизму.

Вочевидь саме мандруючи з СРСР до Америки 
восени 1923 р. Кедровський довідався про скрутне 
становище в європейській еміграції свого родича – 
«УНРівця» Володимира Кедровського – і допоміг йому 
перебратися до США.

Повернувшись з Радянського Союзу до Америки як 
«князь церкви» Іван Кедровський потрапляє на шпаль-
ти української діаспорної періодики, що й становить 
головний інтерес у нашому дослідженні. В цей час його 
основним завданням було подолати митрополита Пла-
тона Рождественського. Платон, що за часів УНР у січні 
1918 р. був обраний єпархіальним собором митро-
политом Херсонським і Одеським, після утвердження 
на Півдні України більшовицької влади поспішив пе-
ребратися до США. Зберігаючи за собою формальний 

титул митрополита Херсонського, він фактично очолив 
російські православні громади в Америці і навіть от-
римав на це згоду гнаного більшовиками патріарха 
Тихона Бєллавіна.

Відтак між ним і Кедровським розпочалася люта 
боротьба, змальовуючи яку, журналісти газети «Сво-
бода» не могли стримати іронії «…Іван Кедровський, 
російський православний піп, котрий приїхав тиждень 
тому назад з Москви, іменований, як він каже, північ-
но-американським єпископом, а котрого викинули з 
мешкання Платона, що досі уважався православним 
єпископом північної Америки, видав через свого ад-
воката Ралфа Фрінка публичну заяву про свою місію 
до Америки та про свою пригоду в мешканню Платона.

Після сеї заяви, що він, Кедровський, не був імено-
ваний так званою живучою (або червоною) церквою 
Росії, бо ся церква вже перестала існувати, але звичай-
ним «найсвятійшим синодом» православної церкви 
Росії. Він заперечує, буцімто його коли-небудь скине-
но з попа в сій церкві. Він перечить, будьто-би поліція 
викинула його з хати Платона, а твердить, що се вики-
нули його православні люди, прихильні Платонові, які 
поралися в числі яких 30 осіб та витрутили його з хати.

Тимчасом Платон видав публічну заяву, в котрій на-
водить листа московського патріярха Тихона, писаного 
дня 29 вересня сього року, в котрім Тихон заявляє, що 
синод російської православної церкви установив тим-
часовим митрополитом на північну Америку Платона, а 
єпископом на Чикаго Пашовського, та що Кедровський 
був установлений єпископом власне «живучою» або 
«червоною» церквою від якої Кедровський відпеку-
ється» [3]. Після такої невдачі більшовики домоглися 
від патріарха Тихона Бєллавіна наказу про усунення 
Платона і його виклик до Москви, але митрополит по-
ставився до цих розпоряджень байдуже.

Слід пам’ятати, що в цей час у США українською 
діаспорою розпочато процес розбудови національної 
православної Церкви (підлеглої нещодавно створеній у 
«Старому Краї» Українській Автокефальній Православній 
Церкві – УАПЦ). В тому ж таки 1924 р. до Америки прибув 
запрошений туди українськими православними єпископ 
УАПЦ Іван Теодорович, який мав очолити українську пра-
вославну церкву в США. За іронією долі, співорганізато-
ром його урочистого прийняття в Нью-Йорку, що від-
булося 3 квітня 1924 р., був Володимир Кедровський 
[4, с. 50]. Надалі Володимир Кедровський активно до-
лучився до розбудови УАПЦ в Америці.

Тим часом газета «Свобода» продовжувала відсте-
жувати церковні процеси серед російських православ-
них: «Найстарший зі сих єпископів має бути Платон, 
котрий ще давніше був єпископом Америки. Але відтак 
вернув до Росії, в 1919 році він вернув назад та за-
жадав своєї давньої влади, але тут уже найшов цілий 
ряд протикандидатів, які його сейчас назвали узурпа-
тором, ба й обманцем.

Одним з найсильніших його противників є Адам 
Филиповський, котрий, будучи галичанином з роду, 
опирався на галицький русифікаторський елемент, 
який становить важну групу серед російської право-
славної церкви. За нимі заявлялася більшість мирян, 
тоді як за Платоном станула більшість попів, які у своїй 
масі є родовитими Москалями, хоча їх паства се пере-
важно «малороси».

Кромі сих єпископів, є ще архиєпископ Кедров-
ський, котрого вислала до Америки піддержувана 
большевиками «Жива церква», котра мимо гарного 
імени вже покінчила життє скоропостижною смертю. 
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Посмертна маска митрополита Івана Кедровського.

Він пробував добитися для себе начальної влади в ро-
сійській православній церкві, але се йому не вдалося».

Узагальнюючи ситуацію, автор допису цілком слуш-
но зауважує: «Ся скандальна боротьба межи пастиря-
ми за стадо є лишень приміром того, що діється з кож-
ною церквою, яка привикла опиратися на державу, як 
держава відмовить церкві своєї дальшої підпори. Де-
моралізуюча боротьба не покінчиться ніяким судовим 
процесом. Який не був би судовий присуд, він певно 
не зможе заставити противну сторону підлягати під 
владу єпископа, котрий їй не подобається. Російська 
православна церква мусить розколюватися й розко-
люватися» [5].

Якщо авторитетна «Свобода» у своїх дописах до-
тримувалася критичного, але загалом зважено-ней-
трального тону (адже українці не вважали Російську 
Церкву своєю, а боротьбу в ній – важливою для себе), 
то русофільські видання, лояльні митрополитові Пла-
тону Рождественському, не стримувалися.

Наприклад, газета «Лемківщина» від 1 вересня 
1926 року на першій шпальті розмістила статтю «Жи-
воцерковник Кедровський в клопотах», де висловлю-
валася досить гостро: «Захопивши собор в Нью-Йорку, 
Кедровський сподівався, що в його табір полетять усі 
православні руськії люди, як вівці за вовком. Те, що 
«Ваня мощно ошибся в своих надеждах», підтверджу-
ється інформацією про те, що люди ходять туди не з 
церковної потреби, а лише деякі люди з цікавістю, щоб 
погледіти, чи Кедровський служить, але даремно» [6, с. 
57]. Додамо, що підзаголовок цієї статті стверджував: 
«Чечила і Червінський називають його [Кедровського] 
напівбожевільним».

Доки боротьба точилася всередині власне Росій-
ської Церкви, українці Америки ставилися до неї за-
галом байдуже. Але коли Іван Кедровський спробував 
«зманити» до себе й українські громади, то наразився 
на гостру відповідь «Полюють на українські душі», роз-
міщену на шпальтах «Свободи»: «…Останніми днями 
він власне почав розповсюджувати  відозву до «Укра-
їнського Народу» в якій кличе зібратися на соборчик, 
щоби організувати тут дієцезію, яка підлягала би тому 
Харківському Синодові, на чолі котрого стоїть Пимен, 
найзаклятіший ворог українського національного руху.

Відозва писана тяжким малоросійським язичієм, 
яке так і пахне тою мовою, яку тепер заковують напо-
хапці комуністичні урядовці на Україні, яким приказа-
но до реченця навчитися по українськи. Вже ся одна 
мова показує на те, що при митрополиті Кедровськім 
нема ні одного свідомого й грамотного українця.

Самий Кедровський покликується на своє україн-
ське поxодженнє. Говорячи про себе бундючно немов-
би про кілька осіб: «Ми, Митрополит Йоан», у другому 
місці «Митрополит Іоанн», він розголошує себе далі, як 
політикан, що кандидує на шерифа: «Ми рід котрого 
іде від самих славних, життя своє віддавшиx за свобо-
ду України — за віру православну – полковників Бату-
ринського полку». Хто вже на свій рід не покликував-
ся? Не то на полковників, але й на гетьманів. …

В цілій афері українці можуть бачити лишене одну 
вартісну сторону: коли про Україну й український на-
род пригадали собі навіть обмосковлені нащадки ко-
зацьких дідів, знак, що український народ уже пред-
ставляє силу» [7].

Спроба Івана Кедровського долучити до своєї 
«обновленської» єпархії українські громади зазнала 
очікуваної невдачі, не вдалося йому об’єднати і біль-
шість російськомовних православних. Єдиним успіхом 

митрополита стало встановлення через суд права на 
використання кафедрального собору на честь Свято-
го Миколая (Нью-Йорк). У соборі він і служив до своєї 
смерті у 1934 р.

«У своїй канцелярії при 97-мій вулиці помер тут 
у п’ятницю Іван Сава Кедровський, архиєпископ ро-
сійської православної греко-католицької церкви. По-
кійний походив з українського роду та був гордий на 
своє походження з запорозьких козаків. Публічно до 
українства не признавався. В 1923 році приїхав він до 
Америки з повновластями єпископа від «святого си-
нода» в Москві та мусів звести кількалітню боротьбу 
за признання цеї повновласти. Щойно суд установив 
його владу, йому часто закидали, що він жонатий єпи-
скоп, але він доказував, що це не противиться канонам 
православної церкви. Декотрі з його дітей, роджених 
в Америці, замериканізували батьківське ім’я на «Ке-
дров» – таким коротким некрологом відгукнулася 
«Свобода» на відхід митрополита у засвіти [8].

Після смерті Івана Кедровського очолювана ним 
«обновленська» православна єпархія протрималася 
лише трохи більше десяти років. На чолі неї став спер-
шу син митрополита Микола Кедровський (Nicholas 
Kedroff), що послуговувався титулом архиєпископа 
Алеутського. Після його передчасної смерті у 1944 р. 
американських «обновленців» очолив другий син по-
кійного митрополита – також Іван. Але втративши під-
тримку з СРСР (саме тоді «обновленські» громади там 
були остаточно «зачищені» на користь створеного з 
волі Сталіна у 1943 р. Московського Патріархату) Іван 
Кедровський-молодший не став приймати єпископ-
ського звання і у 1945 р. перейшов у підпорядкування 
екзархату московського патріарха в Америці.

Відтак, обрана Іваном Кедровським політично-ре-
лігійна ідентичність прирекла його на забуття і мо-
ральний осуд.

© Костенко А. В., 2018
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Роль Йосипа Пачоського у вивченні флори 
Скадовського краю

Розглянуто науковий внесок видатного вченого Йосипа Конрадовича Пачоського 
(1864–1942) у вивчення дикого винограду (Vitis silvestris var. Dzharylgatonensis) та 
золотобородника цикадового (Chrysopogon gryllus) на теренах сучасної Херсонщини. 
Також автор дослідив невідомі сторінки біографії вченого пов’язані з вивченням флори 
острова Джарилгач та іншої території сучасного Скадовського району.
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Йосип (Юзеф) Конрадович Пачоський (8.12.1864 р. 
– 14.02.1942 р.) – визнаний український і польський 
ботанік, по праву вважається видатним дослідником 
флори Херсонської губернії і Таврійського краю. Ві-
домі всі етапи його життя та наукової діяльності як в 
Україні, так і за її межами. Проте малодослідженою за-
лишається його наукова діяльність в окремих адміні-
стративно-територіальних одиницях сучасної Херсон-
щини, зокрема в Скадовському районі.

Метою даної статті є спроба довести, що Йосип 
Конрадович Пачоський зробив значний внесок у ви-
вчення флори степу Скадовського району, флори Джа-
рилгацької затоки та острова Джарилгач, що відно-
сяться до Скадовського району.

1907 р. вказується в багатьох вітчизняних джерелах 
як рік, коли Йосип Конрадович Пачоський почав до-
сліджувати флору острова Джарилгач та Джарилгаць-
кої затоки. Проте сам Й. К. Пачоський у праці «Матері-
али для флори північної частини Таврійської губернії» 
яка вийшла 1907 р., вказує, що ці роботи проведені 
ним у попередньому році, тобто в 1906 р. [1, с. 31-32, 
34-59]. Він збирав зразки для свого відомого гербарію 
природничо-історичного музею, який очолив саме у 
1906 р.

