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ослідницько-краєзнавчий проект «Соціально-значущі 
ініціативи молоді -  громаді» завершує другий етап до
слідження. На цьому етапі спільними зусиллями нау
ковців Національного університету «Острозька акаде
мія», Рівненського обласного інституту післядипломної 
педагогічної освіти та вчителів вдалося зреалізувати 
основні завдання: залучити молодь до підготовки соці
ально-значущих для розвитку регіону проектів; сфор
мувати в молодого покоління дослідницькі компетен
ції; організувати науково-методичний, педагогічний 
супровід науково-дослідницької роботи молоді, реалі
зувати основну місію проекту -  виховання майбутньої 
наукової еліти України.

Соціалізація молоді, усвідомлення кож
ною молодою людиною, що вона потрібна 
і її зусилля будуть затребувані в Україні, в 
суспільстві, -  основне завдання держави. 
Соціалізація відбувається протягом усього 
життя людини, однак на початкових етапах 
формування особистості її значення стає 
першорядним, тому що саме в дитинстві, 
підлітковому та молодому віці закладається 
основний потенціал особистості, який впли
ває на подальше її життя. Тому соціалізація 
молоді -  це процес становлення і розвитку 
даної групи аж до переходу її у  групу дорос
лих, це поетапне включення молоді в соціум, 
яке здійснюється на основі діяльності і само
діяльності, у  процесі суб'єкт-суб'єктної взає
модії з іншими віковими групами.

Однак соціалізація є не лише пасивним відображен
ням дійсності, водночас вона включає механізми нова
торства, творчості, ініціативності, забезпечуючи тим са
мим процес індивідуального і суспільного оновлення.

Процесу соціалізації молоді, особливо в інформацій
ному суспільстві, притаманна внутрішня конфліктність, 
яка зумовлена багатьма чинниками: переосмисленням 
молоддю всього попереднього досвіду, кардинальни
ми змінами традиційних цінностей і поглядів, соціаль
ною неоднорідністю тощо. З одного боку, входження 
в інформаційний простір і споживання інформаційної 
продукції у  сучасної молоді формує інформаційний 
капітал, який можна інтерпретувати як інформаційну



власність молодої людини, що забезпечує її здібність 
до інформаційної і комунікаційної взаємодії, до успіш
ної соціальної і професійної адаптації, діяльності і роз
витку. У цьому полягає головна соціалізуюча функція 
інформатизації, яка створює інформаційну і комуніка
ційну основу для інтеграції молоді в суспільство та її 
успішної самореалізації.

Із другого -  молоді складніше інтегруватися в соці
альний простір реального життя, займаючи в ньому 
достатньо маргінальне положення. У цій ситуації ін
формаційні засоби, і перш за все Інтернет, створюють 
ілюзію інтегрованості, входження в систему соціаль
них комунікацій і взаємодій. Однак ця ілюзія триває 
доти, доки індивід знаходиться в мережі. У результаті 
у  свідомості індивіда формується суперечність соціаль
ної і віртуальної реальності, що не сприяє оптимально
му вирішенню проблеми соціальної інтеграції молоді 
в суспільство, а лише дозволяє на ситуативному рівні 
зменшити негативний ефект від реальної ситуації.

Дослідницько-краєзнавчий проект «Соціально-зна
чущі ініціативи молоді -  громаді» відкриває нові мож
ливості для молоді віднайти своє місце в житті, відчути 
себе затребуваним і що їхні напрацювання будуть вті
лені в життя регіону.

Сергій ГЕМБЕРГ,
заступник голови Рівненської обласної 

державної адміністрації



асливе майбутнє України неможливе без освіченої, ду
ховно збагаченої, високоморальної, патріотичної, ціле
спрямованої молоді, яка з любов'ю та відповідальністю 
розвиває свою Батьківщину. Формування такої молоді 
можливе лише шляхом плідної співпраці закладів за
гальної середньої освіти, відділів освіти, закладів вищої 
і післядипломної освіти та органів державної влади.