Пізніше, як вказував сам вчений у своїй праці «За-
мітки про флору Дніпровського повіту Таврійської гу-
бернії», що побачила світ у 1912 р., у Джарилгацькій 
затоці, поблизу Порту Скадовськ, у 1911 р. він знайшов 
види рдесника гребінчастого (Potamogeton pectinatus) 
та рупії спіральної (Ruppia Spiralis) [2, с. 28].

Рдесник гребінчастий – багаторічна рослина з 
довгим кореневищем, на якому восени розвиваються 
бульбоподібні потовщення, стебла дуже сильно розга-
лужені, ниткоподібні, прямі, догори дуже гіллясті, зав-
довжки до 1,5 м; а листя – вузьке, тонке, як нитки, до 
15 см завдовжки, темно-зелене або коричневе. А рупія 
спіральна – багаторічна рослина-гідрофіт з тонкими 
стеблами та кореневищем, що закріплюється у воло-
гому субстраті, має невеличкі плоди кістянки, але, крім 
плодів, розмножується вегетативним способом – коре-
невищами.

Відомо, що до Асканії-Hової у Й. К. Пачоського була 
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особлива любов. Він часто приїздив туди, проводив на-
укові дослідження і користувався увагою та прихильні-
стю Фрідріха Едуардовича Фальц-Фейна. Власне, його 
праця «Замітки про флору Дніпровського повіту Тав-
рійської губернії» майже повністю присвячена росли-
нам, знайденим поблизу Асканії-Hової. Та на сторінці 
24 «Заміток…» він вказує на те, що відвідував село Да-
рівку. Без сумніву, це була Дарівка, що належала Фрі-
дріху Едуардовичу Фальц-Фейну, а нині – село Дарівка 
Тарасівської сільської ради Скадовського району.

Так-от, Й. К. Пачоський вказував у своїх «Замітках…», 
що в селі Дарівка він дослідив рослини виду молочай 
дрібносмоковник (Euphorbia Chamesyce). Проте вче-
ний визнав, що це визначення в попередньому нарисі 
було помилкове [там само, с. 24]. Молочай дрібносмо-
ковник – однорічний терофіт, і на час дослідження Й. К. 
Пачоського не всі молочаї були вивчені та описані. Так, 
наприклад, молочай донський (Euphorbia tanaitica) був 
вперше описаний саме Й. К. Пачоським. Даний епізод 
у науковій діяльності Йосипа Конрадовича демонструє 
нам порядного вченого, котрий вміє визнавати влас-
ні помилки та вчасно їх виправляти. І саме цей епізод 
пов’язаний із сучасним Скадовським районом [3, с. 17].

Лише в 1912 р. видається робота Й. К. Пачоського 
«Дикий херсонський виноград (Vitis silvestris Gmel.)», 
причому відразу в Одесі, в друкарні Хрисогелоса [4], 
та в Санкт-Петербурзі, в друкарні Маттисена [5]. Й. К. 
Пачоський вказує, що дикий виноград росте в багатьох 
місцях від Херсона до Запоріжжя. Він віднайшов його 
також на острові Джарилгач, проти міста Скадовськ 
Дніпровського повіту Таврійської губернії [6, с. 184].

Як відомо, за Карлом Ліннеєм вид Vitis vinifera 
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включав культурний, здичавілий і дикий виноград. 
Проте більшість сучасних вчених розрізняють культур-
ний виноград Vitis vinifera L. та дикий Vitis silvestris 
Gmel. Й. К. Пачоський був одним із родоначальників 
сучасного погляду на різновиди винограду. І поштов-
хом до цього слугував виноград  знайдений на від-
критому піщаному острові Джарилгач сучасного Ска-
довського району. Знахідка Vitis silvestris на острові 
Джарилгач дала поштовх як вченим-ботанікам, так і 
вченим-історикам.

Почнемо з останніх. Щойно з’явився перший пе-
реклад Дев’ятої пісні гомерівської «Одіссеї» Василя 
Андрійовича Жуковського, у 1849 р., історики почали 
сперечатися, про який острів Північного Причорно-
мор’я писав Гомер, називаючи його пласким та розта-
шованим у бік від затоки… вологим і м’яким, де могли 
б рости виноградні лози... Припускалося, що це Крим, 
Березань, Тендра або Джарилгач. Та на останніх двох 
навряд чи міг рости виноград [там само, с. 18].

А в 1154 р. арабський географ аль-Ідрісі, який жив 
на Сицилії, уклав свою працю «Розвага втомленого в 
мандрах по краях». У цій книзі містяться острови, що 
знаходяться в Чорному морі. У Північному Причорно-
мор’ї, за даними аль-Ідрісі, проти гирла Дніпра знахо-
дився острів Андісіра. Від нього два дні плавання на 
схід до острова Саранія. На цьому острові багато пло-
дових дерев та виноградників, велика кількість в’ючної 
та рогатої худоби. Навпроти цього острова, як зазначає 
автор, лежить місто Херсонес. Не важко здогадатися, 
що перший – Тендра, а другий – Джарилгач [там само, 
с. 25]. 

І в Гомера, і в аль-Ідрісі, з різницею у кілька тисяч 
років, йдеться про виноград. Тільки в першому випадку 
припускається, що він міг рости, а в другому він росте і 
культивується. Відомі також карти островів Андре Теве 
1586 р., де острови зображені населеними [там само, 
с. 39].

Доктор біологічних наук Зоя Василівна Янушевич 
у книзі «Дикорослий виноград Молдавії», що вийшла 
в 1971 р., вказує на те, що їй відомі зразки дикого 
винограду Vitis silvestris. Ці зразки були зібрані Й. К. 
Пачоським у 1906 р. на відкритому піщаному острові 
Джарилгач [7, с. 73].

У 1922-1923 рр. молодий учень-ботанік Й. К. Па-
чоського Сергій Антонович Дзевановський досліджу-
вав острів Джарилгач. Так-от, у серпні 1923 р. С. А. Дзе-
вановський на косі Джарилгач віднайшов виноград та 
визначив його як дикий Vitis silvestris Gmel [6, с. 184].

У 1933-1936 рр. рослинні ресурси острова Джа-
рилгач досліджував професор ботаніки Сергій Олімпі-
йович Іллічевський. Зокрема, він стверджував у праці 
«Рослинність острова Джарилгач на Чорному морі», 
виданій в 1940 р, що Й. К. Пачоський знайшов не ди-
кий виноград Vitis silvestris, а здичавілий виноград 
Vitis vinifera [8, с. 38-51].

Знову повернемося до З. В. Янушевич, яка в книзі 
«Дикорослий виноград Молдавії» у 1971 р. вважала, 
що думка С. О. Іллічевського помилкова, та вказала, що 
їй відомі зразки дикого винограду Vitis silvestris, які 
були зібрані радянським ботаніком Євгенією Георгіїв-
ною Побєдімовою у 1947 р. на відкритому піщаному 
острові Джарилгач [7, с. 73].

У тому ж 1947 р. в журналі «Радянська ботаніка» 
вказується, що вчений Іван Тихонович Васильченко 
не лише спростовує припущення про те, що рослина 
з острова Джарилгач – це здичавілий виноград Vitis 
vinifera, а й описав цей різновид як Vitis silvestris 

dzharylgatschensis Vass. та характеризував цю форму 
низьким ростом [9, с. 699]. Пізніше І. Т. Васильченко у 
своїй праці «Нові для культури види винограду», вида-
ній у 1955 р., виділяє цей виноград в окремий різно-
вид Vitis silvestris var. Dzharylgatonensis [10]. Останнє 
підтверджує і доктор біологічних наук З. В. Янушевич, 
у 1971 р. [7, с. 73].

Латинський прикметник -ensis у назвах означає 
приналежність до району або місцевості. Таким чином, 
дикий виноград, віднайдений Йосипом Конрадовичем 
Пачоським у 1906 р., майже через півстоліття, по праву 
отримав назву Джарилгацький [6, с. 185].

А в 1913 р. Й. К. Пачоський видає нову працю «Ди-
корослі злаки Херсонської губернії», де на 278 сто-
рінках не лише відкриває світові нове, а й спростовує 
хибні тлумачення попередників Так, видатний дослід-
ник таврійського краю проаналізував книгу вченого 
Петра Степановича Шестерикова «Визначник рослин 
околиць Одеси», де на 540 сторінках віднайшов кілька 
суттєвих невірних тверджень. І вони теж стосувалися 
острова Джарилгач. Так, наприклад, у своїй праці П. С. 
Шестериков стверджує, що Andropogon gryllus L. абсо-
лютно не зустрічається на півдні Російської імперії, за 
винятком Кавказу, та й то зрідка [11, с. 57]. У дійсності, 
заперечує Й. К. Пачоський, ця рослина росте в півден-
ній Бессарабії та в північній частині Таврійської губер-
нії, а саме на острові Джарилгач [12, с. 18].

Далі Й. К. Пачоський вказує більш сучасну назву 
рослини Andropogon gryllus L., а саме Chrysopogon 
gryllus Trin, тобто золотобородник цикадовий. Автор 
пише про те, що ця рослина росте на острові Джарил-
гач у дуже великій кількості, за винятком вузької ча-
стини острова – стрілки у вигляді суцільних заростей 
на більш піщаних низинних та солонцюватих місцях. І 
навіть вказує період цвітіння рослини на острові – 28 
липня (за старим стилем) [так само, с. 50].

Серед інших рослинних ресурсів острова Джарил-
гач, в 1933-1936 рр., професор ботаніки Сергій Олім-
пійович Іллічевський досліджував золотобородник 
цикадовий [13, с. 55-57]. Нині, сто років потому, за 
даними Національного природного парку «Джарил-
гацький», рослина характеризується аналогічно: «На 
острові Джарилгач в окремих місцях рослини утворю-
ють суцільні зарості, витісняючи з підвищених ділянок 
інші злаки».

Постановою Ради Міністрів УРСР від 28 жовтня 
1974 р. № 500 було створено Джарилгацький ботаніч-
ний заказник республіканського значення для охоро-
ни золотобородника цикадового (Chrysopogon gryllus) 
– рідкісного виду рослин, здатного закріпляти сипучі 
піски. Площа заказника – 300 га, що складає 5,35% від 
загальної площі острова і займає 109 (від початку 52) 
та 110 (53) квартали і північну частину 124 (62) та 125 
(63) кварталів Скадовського лісництва. Джарилгацький 
ботанічний заказник розташований на косі Ведмежа. 
Зараз вид просунувся далеко за межі 300-гектарного 
ботанічного заказника [6, с. 191].

Отже, можна припустити: якби Й. К. Пачоський не 
спростував незаперечного на той час авторитету П. С. 
Шестерикова, у 1913 р., то С. О. Іллічевський міг би й не 
вивчати золотобородник цикадовий на острові Джа-
рилгач у 1933-1936 рр. І, можливо, у 1974 р. не було 
б створено Джарилгацький заказник – єдине місце в 
Україні, де цілеспрямовано охороняється цей вид рос-
лин.

8 лютого 1921 р. декретом Ради Народних Комісарів 
УСРР створено заповідник «Чаплі» («Асканія Нова»), а 
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в 1923 р. до нього включено острів Джарилгач – най-
більший острів України та Чорного моря. У 1922 р. Й. К. 
Пачоський був призначений завідувачем ботанічного 
відділу науково-степової станції заповідника «Чаплі» 
(«Асканія-Hова»), відвідує острів Джарилгач.

У липні 1923 р. вчений разом зі своїм учнем, моло-
дим ботаніком С. А. Дзевановським та сином Конpадом 
вирушив з Асканії-Hової до Кpиму. На зворотньому 
шляху вони відвідують острів Джарилгач, де 8 серпня 
1923 р. Сергій Антонович Дзевановський на косі та по 
валу, в напівсолонцюватих заростях очерету, віднай-
шов багатолітню рослину – Кендир венеціанський 
(Apocynum venetum). Тоді ж, як відомо, С. А. Дзеванов-
ський підтвердив існування на острові дикого вино-
граду (Vitis silvestris Gmel), відкритого його вчителем. У 
кінці липня – на початку серпня 1923 р. Й. К. Пачоський 

відвідує острів востаннє, а вже у вересні того ж року 
залишає Україну.

Таким чином, можна стверджувати, що Йосип Кон-
радович Пачоський зробив значний внесок у вивчення 
флори степу Скадовського району, флори Джарилгаць-
кої затоки та острова Джарилгач. Продовжили справу 
вчителя і ряд учнів Й. К. Пачоського, діяльність яких 
стала поштовхом для створення Джарилгацького за-
казника та передвісником створення Національного 
природного парку «Джарилгацький». Крім того, до-
слідження Й. К. Пачоського у вивченні флори острова 
Джарилгач пролили світло на деякі загадки історії та 
літератури античного та середньовічного світу.
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Василь Андрійович Страдомський (1831–1902)

Висвітлено життєвий шлях відомого миколаївського лікаря, громадського діяча Василя 
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Миколаївщина багата на скарби. Й найціннішим з 
них є люди, які своєю працею й талантами прослав-
ляли й розвивали наш рідний край протягом віків. Ін-
терес і вшанування історії життя наших прославлених 
пращурів є обов’язком кожного свідомого жителя на-
шої батьківщини. 

Однією з відомих постатей Миколаєва є Василь Ан-
дрійович Страдомський – відомий лікар, колекціонер, 
громадський діяч.

Рід Страдомських (коріння якого сягають середньо-
вічної Польщі) – один з найбільш відомих свого часу в 
Миколаєві, що подарував краю знаних лікарів, поетів, 
викладачів, церковнослужителів тощо.  

Батько Василя Андрійовича, Андрій Іванович Стра-
домський (1805-1878 рр.), був родом з Чернігівщини 
(село Андріївка Городницького повіту Чернігівської гу-
бернії). Працював протоієреєм  (зазвичай – настоятель 
храму) Чернігівського кафедрального собору. Був чле-
ном Комісії для опису губерній Київського учбового 
округу при університеті святого Володимира, співпра-
цював з «Чернігівськими відомостями» [1]. Знав мови: 
латинську, італійську, польську, цікавився археологією. 
30 квітня 1863 р. А. Страдомський був нагороджений 
Орденом св. Анни ІІ й ІІІ ступеня, Орденом св. Воло-
димира ІV ступеня за 35-річну службу на посаді свя-
щенника. За останню нагороду отримав дворянський 
спадковий статус. Указом Сенату від 23 лютого 1876 
р. був внесений разом з нащадками у третю частину 
дворянської родословної книги [2].

Найбільш яскравим нащадком А. Страдомського 
був Василь Андрійович Страдомський, який народився 
1січня 1831 р. у м. Семенівка, Новозибківського повіту 
Чернігівської губернії. 

У віці 20 років, 30 листопада 1851 р., Василь всту-
пив на медичний факультет Київського університету св. 

Володимира, а 4 квітня 1855 р. отримав диплом лікаря. 
Вже через місяць, 4 травня 1855 р., Василь Страдом-
ський був відряджений на службу молодшим лікарем 
2-ї половини (3-ї та 4-ї роти) 4-го ластового екіпажу. 
4 липня 1855 р. приїхав на службу до Севастополя, 
під час облоги міста англо-французькими військами 
був призначений ординатором до Севастопольського 
морського шпиталю. 1 вересня 1855 р. – призначений 
на друге відділення оборонної лінії міста Севастопіль, 
розміщався на Михайлівській батареї, згодом, разом 
із двома ополченцями, – поблизу Костянтинівської 
батареї [3]. Пізніше, у своїх щоденникових записах, В. 
Страдомський не раз згадував події своєї служби в Се-
вастополі: «с жаром занялся я госпитальной практикой 
при громе орудий, стоне раненых, при виде целых луж 
крови… я твердо следовал принятому мною однажды 
решению и не оставлял благородного стремления по 
мере сил и способностей моих служить страждущим 
братьям…» [4].

26 березня 1856 р. Василь Андрійович був від-
ряджений до села Дуванка, до тимчасового військо-
во-сухопутного шпиталю № 4, завідував тифозним 
відділенням. Завершилось тим, що вже через тиждень 
після прибуття до Дуванки лікар сам захворів тифом. 
14 квітня 1956 р., у зв’язку з закриттям шпиталю в Ду-
ванці, був командирований до тимчасового військо-
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во-сухопутного шпиталю № 3, до Бельбеку, куди був 
доставлений у несвідомому стані. Тут, в Бельбеку, після 
одужання, Страдомський залишився служити. 6 травня 
1856 р., у зв’язку з ліквідацією шпиталю в Бельбеці, 
Василь був долучений до 30-го флотського екіпажу, 
що був розташований в т. зв. Бартеньївській місцево-
сті (від прізвища «начальника усіх морських команд» 
контр-адмірала Бартеньєва). А з 24 червня 1856 р. Ва-
силь Страдомський був призначений ординатором у 
знову створений Севастопольський морський шпиталь 
на Михайлівській батареї у північній частині Севасто-
поля [5]. 

За «неутомимые труды и самоотвержение при 
производстве операций и подания пособия раненым 
и контуженым» під час Кримської кампанії був наго-
роджений срібною медаллю на Георгієвській стрічці 
за захист Севастополя (26.11.1855), орденом Св. Ста-
ніслава 3 ст. з мечами (16.01.1856), світлобронзовою 
медаллю на Андріївській стрічці на пам’ять про війну 
1853-1856 рр. [6]. 

Деякий час В. А. Страдомський залишався в зруйно-
ваному місті. Збереглися чернетки повісті з умовною 
назвою «Драматизм у житті лікаря»: «В первых чис-
лах августа 1856 года Севастополь представлял еще 
печальное зрелище. Улицы были совершенно пусты 
и глухи. Многие из них завалены баррикадами или 
развалинами соседних домов. Осколки бомб, ядра, 
жестяные ящики, разноцветные лохмотья от мебе-
ли и солдатских мундиров валялись на каждом шагу. 
Ходить было трудно от ям, вырытых посреди улиц ло-
павшимися бомбами…. Все население города состоя-
ло из нескольких аферистов-французов, построивших 
маленькие досчатые бараки на Графской пристани, 
по бывшей Морской и торговавших в них скверными 
винами и такими же закусками, и из 30-го флотского 
экипажа, занявшего оставленные французским гарни-
зоном небольшие деревянные бараки в конце Екате-
рининской улицы» [7].

 Але довго залишатись у зруйнованому місті В. 
Страдомському не прийшлося. Уже  4 березня 1858 
р. Василь Андрійович був назначений, а з 5 березня 
– працював на корветі «Зубр» у Севастополі під ко-
мандуванням капітан-лейтенанта Астапова. У 1859 р. 
(до 25 листопада), – на тому ж корветі, під команду-
ванням капітан-лейтенанта Барковського [8]. За свід-
ченням сина Василя Стардомського, – Бориса Васильо-
вича Страдомського, ймовірно, що саме 25 листопада 
1859 р. Василь Андрійович уперше відвідав Миколаїв, 
у зв’язку з призначенням на роботу до корвету «Волк» 
[9]. Протягом 1859-1860 рр. Страдомський був лікарем 
корвету «Волк». З 1860 р. по 1861 рр. Василь Андрійо-
вич – член команди корвету «Сокіл» [10].

У той же час В. А. Страдомський активно друкується 
в місцевій пресі, зокрема в «Медицинских прибавле-
ниях к морскому сборнику» (Санкт-Петербург). Список 
його робіт був розміщений у відомій книзі Л. Ф. Змєєва 
«Русские врачи-писатели», з яким Страдомський ли-
стувався. Без сумніву, Василь Андрійович мав талант 
письменника. Надруковані в корабельних медичних 
журналах статті містять не лише професійні записи, а 
й замітки історичного, етнографічного, побутового ха-
рактеру.

З 1862 р. лікар В. Страдомський діє на судні «Рись». 
У цьому ж році Василь Андрійович переходить на ро-
боту на корвет «Вепр» [11], брав участь у захисті Га-
гринських висот, за що отримав Кавказький хрест й 
срібну медаль на георгіївській стрічці «За підкорення 

Західного Кавказу 1859-1864» (2.11.1864), орден Свя-
того Станіслава 2 ст.  (01.01.1866) [12]. А вже за 2 роки 
В. Страдомський переходить на корвет «Сокіл». З 1865 
р. Василь Андрійович вже був на корветі «Буйвол» [13], 
а 16 листопада 1865 р. В. Страдомський був відправ-
лений до села Балованне для дослідження характеру 
захворювань жителів. 

Згодом Василь Андрійович працював на імпе-
раторській яхті «Тигр» (з 24 березня по 5 листопада 
1867 р.). 19 березня 1869 р. був обраний головою 
Миколаївської допоміжної медичної каси [14], працю-
вав на посаді молодшого ординатора Миколаївського 
морського шпиталю, суднового лікаря Чорноморсько-
го екіпажу, лікарем в училищі для дочок нижчих чи-
нів Чорноморського відомства, мав чин титулярного 
радника, колезького асесора, надвірного радника (з 
15 грудня 1869 р.) тощо [15]. У травні 1869 року при-
значений ординатором до Миколаївського морського 
шпиталю. Працював учителем фельдшерської школи, 
слідкував за доброякісністю продуктів на Воєнному 
базарі тощо [16]. 

З 1869 по 1870 рр. Страдомський працює на па-
роплаві «Тамань», здійснив закордонне плавання, за 
що отримав від турецького султана Абдул-Азиза ор-
ден Меджидіє 4 ст. (29.06.1870) [17]. 2 жовтня 1870 
р. Спілкою морських лікарів Миколаєва був обраний 
касиром і бібліотекарем, виконував цей обов’язок до 
28 січня 1871 р. 

2 лютого 1871 р. Василь Андрійович відправився 
до Одеси для влаштування на роботу на пароплав Ро-
сійської спілки пароплавства й торгівлі «Нахімов», що 
направлявся до Індії. З 12.03 по 23.07.1871 р. знахо-
дився в плаванні по маршруту Олександрія – Порт-Са-
їд – Суец – Бомбей. Лікар повернувся до Миколаєва 30 
квітня1871 р. [18].  

Протягом 1871-1872 рр. В. Страдомський працює 
на шхуні «Туапсе». Здійснив плавання до Греції, от-
римав Орден Святого Станіслава з імператорською 
короною (1.01.1873). І, нарешті, у 1873 р., провів кам-
панію на пароплаві «Казбек» (згодом,  22 квітня 1874 
р. перейменований у Ельбрус) [19]. Отримав бронзову 
медаль на Георгіївсько-Андріївській стрічці «В память 
русско-турецкой войны 1877-1878» (17.04.1878), ор-
ден Святого Володимира 4 ст. за 35 років у офіцер-
ських чинах (22.09.1891).