Саме тому восени 2017 року, будучи начальником 
відділу освіти Острозької районної державної адміні
страції, ми спільно з керівництвом, викладачами та 
студентами Національного університету «Острозька 
академія», науково-педагогічними працівниками Рів

ненського обласного інституту післяди
пломної педагогічної освіти та вчителями і 
учнями закладів загальної середньої освіти 
Острозького району і м. Острог започат
кували дослідницько-краєзнавчий проект 
«Соціально значущі проекти молоді -  гро
маді Острожчини». Мета проекту полягає у  
формуванні в учнів та студентів позитивного 
досвіду проведення і презентації соціально 
значимих досліджень для розвитку регіону 
та сприянні вихованню громадсько-актив
ної молоді, відповідальної за долю країни.

25 жовтня 2018 року в Національному 
університеті «Острозька академія» відбу
лася презентація першого збірника науко
вих досліджень учнівської та студентської 

молоді «Соціально значущі проекти молоді -  громаді 
Острожчини», до якого увійшло 16 робіт талановитої 
молоді Острозького краю. Однак, на цьому реалізація 
проекту не завершилася. Ми продовжили працювати 
далі, розширюючи горизонти та залучаючи учасників 
не лише з Рівненської, а й суміжних областей.

Так, спільними зусиллями, 15 травня 2019 року на 
базі Національного університету «Острозька акаде
мія» у рамках наукової викладацько-студентської кон
ференції «Дні науки» 47 учасників проекту, учнів 8-11 
класів найкращих закладів загальної середньої освіти 
з п'яти областей України: Рівненської, Хмельницької, 
Тернопільської, Волинської і Житомирської, презенту
вали результати свої перших досліджень під час робо
ти секції «Майбутні науковці».



Пасічник Ігор Демидович

Переходько Юрій Анатолійович

Отримавши цінні поради та рекомендації 
від викладачів університету щодо вдоскона
лення своїх наукових доробків, учні та студен
ти доопрацювали дослідження. І результатом 
цієї наполегливої праці став другий збірник уч
нівсько-студентських наукових робіт у  рамках 
дослідницько-краєзнавчого проекту «Соціаль
но-значущі ініціативи молоді -  громаді». До ньо
го увійшло тридцять сім досліджень у  розрізі 
таких розділів як: «Громадське здоров'я», «Еко
номіка», «Історія», «Національна безпека», «Пра
во», «Психологія», «Філологія» та «Міжнародні 
відносини».

Щиро дякую, усім учасникам: учням та вчите
лям, студентам і викладачам за плідну співпра
цю, за неабияку цікавіть до науки. Із нетерпінням 
чекаю зустрічі на презентації другого наукового 
збірника як чергового результату успішної реалі
зації нашого проекту.

Особливу подяку за сприяння реалізації проек
ту та спонсорську допомогу у  фінансуванні видан
ня другого збірника дослідницько-краєзнавчого 
проекту «Соціально-значущі ініціативи молоді -  
громаді», за сприйняття молоді як визначальної 
цінності й головного ресурсу розвитку України 
висловлюю ректору Національного університету 
«Острозька академія», доктору психологічних 
наук, професору, герою України Ігорю Демидо
вичу Пасічнику та голові правління Приватного 
акціонерного товариства «Едельвіка» Юрію Ана
толійовичу Переходьку.



Ви вкотре доводите те, що розвиток нашої країни 
можливий лише шляхом ефективної синергії освіти, 
науки, бізнесу та органів державної влади.

Щиро вірю, що учнівська молодь у  рамках реалізації 
нашого проекту, не лише здобуде та вдосконалить свої 
навички виконання наукових досліджень, а й налаго
дить зв'язки із студентами і викладачами університету, 
відчує та переконається у  тому що саме Національний 
університет «Острозька академія» -  їхній квиток у  ща
сливе майбутнє.

Дорога молодь, ви -  унікальні! Переконаний, що 
успішно реалізувавши себе у  проекті, ви вже зміни
ли свій світогляд і зрозуміли, що кращого закладу 
вищої освіти для свого професійного становлення та 
особистого розвитку як Національний університет 
«Острозька академія» вам не знайти! Повірте мені як 
випускнику' економічного факультету Острозької ака
демії 2008 року випуску, який надзвичайно цінує сту
дентські роки та неоціненний досвід, подарований рід
ною Альма матер. Далі буде...