Страдомський пройшов Кримську війну. Має на-
городи за участь у бойових діях: ордени Святої Анни 
(офіційна назва – Імператорський орден Святої Анни, 
російський орден, заснований у 1735 р. для відзнаки 
за бойові заслуги – О. М.) 2-го й 3-го ступенів, бронзову 
медаль «За Севастопіль» (офіційна назва – «За защи-
ту Севастополя», призначався учасникам оборони Се-
вастополя (1854-1855 рр.), затверджена 26 листопада 
1855 р. за наказом Олександра ІІ – О. М.), турецький 
орден Меджидія (турецький орден, впроваджений у 
1852 р. й надаваний султаном за відзнаки – О. М.) з ко-
роною 2-го й 4-го ступенів тощо [20]. Відомі й подяки 
за роботу лікаря, що отримав В. Страдомський, зокре-
ма від Російської спілки  пароплавства [21, 22].

У 1873 р. Василь Андрійович був зарахований на 
посаду молодшого суднового лікаря Чорноморського 
флотського екіпажу, лікував майстрових і робітників 
Миколаївського порту [23]. Про його лікарський досвід 
дізнаємося з рукописів корабельних медичних журна-
лів [24], у яких досить детально описаний перебіг хво-
роб у пацієнтів, зокрема білої гарячки [25].

З 1876 р. Василь Андрійович став старшим судно-
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вим лікарем 1-го Чорноморського флотського екіпажу. 
Мав статус генерал-адмірала екіпажу, колезького, стат-
ського радника [26].

У 1877 р. Василь Андрійович порушує клопотання 
про розбудову в Миколаєві нового морського шпита-
лю. Приймає рішення про звільнення з посади лікаря 
при Миколаївському училищі для дочок нижчих чинів 
Чорноморського відомства [27].

На початку 1884 року Василь Андрійович проживав 
в Миколаєві у будинку, що знаходився в 1 Адміралтей-
ській частині на розі Садової й Аптекарської (нині – 68 
Десантників – О. М.) вулиць у домі № 2/1 [28]. Пра-
цював на посаді справовиконавця медичної частини, 
згодом був переведений на роботу до Морського шпи-
талю [29].

У 1886 р. у результаті клопотання головного ме-
дичного інспектора флоту на ім’я головного командиру 
флоту й портів Чорного та Каспійського морів голов-
ний лікар Миколаївського морського шпиталю В. Стра-
домський отримав звання медичного інспектора.

2 червня 1888 р. лікар був обраний гласним Ми-
колаївської міської думи на строк від 1888 до 1892 р. 
Присягу склав 19 червня в Миколаївській міській думі. 
30 січня 1891 р. передав усі справи своєму наступнику 
по діловодній посаді А. С. Преферансову. А вже 1 люто-
го 1891 р. у конторі шпиталю попрощався з колегами 
по службі й припинив ходити до шпиталю.

10 березня 1892 р. на засіданні Думи В. Страдом-
ський був обраний членом Опікунської ради Микола-
ївської жіночої прогімназії. 22 березня 1892 р. у при-
міщенні Спілки збереження та придбання був обраний 
членами цієї спілки директором. 26 березня 1892 р. 
обраний головою дирекції Спілки збереження й при-
дбання. А 20 квітня 1893 р. на засіданні Миколаїв-
ської міської думи був обраний у кандидати до членів 
Управи [30]. 23 квітня 1893 р. на надзвичайних зборах 
членів Спілки й придбання із 130 заяв був обраний 
59 голосами директором Спілки на 1893-94 рр., але 
В. Страдомський від пропозиції відмовився. 15 червня 
1893 р. на засіданні Думи обраний членом Опікунської 

ради Миколаївської міської лікарні. 20 червня 1893 р. 
на загальних зборах членів Миколаївського відділення 
Санкт-Петербурзької лікарської спілки взаємної допо-
моги Василь Андрійович був обраний у судді честі [31]. 

У віці 60 років статський радник Василь Страдом-
ський у зв’язку з хворобою був звільнений зі служби 
й у 1893 р. вийшов на пенсію. На знак подяки за свою 
службу лікар отримав сертифікат, що давав право Ва-
силю Андрійовичу оселитись в будь-якому місті Росій-
ської імперії. Він обрав Миколаїв.

23 травня 1896 р. В. Страдомський відмовився від 
звання голови Миколаївського відділу Спілки охоро-
ни народного здоров’я. З червня по 24 серпня цього 
ж року Василь Андрійович служив у якості заступника 
відсутнього у зв’язку з відпусткою лікаря дороги Васи-
ля Васильовича Унковського [32]. У цьому ж, 1896 р., 
лікар став членом Попечительства про народну твере-
зість [33]. 

13 травня 1902 р., у віці 72 років Василь Андрійо-
вич пішов з життя. На погребіння чоловіка його вдова, 
Тетяна Василівна, отримала від Миколаївської порто-
вої контори 175 крб. [34]. У 1902 р. їй була призначена 
емеритальна пенсія (за службу покійного чоловіка) у 
розмірі 441 крб. 08 коп. на рік й видана допомога – 
175 крб.

За час проживання в Миколаєві Василь Андрійович 
залишив по собі лише приємні спогади. Але більшість 
свого активного насиченого життя лікар провів у ро-
боті по всьому світу. На Миколаїв припав період його 
спокійних і розмірених років. Усі численні колекції 
(нумізматична, археологічна, колекція стародруків), що 
Василь Андрійович збирав усе життя, син Борис пода-
рував різноманітним архівам та музеям. Власне, одні-
єю з таких колекцій  є колекція з фонду № 448 «Ва-
силь Андрійович Страдомський (1831-1902) – старший 
судновий лікар Чорноморського флотського екіпажу» 
Державного архіву Миколаївської області. 
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Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 39 зв.

9. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр.1. Арк. 1-зв.
10. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 39 зв.
11. Там само.
12. Пономарева Е. В. Вказана праця. С. 171.
13. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 39 зв.
14. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр.1. Арк. 2.

15. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 2,11, 
12 зв. – 13, 15 зв.; Ф. 448. Оп. 1. Спр.1. Арк. 21, 37.

16. Рукописи статей, рукописи корабельных медицинских 
журналов» (25.11.1859 – 12.06.1862), Держархів Миколаївської 
обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 6  арк. 39.

17. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 17-17 
зв., 20, 41-41-зв.  

18. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр.1. Арк. 2 зв.
19. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 41-41 

зв.
20. Там само, арк. 66.
21. Там само, арк. 18.
22. Там само, арк.14.  
23. Там само, арк.108.
24. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп.1. Спр. 6. 68 арк.
25. Там само, арк. 41.
26. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 23, 41.
27. Там само, арк. 28-29.
28. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп.1. Спр. 6. Арк. 32, 37.
29. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр. 10. Арк. 51 зв.
30. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп. 1. Спр.1. Арк. 2 зв.
31. Там само, арк. 3.
32. Там само, арк. 3.
33. Держархів Миколаївської обл. Ф. 448. Оп.1. Спр. 6. Арк. 40.
34. Там само, арк. 1.
35. Там само, арк.2.
36. Тамсамо, арк. 3.
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Внесок Сергія Олександровича Сильванського 
у формування фонду Херсонського обласного 
краєзнавчого музею

Стаття є продовженням дослідження історії формування бібліотечного фонду 
Херсонського краєзнавчого музею в 1920–1930 роках на фоні історичних подій того часу.
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Сергія Олександровича Сильванського (1893-1937) 
заслужено називають літописцем старого Херсона. 
Його життя і творчий доробок досить добре дослідже-
ні місцевими краєзнавцями. Моя розповідь розкриє 
ще одну грань особистості Сергія Олександровича – як 
друга і дарувальника Херсонського музею старожитно-
стей. Наприкінці 1919 року він передав в дар нашому 
закладу нумізматичну колекцію, в основному – це єв-
ропейські монети ХVIII – ХІХ ст. [1]. Але головним його 
захопленням було збиральництво екслібрисів (екслі-
брис – книжковий знак, невелика художньо виконана 
етикетка, де вказано, кому належить книга). Пристрас-
ний колекціонер книжкових знаків, людина витончена 
і захоплена, він всіляко намагався привернути увагу 
до мистецтва екслібриса. Так, завдяки його ентузіаз-
му 1926 р. в Херсонському музеї старожитностей була 
організована виставка екслібрисів, а через місцеві 
видання Сергій Олександрович розповідав городянам 
про історію книжкового знаку.

Життя С. О. Сильванського було насичене творчим 
пошуком і коло спілкування відповідало його інтере-
сам. У Херсоні – це В. К. Шенфінкель, М. Ф. Андрієн-
ко-Нечитайло, В. І. Гошкевич, В. П. Пещанский, Г. В. Кур-
наков, О. С. Петражицький. У Москві – М. С. Базикін, П. Є. 
Корнілов, І. Ф. Рерберг та ін. 

Але саме ці три автори зробили свій внесок у фор-
мування бібліотечного фонду Херсонського музею в 
розділі «Книжкові знаки (екслібриси)».

Михайло Семенович Базикін (1900-1930) – бібліо-
філ, мистецтвознавець, книжник і колекціонер. Зібрав 
величезний фонд екслібриса. На свої кошти видавав 
книги, брошури, окремі пам’ятки. У 1929 році був реп-
ресований і наклав на себе руки.

Петро Євгенович Корнілов (1896-1981) – історик 
мистецтва, бібліофіл, колекціонер. У 1922-му році Кор-
нілов приїхав до Петрограда, вчитися в університеті, а 
у 1925 р. повертається до Казані. Організатор охорони 
пам’яток культури в Татарстані, практик і знавець му-
зейної справи.

Іван Федорович Рерберг (1892-1957) – художник, 
займався оформленням книг. Екслібриси почав ство-
рювати з 1922 року.

У кінці березня 1927 р. до музею надійшла цікава 
колекція книг:

museum_kherson-kr@ukr.net

1. Виставка акварелей Максиміліана Олександро-
вича Волошина. Каталог. [Вступ. ст. А. А. Сидорова; від-
друковано під. наглядом М. С. Базикіна в кількості 250 
прим.]. М., 1927.

2. Сильванський С. О. Провінційні книжкові знаки. 
Херсон, 1927. Тираж 210 прим. В бібліотеці зберігаєть-
ся № 17.

3. Графіка І. Ф. Рерберг. Каталог. [Всуп. ст. П.Дуль-
ского, стаття П.Корнілова. Тираж 500 прим.] Казань, 
1927.

4. Корнілов П. Є. Книжкові знаки. І. Рерберг. Тираж 
300 прим.  Казань, 1927.

5. Базикін М. С. Книжкові знаки А. І. Кравченка. 
Це видання надруковане в кількості 350 прим. (I–CCL) 
+ (1–100), з яких екземпляри римської нумерації на 
особливому папері. – М., 1924. У Херсонському облас-
ному краєзнавчому музеї зберігається примірник № 
CVI (106) з дарчим написом автора: «В бібліотеку Хер-
сонського Музею від автора. I6.III.1927». Напис і номер 
книги написані червоним чорнилом.

6. Базикін М. С. Поліграфічна секція Російської 
Академії Художніх Наук. Тираж 100 прим. І такий же 
дарчий напис. М., 1924 р. [2].

Всі ці видання є бібліографічною рідкістю. Чи була 
це посилка з Москви, чи сам Сергій Олександрович 
їздив до столиці, безумовно тільки одне – С. О. Силь-
ванський сприяв такому цінному надходженню до бі-
бліотеки Херсонського музею. З обмінного фонду му-
зею він отримав Літописи музею, вип. 8 і 9, відповідно 
15.1.28 р. і 27.6.29 р.

Петро Євгенович Корнілов до кінця 1929 р. підтри-
мував стосунки з Херсонським музеєм і надсилав з Ка-
зані свої видання:

1. Матеріали до словника Ульяновських (Симбір-
ських) художників. Казань, 1927. (Запис про надхо-
дження до музею: лютий, 1928 р.).
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2. Гравер В. В. Мате (1856-1917 рр.). Казань, 1927. (Грудень, 1929 р.).
3. А. Н. Ракович (1815-1866 рр.). Казань, 1926. (Грудень, 1929 р.).
В червні 1929 р. з обмінного фонду музею до Казані відправлено Літо-

писи музею, вип. 9 [3].
Але повернемося до Сергія Олександровича Сильванського. В 1930 р., 

у віці 37 років, він переїздить до Москви та винаймає квартиру на Арбаті 
42, кв. 8. Перед ним відкрилися нові творчі горизонти, він занурюється в 
улюблену роботу, видає свої творчі доробки. При цьому, продовжує підтри-
мувати зв’язок з близькими людьми, які залишилися в Херсоні, зокрема, з 
директором Херсонського музею Іриною Василівною Фабриціус і висилає 
свої щойно видані книги:

1. Віра Костянтинівна Шенфінкель. Київ, 1930. З дарчим написом: «Хер-
сонському музею. Автор. Москва, 25.9.30»

2. Книжкові знаки Р. В. Фреймана. М., 1930. Тираж 250 прим. З дарчим 
написом: «Херсонському музею. Москва, 26.7.30».

Рудольф Володимирович Фрейман (1880-1934) – сенатор, дійсний стат-
ський радник, юрист за освітою; дослідник і колекціонер книжкових знаків. 
У 1902 році створює свої перші екслібриси для дочок Ніни і Ірини. Автор 
представляє читачеві опис книжкових знаків, виконаних Р. В. Фрейманом до 
1923 року. П’ять екслібрисів опубліковані в нарисі. Серед них і створений 
для дочки Ніни із зображенням улюбленого власницею пейзажу і книги, що 
лежить на траві (див. іллюстрації). Автор довго і ретельно збирав, уточнював 
і обробляв інформацію, що добре видно з тексту: «Темой настоящего очерка 
являются книжные знаки Р. В. Фреймана, известного коллекционера и автора 
небольшой сюиты экслибрисов, в которых он сумел сочетать книжность с 
индивидуальными особенностями владельцев.

Будучи большим спортсменом и охотником, он отдал дань этим наклон-
ностям в некоторых своих работах по экслибрису. Так, в композицию испо-
лненного им знака для А. Штакельберг включена стилизованная ракета для 
игры в лаун-теннис; на экслибрисе дочери Литы (Елисаветы) Рудольфовны 
(а не Лидии, как указано у Иваска, о чем у пишущего эти строки имеется 
письмо Р. В. Фреймана от 26.10.1917 г.) изображена известная статуэтка не-
мецкого художника Ф.Штука – амазонка, включение которой в экслибрис 
не является «заимствованием», а «вполне сознательным воспроизведением 
статуэтки любимого художника дочери Елисаветы Рудольфовны, хорошей 
наездницы» (из того же письма). 

Перечисленными экслибрисами как будто исчерпывается экслибрисное 
творчество Р. В. Фреймана, если за время после 1923 года им не создано 
новых книжных знаков» [4]. З тексту видно, що Сергій Олександрович роботу 
про творчість Фреймана написав в Херсоні, а видав її вже в Москві.

Видання «В. І. Ленін в екслібрисі і поштовій марці» написане в співавтор-
стві з К. І. Дружиніним-Борковським надійшло до музею в листопаді 1931 р. 
Це була остання посилка від Сергія Олександровича (на жаль, книга вилуче-
на в 1951 р.) [5, 6]. На цей час директор Херсонського музею І. В. Фабриціус 
була звільнена і виїхала до Ленінграда. Останні роки життя нашого земляка 
і досі не досліджені через відсутність документальних свідчень. Всі перелі-
чені в тексті видання і сьогодні дбайливо зберігаються в бібліотечному фо-
нді Херсонського краєзнавчого музею. Завдячуючи Сергію Олександровичу 
Сильванському маємо  чудову колекцію видань з історії екслібриса.

В наш час книжковий знак втратив своє прикладне значення і перетво-
рився у самостійний витвір мистецтва та об’єкт колекціонування. У багатьох 
країнах створенні товариства колекціонерів екслібрису. З 1994 р. Україна 
є офіційним членом Міжнародної асоціації товариств екслібрисистів FISAE 
(існує з 1966 р.). 

© Остренко Н. А., 2018
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Книга пам’яті МВС про захисників
державного суверенітету

В статті розповідається про захисників державного суверенітету та незалежності України, 
які народились, проживали або перебували на службі у складі частин Міністерства 
внутрішніх справ на території Херсонщини і загинули на сході України за свободу та 
незалежність своєї держави під час виконання службових обов’язків в ході здійснення 
Антитерористичної операції.
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війська, героїзм, книга пам’яті, 
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Книга пам’яті Міністерства внутрішніх справ Украї-
ни – це данина пам’яті загиблим, які віддали свої життя 
на Донбасі під час виконання службових обов’язків у 
зоні проведення Антитерористичної операції [1, с. 3]. В 
Книзі зібрані не просто фотографії, розповіді, короткі 
життєписи людей… Ця книга – зосередження сліз і жа-
лоби, поєднаних з гордістю за героїв та за наш укра-
їнський народ, дітьми якого вони є. В Книзі пам’яті зі-
брані спогади про зовсім юних хлопців та вже зрілих 
чоловіків, які відмовилися від комфортного й спокій-
ного життя, щоби зберегти свій народ, свою землю і 
захистити від загарбницького нападу ворога. В Книзі 
імена та прізвища людей різних національностей, різ-
них конфесій, різних переконань, які народились в різ-
них регіонах, але всі вони наші герої, наша гордість і 
наші захисники. І зовсім неважливо, яка мова для них 
була рідною – вони віддали своє життя за Україну, за її 
майбутнє і за її свободу та незалежність.

Хоча і розповідається в Книзі про загиблих за сво-
боду і незалежність України, про тих, хто у найважчий 
момент нашої сучасної історії закрив собою від агре-
сора рідну землю, але вони залишаться живими не 
лише у нашій пам’яті, але й у Вічності. Адже тіла їх ле-
жать в українській землі, а душі перебувають у вічному, 
духовному світі.

В Книзі пам’яті чотириста двадцять реальних істо-
рій нацгвардійців, міліціонерів, поліцейських, прикор-
донників і рятувальників… З них тринадцять осіб, чиє 
життя пов’язане з Херсонщиною.

БАРАНОВ Максим Володимирович народився 30 
липня 1992 р. в с. Сиваське Новотроїцького р-ну Хер-
сонської обл. У 2009 р. закінчив загальноосвітню шко-
лу в с. Сиваському, потому здобув професію будівель-
ника у професійно-технічному училищі.

Був призваний на строкову військову службу, яку 
проходив у 9-й окремій бригаді Кримського територі-
ального командування внутрішніх військ МВС України 
(м. Сімферополь).

Він змалку обожнював тварин, тому охоче зголо-
сився пройти курс підготовки у Навчальному центрі 
внутрішніх військ МВС України (м. Золочів Львівської 

skavr_p@ukr.net

обл.), де здобув спеціальність кінолога.
Згодом продовжив службу за контрактом, перевів-

шись до херсонського окремого батальйону Півден-
ного ТрК ВВ МВС (з квітня 2014 р. ¬ Південне опера-
тивно-територіальне об’єднання Національної гвардії 
України), де обійняв посаду інструктора кінологічної 
групи (військова частина 3056 Національної гвардії 
України).

З 28 липня 2014 р. брав участь в антитерористичній 
операції на сході України. 24 серпня 2014 р. під Амвро-
сієвкою Донецької області разом із солдатами попав у 
засідку бойовиків поблизу с. Новоіванівка і був убитий 
автоматною чергою. Його тіло впало поруч із палаю-
чою автівкою… Був похований у безіменній братській 
могилі. 10 жовтня 2014 р. ексгумований пошуковцями 
місії «Евакуація-200» («Чорний тюльпан») – волонте-
рами всеукраїнської громадської організації «Союз 
«Народна пам’ять» та представниками Національного 
військово-історичного музею України. Перевезений до 
м. Дніпропетровська (нині – м. Дніпро). Тільки завдяки 
експертизі за тестами ДНК у 2015 р. вдалося встанови-
ти ідентичність тіла бійця.

Протягом півроку, поки тривали пошуки та проце-
дура судової молекулярно-генетичної експертизи, рід-
ним Максима неодноразово телефонували невідомі, 
які повідомляли, що Максим живий, і пропонували за 
гроші «визволити» його з полону.

27 лютого 2015 р. був похований із військовими 
почестями на батьківщині в с. Сиваське Новотроїцько-
го р-ну Херсонської обл.

Односельчани на знак увічнення пам’яті про геро-
я-земляка встановили меморіальну дошку випускнику 
школи 2009 р. – Максиму Баранову, який загинув на 
Донеччині, захищаючи незалежність України.
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Указом Президента України від 15 травня 2015 р. 
№ 270/2015 М. В. Баранов нагороджений орденом «За 
мужність» ІІІ ступеня (посмертно) [там само, с. 22-23].

ВОВЧЕНКО Олег Павлович народився 14 березня 
1967 р. в м. Херсоні. 

Служив міліціонером (сержант) взводу № 3 баталь-
йону патрульної служби міліції особливого призначен-
ня «Херсон» Управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Херсонській обл. 

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з оточе-
ного Іловайська так званим «зеленим коридором» під 
час обстрілу російськими десантниками у с. Горбатен-
ко Старобешівського р-ну Донецької обл. Був тимчасо-
во похований місцевими мешканцями на кладовищі с. 
Горбатенко разом із бійцями батальйонів «Миротво-
рець» і «Світязь». 15 вересня 2014 р. тіло Вовченка О. 
П. було ексгумоване та привезене до м. Запоріжжя по-
шуковцями місії «Евакуація-200» («Чорний тюльпан»). 
Перепохований у м. Запоріжжі на Кушугумському кла-
довищі (діл. № 19, поховання № 4148) як невідомий 
герой. Ідентифікований за результатами ДНК-експер-
тизи, результати якої 20 березня 2017 р. визнали бать-
ки [2, с. 21].

КІПІШИНОВ Геннадій Юрійович народився 14 
жовтня 1975 р. в м. Цюрупинськ (нині – м. Олешки) Хер-
сонської обл. Працював електриком, водієм, брався за 
будь-яку справу. Він дуже любив своїх дітей. Хотів, щоб 
сім’я ні в чому не відчувала потреби. Купив під заставу 
вантажний автомобіль і знав усі дороги в Україні.

А коли розпочалася війна на Донбасі, Геннадій по-
їхав до Києва, де записався добровольцем-резерві-
стом до Національної гвардії України в 2-й батальйон 
«Донбас» військової частини 3027 Північного опера-
тивно-територіального об’єднання. Був розвідником. 
Отримав особистий позивний «Румун».

20 серпня 2014 р. мікроавтобус «Тойота» вивозив 
поранених з Іловайська. У машині перебувало 8 бійців 
батальйону «Донбас» та військовослужбовець Зброй-
них Сил України. Поблизу с. Грабське Амвросіївського 
р-ну Донецької обл. автомобіль потрапив у засідку, 
влаштовану двома взводами регулярних військ Зброй-
них сил Російської Федерації. Геннадій отримав важке 
поранення і підірвав ручною гранатою себе та кількох 
росіян, які намагалися захопити його в полон. Завдяки 
подвигу Геннадія Кіпішинова уцілілі воїни змогли від-
ступити і дістатися до місць розташування своїх військ. 
Похований у м. Олешки Херсонської обл. Залишилась 
дружина та двоє малолітніх дітей.