Олександр ХАРЧУК,
голова Острозької районної 

державної адміністрації



§
тратегічним загальнодержавним завданням розбудо
ви української освіти на початку нового тисячоліття є 
створення умов для особистісного зростання і творчо
го самовираження кожного громадянина нашої дер
жави. Дослідницько-краєзнавчий проект «Соціально- 
значущі ініціативи в розвитку громади» має на меті 
залучення учнівської та студентської молоді до підго
товки соціальнозначущих для розвитку регіону проек
тів, формування в молодого покоління дослідницької 
компетенції. Під керівництвом досвідчених учителів 
та науковців Національного університету «Острозька 
академія» і Рівненського обласного інституту післяди- 
пломної педагогічної освіти налагоджено партнерські 
стосунки студентів і учнів.

У 2018 році видано збірник праць за результа
тами І етапу досліджень. Важливо відзначити, 
що матеріали не потрапили на полиці бібліо
тек, а поступово знайшли своє застосування. 
Це екскурсійні маршрути, розроблені навіть 
іноземною мовою, експозиції в шкільних музе
ях, повернені із забуття імена видатних земля
ків. Кожна свідома людина перебуває в пошуку 
сенсу життя, хоче бути почутою, хоче щоб в ній 
бачили і поважали людину. Соціальний проект 
відкриває необмежені можливості для цього. 
Величезна відповідальність покладена на керів
ників, авторів та координатора-упорядника про
екту. Саме ми маємо спрямувати зусилля дітей 
на реалізацію завдань, а головне переконати, що 
їхні зусилля будуть затребувані та оцінені.

Соціальний проект відкриває необмежені можливо
сті зреалізувати себе. Дослідження ведуться в багатьох 
напрямках: історія, правознавство, психологія, еконо
міка, культура.

Володимир ЛАВРЕНЧУК,
кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри суспільно-гуманітарної 
освіти Рівненського обласного інституту 

післядипломної педагогічної освіти



ержавна програма молодіжної політики базується на 
сприйнятті молоді як визначальної цінності й головно
го ресурсу українського суспільства. Основою сучасно
го виховного процесу є людина, як найвища цінність, 
де провідною тенденцією є формування морально-ду
ховної, життєво-компетентної особистості. Формуван
ня всебічно розвиненої, самодостатньої, національно 
свідомої і суспільно активної молоді, спроможної за
безпечити ефективні політичні, соціально-економічні 
й культурні перетворення, здатні зміцнювати націо
нальну безпеку і міжнародний авторитет -  є основним 
пріоритетом суверенної Української Держави.

Проект науково-пошукової діяльності моло
ді спрямований на вивчення та дослідження 
історії рідного краю та тих глобальних про
цесів, що в різні епохи впливали на суспільні 
аспекти життя. Залучення учнівської та сту
дентської молоді до таких проектів -  це один 
із шляхів виховання активнодіючої особи
стості. Вони вчаться самостійно виконувати 
роботу по пошуку та дослідженню заданих 
тем, самостійно проявляють ініціативу та са
мостійно приймають рішення -  і це дає їм 
впевненість в собі, що є дуже важливим у  те
перішній час. Участь молоді у  таких проектах 
сприяє як розвитку критичного мислення, 
так і вияву їх творчих здібностей.

Залучення до даного проекту учнів та студентів з 
різних регіонів історичної Волині спільно з наукови
ми установами, такими як Національний Університет 
«Острозька Академія» (ректор Пасічник І.Д.), Держав
ний історико-культурний заповідник м. Острог (дирек
тор Манько М.П.) дали можливість збільшити географію 
наукових пошуків для відкриття нових сторінок та імен.

Тож, взаємодія культурно-освітніх установ, музеїв, 
заповідників, вищих навчальних закладів забезпечить 
цілісність гуманітарної та виховної роботи по форму
ванню в особистості активної громадянської позиції, 
розвитку творчого потенціалу та соціальної активності 
учнів та студентів.