Указом Президента України від 27 листопад 2014 р. 
№ 892/2014 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).

10 вересня 2015 р. на фасаді Цюрупинської спе-
ціальної загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів Хер-
сонської обласної ради відбулося урочисте відкриття 
меморіальної дошки на честь колишнього учня школи 
Кіпішинова Геннадія [1, с. 122-123].

КІСЛОВСЬКИЙ Віктор Олександрович народив-
ся 20 жовтня 1969 р. в м. Каховка Херсонської обл. З 
1994 р. виїхав за кордон до Польщі, де працював та 
мешкав останні роки. У 2014 р., довідавшись, що ба-
тальйон патрульної служби міліції особливого призна-
чення «Дніпро-1» здійснює набір працівників міліції, 
звернувся із заявою про прийняття на службу. 4 липня 
2014 р. вступив на службу до органів внутрішніх справ 

до батальйону патрульної служби міліції особливого 
призначення «Дніпро-1» Головного управління Мініс-
терства внутрішніх справ України в Дніпропетровські 
області на посаду міліціонера взводу № 4 роти № 4.

Загинув 14 вересня 2014 р. поблизу смт Піски Яси-
нуватського р-ну Донецької обл. під час прикриття 
танкової колони Збройних Сил України групою пра-
цівників міліції батальйону патрульної служби міліції 
особливого призначення «Дніпро-1», у складі якої був 
і В. О. Кісловський. Працівники міліції вступили в бій 
з групою сепаратистів, які здійснювали снайперський 
та мінометний обстріл позицій сил АТО. В ході бою він 
отримав смертельне поранення, від якого помер на 
місці.

Указом Президента України від 19 грудня 2014 р. 
№ 942/2014 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).

У м. Нова Каховка на житловому будинку, в якому 
проживав загиблий, встановлено меморіальну дошку 
з його прізвищем і Державний Прапор України. Було 
знято фільм «Піски. Лицарі неба», присвячений В.О. 
Кісловському і  його побратимам [2, с. 84].

КОВАЛЬОВ Владислав Вікторович народився 10 
січня 1984 р. в м. Каховка Херсонської обл. 

Під час революції Гідності очолив медичну служ-
бу херсонського Євромайдану. У березні 2014 р., коли 
після окупації Криму загроза російського вторгнення 
нависла над Херсонщиною, він став до лав місцевої 
самооборони та створив загін із медиків-волонтерів. 
Владислав розробив розвантажувальний медичний 
жилет, у якому було не лише зручно розміщувати ме-
дикаменти, а й завдяки конструктивним особливостям 
значно легше евакуювати поранених. Зараз його ви-
нахід використовують медики, які працюють в екстре-
мальних та бойових умовах.

Під час проведення АТО був рядовим міліціонером 
батальйону патрульної служби міліції особливого при-
значення «Херсон» Управління Міністерства внутріш-
ніх справ України у Херсонській обл. Мав особистий 
позивний «Док».

Перебуваючи під постійним артобстрілом в Іловай-
ському депо, Владислав Ковальов під паровозом, в ог-
лядовій ямі, виконав найскладнішу операцію ¬ пришив 
бійцю відірвану руку. Із пластмасової пляшки зробив 
стабілізуючу шину, знайшов трубки для дренажу. Під 
час операції він жартував: «Зараз Херсон покаже вам 
майстер-клас»! Боєць після операції вижив, його рука 
вціліла.

Саме завдяки Владиславу Ковальову особовий 
склад був укомплектований всіма необхідними мед-
препаратами. А коли з’ясувалось, що жінкам та дітям, 
які переховувались від артобстрілів у підвалах Іловай-
ська, потрібна медична допомога, Владислав зібрав з 
індивідуальних аптечок ліки і віддав їх місцевим меш-
канцям.

У бойових умовах він був повноцінним стрілком, 
заступав на бойові чергування, ходив на рубіж. Навіть 
під час обстрілу мінометами йшов у небезпечну зону, 
щоб витягнути пораненого бійця.

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з Іловай-
ського котла так званим зеленим коридором по дорозі 
між селами Новокатеринівка та Горбатенко. 3 вересня 
2014 р. тіло Ковальова В. В. разом із тілами 96 інших 
загиблих поблизу м. Іловайська було привезено до 
моргу м. Запоріжжя. Був упізнаний бойовими товари-
шами та родичами. Похований у м. Херсоні на мемо-
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ріалі пам’яті загиблих бійців АТО кладовища Геологів. 
Залишилась дружина та двоє дітей ¬ 2-річна донька та 
однорічний син.

Указом Президента України від 14 листопада 2014 
р. № 873/2014 нагороджений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня (посмертно).

На фасаді лікарні УМВС в м. Херсоні відкрито ме-
моріальну дошку на честь Владислава Ковальова, лі-
каря-хірурга, добровольця батальйону «Херсон», який 
героїчно загинув, коли разом із побратимами виходив 
з оточення [там само, с. 86-87].

МАЗУР Павло Валерійович народився 12 лютого 
1984 р. в м. Херсоні.

Пішов захищати українську державність у червні 
2014 р. Маючи військовий досвід і хорошу фізичну 
підготовку, він записався добровольцем до батальйо-
ну патрульної служби міліції особливого призначен-
ня «Херсон» Міністерства внутрішніх справ України в 
Херсонській обл. А вже в серпні батальйон було від-
правлено в зону проведення антитерористичної опе-
рації. 29 серпня 2014 р. загинув під час виходу з Іло-
вайського котла так званим «зеленим коридором» на 
дорозі поміж селами Новокатеринівка та Горбатенко. 
2 вересня 2014 р. тіло Мазура П. В. разом з тілами 87 
інших загиблих було привезено до моргу м. Запоріжжя. 
Він був упізнаний бойовими товаришами та родичами. 
Похований на меморіалі пам’яті загиблих бійців АТО 
кладовища Геологів м. Херсону. Залишилися дружина 
та трирічний син.

Указом Президента України від 14 листопада 2014 
р. № 873/2014 нагороджений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня (посмертно).

12 лютого 2015 р. зусиллями активістів Автомай-
дану та міської влади на будинку, де він мешкав, було 
встановлено меморіальну дошку [там само, с. 108-109].

НАБЄГОВ Роман Валерійович народився 11 листо-
пада 1986 р. в м. Херсоні.

Працював слідчим Цюрупинського РВ УМВС Украї-
ни в Херсонській області. Звернувся з листом до Міні-
стра внутрішніх справ України А. Б. Авакова з прохан-
ням відрядити його до складу АТО на час її проведення 
та стабілізації криміногенної ситуації в Донецькій і 
Луганській областях. 26 червня 2014 р. його було за-
раховано на посаду старшого інспектора батальйону 
патрульної служби міліції особливого призначення 
«Миротворець» ГУ МВС України в Київській області. У 
подальшому – розвідник-кулеметник 3-ї роти.

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з Іловай-
ського котла так званим «зеленим коридором» під час 
обстрілу російськими десантниками в с. Горбатенко. 
Був тимчасово похований місцевими мешканцями на 
кладовищі с. Горбатенко. 15 вересня 2014 р. тіло було 
ексгумоване та привезене до Запоріжжя пошуковцями 
місії «Евакуація-200» («Чорний тюльпан»), до складу 
якої належать волонтери всеукраїнської громадської 
організації «Союз «Народна пам’ять» та представники 
Національного військово-історичного музею України. 
Похований на меморіалі пам’яті загиблих бійців АТО 
кладовища Геологів м. Херсон.

Указом Президента України  від 26 лютого 2015 р. 
№ 109/2015 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).

У серпні 2015 р. вийшла книга віршів Романа та 
спогадів його друзів «Ни шагу назад».

В пам’ять про Романа встановлено меморіальні до-

шки «Борцям за волю України» з барельєфом Романа 
та його віршами в школі, де він навчався, та райвідділі, 
де працював слідчим [там само, с. 126-127].

САЛІВОНЧИК Руслан Сергійович народився в м. 
Костопіль Рівненської обл. Навчався в Запорізькому 
юридичному інституті, опісля шість років працював у сек-
торі карного розшуку Каховського райвідділу міліції.

З початком проведення на сході антитерористич-
ної операції він записався добровольцем у батальйон 
«Херсон». Під час АТО мав позивний «Позитивчик» за 
свій непідробно позитивний характер. А коли під  час 
бою загинув командир батальйону, ні миті не вагаю-
чись, взяв командування на себе.

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з Іло-
вайського котла так званим «зеленим коридором» на 
дорозі поміж селами Миропілля та Червоносільське 
Амвросієвського р-ну Донецької обл. 3 вересня 2014 
р. тіло Р. С. Салівончика разом з тілами 96 інших за-
гиблих було привезено до моргу м. Дніпра. Був упіз-
наний бойовими товаришами та родичами. Похований 
в м. Костополі Рівненської обл. на кладовищі «Нове», 
поруч із загиблими героями «Небесної сотні». У м. Ка-
ховці залишилася дружина та маленька донька.

Наказом Президента України  від 31 жовтня 2014 р. 
№ 838/2014 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).

На стіні при вході до Каховського райвідділу мілі-
ції, де 6 років працював оперуповноваженим капітан 
міліції Руслан Салівончик, встановлено меморіальну 
дошку [там само, с. 170-171].

СТАДНИК Сергій Анатолійович народився 9 серпня 
1980 р. в м. Херсоні. Навчався в Херсонській середній 
школі № 56, яку закінчив у 1997 р. Вступив до Херсон-
ського професійного-технічного училища № 9, після 
закінчення якого був призваний до лав Збройних Сил 
України. Звільнившись, 30 липня 2001 р. вступив на 
службу за контрактом. 

Віддав херсонській військовій частині понад 16 
років свого життя, пройшовши шлях від солдата стро-
кової служби до старшого прапорщика – старшини па-
трульної роти на автомобілях. У 2002 р. закінчив школу 
прапорщиків Золочівського навчального центру Вну-
трішніх військ Міністерства внутрішніх справ України.

У складі Херсонського батальйону Національної 
гвардії одним із перших добровільно брав участь у 
проведенні АТО в районі с. Успенка Амвросіївського 
р-ну Донецької обл. Загинув там же 13 липня 2014 р. 
під час мінометного обстрілу, коли перебував в укритті 
в яке залетіла міна. Сергій рвонувся вперед, затуляючи 
своїм тілом побратимів від вибуху. Але отримав трав-
ми, не сумісні з життям, урятувавши від смерті това-
ришів. 

Указом Президента України від 8 вересня 2014 р. 
№ 708/2014 нагороджений орденом «За мужність» ІІ 
ступеня (посмертно).

На фасаді школи № 56 м. Херсона встановлено ме-
моріальну дошку старшому прапорщику Національної 
гвардії України С. А. Стадніку [1, с. 268-269].

СТОРЧЕУС Руслан Олександрович народився 11 
січня 1979 р. в м. Херсон. Здобув кваліфікацію учителя 
географії, біології та основ економіки в Херсонському 
державному університеті. У 2009 р. з відзнакою закін-
чив Херсонський юридичний інститут Харківського 
національного університету внутрішніх справ і здобув 
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повну вищу освіту за спеціальністю «Правознавство» 
та кваліфікацію спеціаліста-юриста. У зв’язку з насту-
пом терористів на схід України одним з перших запи-
сався добровольцем у батальйон патрульної служби 
міліції особливого призначення «Херсон» Головного 
управління Міністерства внутрішніх справ України в 
Херсонській області, командиром якого став у травні 
2014 р.

Загинув 25 серпня 2014 р. під Іловайськом (До-
нецька обл.), потрапивши на службовому автомобілі 
у засідку терористів і був розстріляний з гранатоме-
та. Командир спецбатальйону «Херсон», батько трьох 
дітей помер на місці. Похований у меморіалі пам’яті 
загиблих бійців АТО кладовища Геологів у м. Херсон.

Указом Президента України від 31 жовтня 2014 р. 
№ 838/2014 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).

16 лютого 2015 р. на будівлі Херсонського дер-
жавного університету було урочисто відкрито мемо-
ріальну дошку на честь випускника університету Р. О. 
Сторчеуса. В той же день у музеї історії університету 
було відкрито експозицію, приурочену вшануванню 
пам’яті випускника, командира батальйону «Херсон» Р. 
О. Сторчеуса [2, с. 192-193].

УШАКОВ Едуард Анатолійович народився 13 груд-
ня 1990 р. в с. Новопокровка Новотроїцького р-ну Хер-
сонської обл. 

Коли над країною нависла небезпека Едуард Уша-
ков приєднався до лав Національної гвардії України 
(батальйон спеціального призначення «Донбас»), був за-
рахований у списки частини і став на захист України, ви-
конуючи службовий обов’язок. Мав позивний «Кейн».

Загинув 29 серпня 2014 р. біля с. Червоносільське 
Амвросіївського р-ну Донецької обл. під час виходу так 
званим «зеленим коридором» з оточеного Іловайська. 
Був тимчасово похований 3 вересня разом з іншими 
96-ма загиблими на Краснопільському цвинтарі м. 
Дніпра як невпізнаний. Тривалий час вважався зни-
клим безвісти. Наприкінці листопада 2016 р. ідентифі-
кований за тестом ДНК та визнаний загиблим слідчи-
ми органами.

Указом Президента України від 27 лютого 2017 р. 
№ 48/2017 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня (посмертно).

У Харківському національному університеті ім. В. Н. 
Каразіна відкрито меморіальну дошку полеглим сту-
дентам, викарбуване на ній і прізвище Е.А. Ушакова [1, 
с. 282-283].

ШАРИГІН Артем Віталійович народився 29 грудня 
1993 р. в с. Новорепівка Новотроїцького р-ну Херсон-
ської обл. Рядовий міліції, солдат батальйону патруль-
ної служби міліції особливого призначення «Херсон» 
Головного управління Міністерства внутрішніх справ 
України в Херсонській області.

Загинув 29 серпня 2014 р. під час виходу з Іловай-
ського котла т. з. «зеленим коридором» на дорозі по-
між селами Новокатеринівка та Горбатенко. Тривалий 

час його вважали зниклим безвісти. Був привезений 
разом з тілами 87 інших загиблих до моргу м. Запо-
ріжжя. Попередньо ідентифікований за тестами ДНК. 
Похований 7 жовтня 2015 р. у с. Новорепівка Новотро-
їцького р-ну Херсонської обл. 

Указом Президента України від 25 листопада 2015 
р. № 663/2015 нагороджений орденом «За мужність» 
ІІІ ступеня (посмертно).

27 травня 2016 р. на будівлі  Херсонського профе-
сійного суднобудівного ліцею відкрили меморіальну 
дошку на честь захисника [2, с. 226-227].

ШПАК Ігор Олегович народився 2 травня 1990 р. 
в м. Херсон. Кандидат у майстри спорту з кікбоксин-
гу, успішно закінчив Харківську академію внутрішніх 
справ Міністерства внутрішніх справ України.

Служив в окремому загоні спеціального призна-
чення та боротьби з тероризмом «Омега» Внутрішніх 
військ Міністерства внутрішніх справ України. У зоні 
АТО з 8 квітня 2014 р. — самого початку ведення бо-
йових дій на Донбасі. Мав позивний «Птах». За його 
плечима визволення Слов’янська і Попасної, штурм Се-
менівки та інших населених пунктів Донбасу.

Указом Президента України від 19 липня 2014 р. 
№ 599/2014 нагороджений орденом «За мужність» ІІІ 
ступеня.

 У вересні 2014 р. перевівся служити до Харкова на 
посаду заступника командира загону 2-ї розвідуваль-
ної групи спеціального призначення новоствореного 
окремого загону розвідки.

22 березня 2015 р. автомобіль, на якому Ігор по-
вертався з патрулювання, потрапив у дорожньо-тран-
спортну пригоду. Помер від поранень 24 березня 2015 
р. в м. Слов’янськ Донецької обл. 

Указом Президента України № 365/2015 від 28 
червня 2015 р. нагороджений орденом «За мужність» 
ІІ ступеня (посмертно) [1, с. 310-311].

Крізь горнило Антитерористичної операції на Схо-
ді України пройшли десятки тисяч воїнів – захисників 
нашої країни. Серед них є справжні герої, якими ми 
пишаємось, є загиблі, яких ми згадуємо, є поранені, 
яких ми шануємо. Навіть прямо зараз, тисячі солдат і 
офіцерів, пліч-о-пліч стоять на своїх позиціях, ані кро-
ку не відступаючи назад під ворожими кулями та сна-
рядами. Серед них є чоловіки і жінки, літні і молоді, 
представники різних національностей і релігій, що до-
вели право бути українцями як не по крові, так по духу.

Книга пам’яті МВС має зберегти пам’ять про кожно-
го героя для історії і наступних поколінь. Вона – слава, 
пошана та біль Вітчизни. Це нагадування майбутнім 
поколінням про високу ціну, сплачену за мир та неза-
лежність нашої країни. А для всього світу ці гіркі рядки 
мають стати ліками від байдужості і потурання щодо 
військової агресії будь-якого політичного режиму. Вій-
на не буває чужою.
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Соколенко
Андрій Григорович 
член Національної спілки художників України
(м. Запоріжжя)

Григорій Соколенко: «Олександр Довженко дав 
мені програму на все життя»

Григорій Олександрович Соколенко – митець, один із ініціаторів заснування Запорізького 
обласного художнього музею. Формування колекції новоствореного музею відбувалась 
за принципами засвоєними під час спілкування із видатними особистостями, яких зустрів 
Григорій Соколенко на творчому шляху. Завдяки знайомству із бойчукістом Григорієм 
Довженком, під час роботи на будівництві Нової Каховки, Григорій Соколенко зрозумів 
значущість майже знищеної спадщини бойчукістів та доклав зусиль для збереження 
та популяризації їхньої творчості. Знайомство із Олександром Петровичем Довженком 
надихнуло молодого художника на монументальні та філософські мистецькі роботи. 
Творча спадщина художника та документальний архів є важливим джерелом для 
вивчення історії та культури XX сторіччя. 

Ключові слова: 
Нова Каховка, Запоріжжя, 
Запорізький обласний художній 
музей, бойчукісти, Григорій 
Довженко, Олександр Довженко, 
монументальне мистецтво.

«Студентами були на практиці у Новій Каховці. 
Ідемо із Дімою Паничевим берегом Дніпра. Із вудкою 
сидить дід. Ми йому: «А ми вас зараз намалюємо» – 
«Малюйте. А звідки ти?» – питає мене. – «З Веселого 
Кута, Сашка Соколенка син», – відповідаю. – «Так ми 
ж рідня...».

Майбутній художник Григорій Соколенко народив-
ся на Херсонщині 17 квітня 1927 року (за паспортом 
– 1928-го) у Любомирівській церкві села Любомирівка 
(нині – Березнегуватський район Миколаївської об-
ласті). Церква, на жаль, не збереглася. Спогади Григорія 
Олександровича мають важливий реалістичний зміст, 
який згодом сконцентрувався у його ставленні до іс-
торії українського народу, до пережитого у XX столітті 
та відбився у творчості, у художній спадщині Григорія 
Соколенка.

У селі Веселий Кут, у родині, що зберігала пам’ять 
про козацьких предків, проминули перші роки життя 
малого Грицька. У 1931 році сім’я залишила рідну зем-
лю: селян почали заганяти до колгоспів, а хто не хотів, 
ставав «ворогом народу» із перспективою висилки. 
Тоді батько Олександр Соколенко здав добровільно 
все, що мав, у колгосп. Хату віддав рідному племіннику, 
а її забрав голова колгоспу. «У вас же есть, где жить» – 
докоряв прокурор діду, коли той просив його приїхати, 
розібратись. 

«Лошака твого загрузили нові хазяї, комнезамож-
ники – скільки він потягнути зміг. А тому не було й 
трьох років, – тож порвав жили від напруги. Прийшов 
на місце, де з’явився на світ, ліг та й помер» – писав 
рідний брат Іван. «Ніколи не бачив у батька сльози на 
очах, лише один-єдиний раз після того листа…» –  зга-
дував Григорій Олександрович.

Сім’я була така: батько Соколенко Олександр Васи-
льович, 1896 року народження, мати Марія Йосипів-
на, 1901 року народження. Старший брат Микола на-
родився у 1924-му. «Моя бабуся Анастасія Григорівна 

мала дівоче прізвище Дубовенко, була з роду невели-
ких поміщиків, її батько, себто мій прадід Григорій, мав 
50 десятин землі. Поруч з їхнім помістям на річці Інгу-
лець був у них водяний млин, біля Максимова броду, 
названого за іменем прапрадіда. Батько говорив: 
«На отаких поміщиках світ держався. Тримали ко-
ней, волів, корів, овець, качок, гусей, індиків. . . Пра-
цювали з раннього ранку до пізньої ночі. Наймали 
сезонних робітників – і кормили краще, ніж себе.. . 
Мама казала, щонайчастіше це були полтавці. Згаду-
вала, як гарно та сильно вони співали. І тітка Оксюта 
і вся їхня рідня на кліросі співали. Не казали тільки 
мама, що дід Йосип, її батько, дяком служив у Любо-
мирівській церкві. Він, як і всі Волошини, кріпосного 
права не знав. Прихід складався із трьох сучасних 
районів Миколаївської області. А уряд – козацький 
старшина, урядник та пара коней державних – от і весь 
уряд приходу.

Дідусь мій сильно робив, був совісний. На ходу на-
віть їв. Виховувала нас бабуся Анастасія Григорівна. 
Батьки та діди мої були святі люди, жили для дітей…» 
– розповідав Григорій Олександрович про свою вільну 
козацьку родину.

Переїхавши до Запоріжжя, Соколенки оселились 
у бараці. Батько працював теслею – у 1930-ті крили 
крокви над цехами заводу «Дніпроспецсталь», потім 
пішов вчитися на машиніста турбін. А мама вчилася на 
дієтсестру. 
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Малювати Грицько почав рано, ще до школи. Гри-
горій радісно вирушив у чарівний світ образотворчо-
го мистецтва. У 1941 році разом із братом Миколою 
поступив до Київської заочної художньої школи... Але 
ж настала війна. «Ми були в школі, коли почали бомбар-
дувати Запоріжжя, і вчителі сказали нам розійтись по до-
мівках. А я заплакав, бо дуже любив вчитися» [1, с. 8-9].

Батько сказав родині: «Заводи вивезли, працювати 
ніде, а поліцаєм служити не буду, тож повертаємось у 
село». І восени 1941-го пішки вирушили додому. Пе-
реправлялись на поромі через Дніпро, бачили зруй-
новану греблю Дніпрогесу: у провалля стрімко падала 
вода. А з-під води стирчала затоплена водосховищем 
церква…

У Веселому Куті під час окупації родина бідувала, 
ховала від німців дітей – щоб не вивезли на роботи 
до Німеччини. Відразу по звільненню старший брат 
Микола був призваний до армії, отримав поранення, 
лікувався у Дніпропетровському шпиталі. Туди до ньо-
го поїхав провідати молодший Григорій. «У Дніпро-
петровську вже працює художнє училище та музей», 
– писав Микола молодшому брату. Йому вже художни-
ком бути не судилося, бо мав поранене око.