Леонід КІЧАТИЙ,
директор Державного історико-культурного

заповідника міста Дубно
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Темою нашого дослідження є детермі
нанти старіння людського організму.

Мета: дослідити чинники, які впливають 
на процеси старіння людини.

Об’єкти дослідження: люди, які прийняли 
участь в досліджені і продукти харчування.

Завдання:
• визначити залежність між способом 

харчування та процесами старіння;
• визначити вплив способу життя на ор

ганізм людини;
• дослідити вплив середовища життєді

яльності людини на процеси старіння; 
• дослідити вплив косметичної продук

ції на процес старіння людського ор
ганізму на зовнішньому рівні та вну
трішньому.

Актуальність теми полягає в тому, що 
люди повинні бути більше ознайомленні у 
факторах, що впливають на процеси старін
ня їх організму та методи, якими можна за
побігати пришвидшення цих процесів.

У своїй роботі ми використовували такі 
методи досліджень: спостереження, експе
рименту, порівняння, соціологічний.

Проведено декілька досліджень. Пер
ше дослідження базувалося на продуктах 
догляду за жіночою шкірою (маски для об
личчя, патчі, гелі для вмивання, зволожуючі 
креми і т.д.). Друге дослідження ґрунтува
лося на правильному харчуванні, зайняттях 
спортом та водному балансі. Третє ж про
водилося на основі косметичних продуктів: 
порівняння дорогих та дешевих, їх вплив на 
шкіру, користь і шкода.

Плюс було проведено опитування двох ві
кових категорій: дітей та підлітків (віком від 
б до 17 років) і старшої вікової категорії (вчи
телів та батьків від 21 до 50 років) і порівнян
ня їх відповідей щодо аспектів, які вплива
ють на старіння організму людини.

Поняття про нітрати
Одним із найяскравішим проявів неспри

ятливого впливу на старіння організму лю
дини є його забруднення нітратами. Люди 
зазнають впливу нітратів на свій організм 
протягом усього життя. Проблема вмісту ні
тратів зазначається у двох аспектах: нітрато- 
вмісність у воді близько 35% та у продуктах 
харчування -  58%. Продукти харчування лю
дини містять величезну кількість біологічно 
активних речовин. До них належать речо
вини, що характеризують харчову цінність 
продуктів: білки, жири, вуглеводи, вітаміни, 
а також різні хімічні забруднювачі: пестици
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ди, токсичні елементи, нітрати, нітросполу
ки. їх концентрації можуть коливатися: від 
концентрацій безпечних для людини до рів
нів, що становлять реальну небезпеку її здо
ров’ю та навіть життю. У цьому переліку є не 
винятком нітрати.

Поділяються нітрати на ті, які безпере
шкодно виводяться з людського організму 
без шкоди здоров’ю, а інші посідають більш 
небезпечне місце, утворюючи згубні хімічні 
елементи для організму. В процесі виконання 
роботи було проведено декілька досліджень.

Нітрати -  безбарвні кристалічні речови
ни, солі нітратної кислоти НГМ03. Вони утво
рюються при взаємодії нітратної кислоти з 
відповідними металами, або їхніми оксида
ми чи гідроксидами.

Поділяються нітрати на ті, які безпере
шкодно виводяться з людського організму 
без шкоди здоров’ю, а інші посідають більш 
небезпечне місце, утворюючи згубні ХІМІЧНІ 
елементи для організму. Перетворюючись в 
солі азотної кислоти-нітрити, які становлять 
не лише небезпеку здоров’ю, а й життю. 
Адже здоров’ю шкодять не нітрати, а його 
складова нітрити, які добре розчиняються 
у воді і швидко всмоктуються в кров, взає
модіючи з гемоглобіном крові, позбавлені 
від еритроцитів тільця не мають можливості 
насичувати киснем клітини тіла. За цим слі
дує порушення роботи органів, послаблення 
імунної системи і незворотні процеси, аж до 
кисневого голодування (гіпоксія).

Сьогодні нехтуваннями елементарними 
правилами гігієни щодо миття і дезинфекції 
продуктів харчування можуть призвести в 
подальшому до численних проблем із здо
ров’ям та нормальним функціонуванням 
систем органів. До цього добавляємо засто
сування незбалансованих за живильними 
речовинами мінеральних добрив, непра
вильне зберігання, недотримання прийня
тих норм витрат, строків внесення в ґрунт, 
кислотні дощі, насичені хімікатами підземні

води (отруєні за сотні кілометрів) -  зверху і 
знизу. Звідси і маємо онкологічні захворю
вання, нестійкість до грипів, серцеві захво
рювання тощо.

Вміст нітратів у продуктах
харчування
Згідно з даними Всесвітньої організації 

охорони здоров'я (ВООЗ), допустима норма 
нітратів становить 5 мг №N6)3 на добу на 1 
кг маси тіла. Частина нітратів виводиться 
з організмів, але ось інша частина утворює 
шкідливі хімічні сполуки (нітрати перетво
рюються в нітрити), в результаті чого: 1) по
гіршується насичення клітин киснем; 2) від
буваються серйозні збої в обміні речовин; 3) 
слабшає імунітет; 4) відбувається дестабілі
зація нервової системи; 5) знижується кіль
кість вітамінів, що надходять в організм.

Що стосується вмісту нітратів в ово- 
чах-фруктах, -  воно скрізь різне. Найнижча 
кількість (до 150 мг/кг): в помідорах і солод
кому перці, в картоплі, пізньої морквині і 
горосі, в часнику і ріпчастій цибулі. Середня 
(до 700 мг/кг): в огірках, кабачках та гарбузі, 
в ранній морквині, в осінній цвітній капусті і 
патисонах, в пізньої білоголової капусти і ща
влі, у відкрито-ґрунтовому -  зеленій цибулі, 
в цибулі-пореї і коренях петрушки. Висока 
(до 1500 мг/кг): в столовому буряку і броко
лі, в ранньої білокачанної (цвітній капусті), в 
кольрабі та кореневому селері, в хроні, ріпі 
і редьці (відкритий ґрунт), у брукві і зеленій 
цибулі, у ревені. Максимальна (до 4000 мг/ 
кг): в листової буряку і шпинаті, в редисці та 
кропі, в салаті і селері, в пекінській капусті, 
листках петрушки.

Вплив харчування на старіння,
продукти, що його пришвидшують
Але І не варто забувати про те що є такі 

продукти, які не містять нітратів, але все 
одно згубно впливають на організм люди
ни. Вчені перерахували чотири продукти,
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яких варто уникати, щоб запобігти запаль
ним процесам і, як наслідок, передчасно
му старінню. Кава, алкоголь впливають на 
пружність та колір шкіри, сіль -  призводить 
до швидкого утворення зморшок, СОЛОДОЩІ, 
в яких знаходиться глюкоза, здатні значно 
скоротити життя людини -  в середньому 
на 25% (це еквівалентно приблизно 15 ро
кам життя людини). Пізніше ці висновки, що 
були зроблені німецькими ученими, були 
підтверджені американськими дослідника
ми з Інституту біологічних досліджень Сал- 
ком в Каліфорнії.

Вплив фізичного навантаження
на старіння людського організму
Також є чималий вплив фізичного наван

таження на старіння людського організму, а 
саме у розвинених країнах накопичено вели
кий досвід у боротьбі зі старінням, виробле
ні механізми реалізації подібних програм 
як на загальнодержавному, так і на терито
ріальному рівні. Аналізуючи вплив рухової 
активності на якість життя, більшість вчених 
роблять акцент на перевагах активного спо
собу життя для фізичного здоров’я людини.

У дослідженнях відзначається, що регуляр
на рухова активність сприяє зниженню ризи
ку передчасної смертності. Ученими також 
отримані переконливі дані, що у людей, які 
займаються фізичними вправами, нижче ри
зик виникнення і розвитку серцево-судинних, 
і онкологічних захворювань, різних хроніч
них хвороб, збільшується щільність кісткової 
тканини, зменшуються жирові відкладення, 
поліпшується індекс маси тіла, знижується 
ризик опорно-рухової інвалідності.