«Я пам’ятаю, вибрав день, пішов до музею, і потім, 
коли повернувся додому, – тільки одна думка у мене 
була: їхати до Дніпропетровська, до художнього учи-
лища. Заняття вже почалися. Я приїхав, приходжу – 
викладач Микола Петрович Погребняк мені каже: «Ти 
що-небудь намалюй». Я поставив натюрморт, нама-
лював – аквареллю, здається. Приносю, він мені каже: 
«Добре, Грицько, будеш вчитися». Восени 1944-го Гри-
горій Соколенко поступив до Дніпропетровского ху-
дожнього училища. «Саша Губарєв був зі мною на пер-
шому курсі, а Саша Данченко – на другому», – згадував 
він. З викладачів ще запам’ятався Олександр Куко. У 
1949 закінчив училище із відмінними оцінками. Ше-
стеро випускників поїхали із Дніпропетровська посту-
пати до Ризької академії мистецтв. 

У 1950 році сім’я повернулася до Запоріжжя: бать-
ка перевели працювати на «Запоріжсталь». На один 
день Грицько приїхав додому: «Батько дістав гроші і 
каже: оце я продав корову, більше у мене немає нічо-
го. І з тими грішми поїхав до Риги. Це був перший рік 
навчання російською мовою. Поступив, нас поселили 
у гуртожиток, біля консерваторії. Вчителі наші були 
Арій Скріде, Карл Бренцен, Ян Тільберг, вони ще мали 
європейську освіту. Першу практику пройшов у Ризі. 
А у 1951-му попросився на будівництво Каховки – це 
близько до Запоріжжя, до родини. Декілька років їздив 
туди на практику і завжди мав похвалу академради за 
свої роботи. 

Зайдеш у Дніпро, а вода здається гарячою, у порів-
нянні із Даугавою. До Каховки багато приїхало худож-
ників та студентів художніх вузів. Мій товариш Саша 
Данченко – він тоді вчився у Київському художньому 
інституті – приїхав. З харківського художнього теж 
хлопці були. 

Села Ключового вже не було: одна хата стара, че-
репицею крита, лишилася на березі. Я її писав і жінку 
стару біля хати. В тих місцях до революції були еко-
номії – у селі Козацькому був маєток Трубецького, чи 
не найбільшого виробника вина півдня України. Він, 
Фальц-Фейн, Геккер мали кожен по 99 економій. Тому 
що якщо маєш 100 економій – утримуй царське вій-
сько. От у них і було по 99. І у Козацькому, на лівому 
березі, і на місці нинішньої Нової Каховки були вино-
градники, жили люди Трубецького».

У 1954 році, у Новій Каховці, Григорій Соколенко 
познайомився із Олександром Петровичем Довжен-
ком. Велике будівництво зібрало на березі Дніпра 
багато яскравих молодих та зрілих художників. При-
сутність режисера та письменника викликала неабияку 
цікавість у творчих людей. Але ж, дуже зайнятий, від-
чувши нарешті після практично висилки з України до 
Москви можливість самореалізації, Олександр Петро-
вич беріг час та своє слабке здоров’я. Художники, зга-
дував Альбін Гавдзинський, звертались до режисера: 
подивіться мої роботи! Та він йшов, завжди зайнятий: 
потім, потім. Тому ті зустрічі, які мав із ним Григорій 
Соколенко, по-перше, закарбувались у пам’ять молодо-
го митця, по-друге, мали вплив на все його життя та 
творчу роботу.

Григорій Соколенко згадував: «Це трапилось на 
четверте моє літо у Новій Каховці,  приблизно у серпні. 
Пам’ятаю, мені треба було їхати у Запоріжжя до батьків 
і я пішов на причал. Отож, дивлюся розклад руху па-
роплавів, а тут до мене знайомий голос: «Ви не допо-
можете віднести чемодан?». Оглядаюсь, а це Григорій 
Овксентійович Довженко мене кличе. Взяв я на плече 
чемодан, піднімаємось вгору, а Григорій Овксентійович 
мені і каже: знаєш, хто це попереду? Режисер Олек-
сандр Петрович Довженко. …Ми йдемо, попереду з ці-
пком Довженко. Після ночі світло. Піднялися до його 
кімнати на другий поверх готелю: вікна виходили на 
Дніпро. Ставлю чемодан, Олександр Петрович мені дає 
п’ять карбованців. А я випалив: «Не треба мені грошей, 
дозвольте мені у вас залишитися». Він поставив биль-
цем стільця до мене, сів і питає: «Хто ви?» І от я перед 
ним, як на сповіді, випалив все, що найбільше мене 
хвилювало. До півночі йшла розмова. От тоді я сильно 
до нього прив’язався» [2, с. 4].

Олександр Петрович працював над сценарієм 
фільму «Поема про море». О. Соколенко згадував 
слова вчителя; «Наука, – казав Довженко, – на стыках 
развивается. Астробиология, например, – это астроно-
мия плюс биология. Возможно, и в искусстве так же. 
Возможно, это будет уже не живопись, может, камен-
ная живопись. На стыках искусств надо искать ответ». 
«Піднімайтесь до глибини свого серця. Станьте худож-
ником Дніпра», – це він сказав молодому художнику 
наостанок. 

...Навіть тему дипломної роботи – груповий пор-
трет на фоні Каховської ГЕС – підказав молодому ху-
дожнику режисер. «Він задумав таке у кіно – я хочу, 
каже, груповий портрет. А у мене це склалося у живо-
пису. У 1955-му я закінчував академію. Привіз ескізи. 
А Яніс Тільберг мені каже: виліпіть фігури, щоб краще 
закомпонувати. У вас складний задум, фігури на пере-
дньому плані обрізані. Тож візьміть глину і зробіть, що 
задумали. Я зимою був у Ризі (мама казала – не їдь до-
дому, сину, дорого, твоя дорога до нас – це тобі місяць 
харчуватися, приїзди вже влітку). І тої зими ліпив оцю 
групу людей. Зробив каркас, фігури передні. І після вже 
став малювати…».

Але ж я запам’ятав слова Довженка: «Станьте ху-
дожником Дніпра». І разом із запорізькими худож-
никами Юрієм Колосовським, Миколою Пашканісом, 
Олександром Сериковім у 1956 році ми пройшли по 
Дніпру на човні, від Києва до Черкас. Двадцять зупи-
нок зробили, милуючись, змальовуючи краєвиди. Тоді 
ще Дніпро був Дніпром. Не було ще Київської, Канів-
ської, Кременчуцької, Дніпродзержинської ГЕС... ще 
живі були плавневі затоки Полтавщини. Це були ща-
сливі дні. Весна. Розливи вод чистих-чистих. І хмари 
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комарів…Восени того ж року, пам’ятаю, мама сказала 
мені: «Помер твій Довженко». І я заплакав…».

В цей час у Запоріжжі Григорій Олександрович 
Соколенко стає активним учасником творчого середо-
вища, наполегливо поширює художню освіту. Очолив 
творчу секцію товариства художників. Петро Воль-
ський очолив студію запорізьких художників, Федір 
Шевченко вів студію в Палаці металургів. Творчі чет-
верги (на них часто виступав Соколенко) і студії вва-
жались кращими в Україні. 

Першу свою монументальну роботу – розпис у Па-
лаці піонерів у 1959-му – виконав спільно з Леонідом 
Орленком. Всього ж у місті збереглося шість його мо-
нументальних робіт в різних техніках. 

Тема козацтва була забороненою, про це художник 
достеменно не знав. Та занурився у тематику із натх-
ненням. Для інтер’єру магазину «Жемчуг» розробив 
вітраж: козаки слухають кобзаря, що співає та грає на 
кобзі під запорізьким дубом. А по Дніпру проплива-
ють заморські човни. Як трактувати хвилі у вітражній 
техніці, подивився у прибалтів. Робив вітраж разом із 
Леонідом Орленком. 

Виконав проект для ДК «Титан»: металургів і хіміків 
поєднав бандурист-кобзар. Матеріал, славний з давніх 
часів, –  кольорове шкло на бетонній основі, секціями. 
Для цієї роботи Соколенко багато вивчав історію су-
часного українського мистецтва. 

Тоді ж у його житті з’явилася бандура (інструмент 
взірця 1770 року зробив чудовий київський художник, 
кобзар Григорій Кирилович Ткаченко) – так реалізува-
лася давня мрія Григорія Соколенка грати та співати 
українські народні пісні.

1968 рік приніс участь у Всесоюзному конкурсі на 
проект музею запорозького козацтва на о. Хортиця. У 
зв’язку з цим, Г. Соколенко пройшов по місцях запороз-
ьких січей на Подніпров’ї з десятирічним сином. [Чи 
багато запорозьких художників пройшли цими місця-
ми?]. Проект отримав другу премію.

У 1969 році декілька місяців працював серед ко-
лективу художників та архітекторів прийняв участь в 
організації першої виставки монументального мисте-
цтва України, на якій вперше були експоновані роботи 
бойчукістів – у фото та безцінних оригіналах. До цієї 
виставки Григорій Овксентійович Довженко підготував 
свій проект – «Комплексне оздоблення м. Нова Кахов-
ка». У 1971–1974 роки – перший директором Запо-
різького художнього музею, що вперше створювався у 
місті. На це надихнули досвід київської виставки і вра-
ження від круїзу. Запорізькі художники давно мріяли 
про свій музей. 

…Щоб в перспективі музей міг зрівнятись з кращи-
ми обласними музеями, Соколенко запустив систему 
експедицій по Україні по збору експонатів народно-
го мистецтва [зокрема, петриківського розпису], а до 
видатних художників і колекціонерів звертався сам – 

їздив у Москву до Оксани Павленко [художниця з ото-
чення Бойчука], у Київ – до дружини видатного Анато-
ля Петрицького, та до одеських колекціонерів, і привіз 
перші наші роботи, датовані кінцем ХІХ – початком та 
20-ми роками ХХ століття. Зараз Запорізький художній 
музей має високохудожню колекція, яку музей збирав 
протягом усього свого життя – з 1971-го і до сьогоден-
ня. Мистецьке середовище міста вдячне першому ди-
ректору Г. Соколенку. 

Завдяки Новій Каховці, знайомству із учнем Ми-
хайла Бойчука Григорієм Довженком, із Олександром 
Довженком, у запорізькому музеї із часом з’явились 
етапні роботи, які поєднали розірвану соцреалістични-
ми принципами спадкоємність із культурою Українського 
Відродження. У колекції ЗОХМ є роботи Оксани Павлен-
ко, Миколи Рокицького, Кирила Гвоздика та інших видат-
них художників, причетних до бойчуківської школи. 

Як свідок будівництва Нової Каховки та гідрое-
лектростанції, Григорій Соколенко створив величезну 
кількість графічних замальовок, виконав до 30-ти олій-
них робіт. Літопис народження міста Нова Каховка має 
величезне значення для збереження скансену – музею 
під відкритим небом, яким є сьогодні Нова Каховка. 
[3, с. 8] Відтворення первісного вигляду міста, архітек-
турних пам’яток, а особливо – «кам’яних вишиванок», 
орнаментів, які розробив і власноруч виконав учень 
Михайла Бойчука Григорій Довженко має величезне 
значення для сучасної роботи із відновлення унікаль-
ного вигляду міста Нова Каховка та його діяльності як 
туристичного об’єкта. 
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