На базі усього цього вище сказаного було 
проведено опитування людей різних вікових 
категорій та здійснено три дослідження:

* дослідження впливу продуктів догля
ду на шкіру та старіння;

• дослідження впливу харчування на 
процес старіння;

* дослідження впливу косметичної про
дукції на процес старіння.

Опитування людей про те,
що впливає на старіння
Щодо опитування людей, воно було про

ведено у двох вікових категоріях: дітей та 
підлітків (віком від 6 до 17 років) і старшої ві
кової категорії (вчителів та батьків віком від 
24 до 50 років). В опитуванні взяло участь 
100 людей -  50 дітей та 50 дорослих:

* 60% людей відповіли, що на старіння 
впливає харчування та нестача або 
навпаки надлишок води. Це свідчить 
про те, що люди ознайомлені з про
блемою недоброякісних продуктів і 
обманом на етикетці.

* 25% вважають, що старі н ня є наслїд
ко м біологічних процесів. Це свідчить 
про те, що опитані на підсвідомому 
рівні з кожним прожитим роком бу
дуть наближувати себе до старості.

* 10% вважають, що процес старін
ня -  то наслідок техногенного впли
ву (АЕС, фабрик, заводів, комбінатів і 
т.д.).

* 4% вважають, що старіння є наслід
ком надмірного вживання алкоголю 
татютюнопаління.

* 1% вважає, що старіння є наслідком 
впливу косметики та різної продукції 
з цієї сфери.

На базі цього соцопитування були прове
дено практичні дослідження.

Дослідження впливу продуктів
догляду за шкірою на старіння
Дослідження проводилося напротязі 

5 тижнів (35 днів) на двох жінках віком 39 
років. Одна з них користувалася напротязі 
всього експерименту засобами по догляду 
засобою(нічний та денний крем, маски, пат- 
чі, алое-вера скраб і лосьйон для вмивання).
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Усі ці продукти були придбані за пора
дою косметолога та використовувалися за 
його інструкцією та наглядом. Другий об'єкт 
дослідження користувався також засобами 
догляду, такими як: маски, крем та скраб, 
які обиралися без консультації спеціаліста. 
Після дослідження зовнішньо була велика 
різниця навіть за такий малий період корис
тування. У  першої жінки покращився колір 
обличчя, зменшилися пори та мішки під 
очима.

А у другої жінки з'явилося висипання і у 
побільшало чорних цяток у зо ні носа. Косме
толог, в свою чергу, відзначив, що у другої 
жінки це все сталося від неправильно ви
браного крему, адже він не підходив її типу 
обличчя і часте нею використання скрабу ще 
більш подразнювало і без того травмовану 
шкіру обличчя. Перша жінка відчула поміт
ний результат і далі продовжує догляд за 
шкірою під доглядом косметолога, а щодо 
другого об'єкту дослідження, то їй було при
значено інший догляд.

За словами косметолога, саме такий са- 
мовибір доглядових продуктів при тривало
му часі використання призводить до перед
часного старіння шкіри та появи зморшок.

Дослідження впливу харчування
на процес старіння
В дослідженні взяло участь 2 підлітків 

віком 15 років. Напротязі 3 тижнів перша 
дівчина їла лише здорову їжу: рибу, ово
чі, фрукти, молочні продукти, горіхи і Т.Д., 
при цьому вживаючи денну норму кало- 
рій(1450Ккал) та достатню кількість води. 
Друга ж їла що хотіла і в будь-якій кількості, 
вживала велику кількість снеків, печива, га- 
зованих напоїв тощо.

Після експерименту було виявлено, що 
перший учасник схуднув на 2,5 кг, в неї по
кращився колір шкіри, стало кращим само
почуття та зникло висипання на обличчі. 
Друга дівчинка почала відчувати себе гірше,

адже до цього харчувалася правильно, та
кож почала відчувати слабкість, а до цього 
всього ще й на вагах побачила +1 кг. Лікарі 
зазначають, якщо продовжувати таке хар
чування і в подальшому, то це призведе до 
незворотних процесів, зокрема передчасно
го старіння та послаблення імунітету. А при 
підтриманні здорового харчування можна 
залишатися не лише довгий час молодим, а 
й скинути зайві кілограми. Тому вживання 
шкідливої їжі треба знизити до мінімуму.

Дослідження впливу
косметичної продукції на процес
старіння
Останнє дослідження проводилося під 

лозунгом: «Вплив косметичної продукції на 
процес старіння». Зі слів лікарів, старіння шкі
ри -  це процес, пов’язаний в першу чергу зі 
зменшенням колагенових волокон і еластину. 
Крім того, з віком шкіра втрачає вологу, стає 
менш пружною і обвисає. Уповільнити про
цеси старіння допомагаю косметичні засоби, 
основна дія яких спрямована на утримуван
ня вологи і цілісності ліпідного бар'єру шкіри. 
Косметичні засоби можуть завдавати шкоди 
вашій шкірі не тільки тим, що блокують до
ступ кисню, але також і токсичною дією, обу
мовленим наявністю деяких речовин.

Дослідження проводилося на двохдівчат- 
ках-підлітках віком 14 років протягом 4 тиж
нів. Одна з них користувалася косметикою 
щоденно і локально фарбувала усі зони об
личчя. Друга ж не користувалася космети
кою взагалі. Навіть за такий малий термін 
було виявлено незначні зміни у першого 
об’єкта дослідження: висипання у зоні лоба 
та підборіддя та почервоніння. У  другого 
об’єкта дослідження шкіра ж мала хороший 
стан і навіть зникло висипання.

Звісно косметика не завжди шкідлива, 
якщо ж нею користуватися в міру та добре 
очищувати обличчя від неї. Адже якщо не 
додержуватися цих простих правил, то че
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рез декілька років це може обернутися ве
ликими проблемами з зовнішнім виглядом 
шкіри та її внутрішнім станом. Зверніть ува
гу І на склад. Безпечною є та косметика, яка 
не містить у собі цих засобів:

* Лаурилсульфат натрію (Sodiumlauryl- 
sulphate) -  викликає подразнення 
очей і шкіри, сприяє випаданню во
лосся і розвитку алергічних реакцій.

* TEA, DEAi ME А. При змішуванні цих 
компонентів з лаурилсульфатом на
трію утворюються канцерогенні нітро- 
заміни.

* Метил парабен (Methylparaben). Ці 
з'єднання використовують в якості 
дезинфікуючого засобу, однак засоби 
з парабенами сприяють утворенню 
зморшок.

* Штучні ароматизатори (наприклад, 
синтетичний мускус) негативно відби
ваються на стані імунної системи.

* Фталати (Phthalates) -  це пластифіка
тори, які додають у більшість косме
тичних засобів. Фталати негативно 
впливають на гормональну систему, а 
також небезпечні при вагітності.

Звісно, це далеко не повний перелік усіх 
небезпечних продуктів, які можуть знаходи
тися у складі косметичних засобів, але варто 
запам'ятати хоча б ці, щоб вберегти себе від 
передчасного старіння та проблем з зовніш
нім виглядом шкіри.

Висновки
Отже, у ході нашого дослідження ми 

дізналися про те, які існують детермінанти 
процесів старіння, а саме про вплив вмісту 
нітратів у харчових продуктах, інші продук
ти, які пришвидшують цей процес, вплив 
фізичних навантажень. У ході наших прак
тичних досліджень вдалося визначити, що 
неправильні засоби по догляду за шкірою 
здатні зумовити передчасне старіння, також

неправильне харчування, часте використан
ня косметичних засобів та погане очищення 
шкіри від них призводять до цих незворот- 
ніх змін. До речі, наше соцопитування про
демонструвало, що люди все ж таки озна
йомлені з детермінантами старіння або на 
підсвідомому рівні здогадуються про них. 
Але потрібно проводити промоцію цих пи
тань для оздоровлення та омолодження 
нації, також для збільшення тривалості ак
тивного працездатного віку, що є провідною 
ціллю ВООЗ.

Підсумовуючи усе вище сказане, можемо 
запропонувати такі ідеї для відстрочки про
цесів старіння, які знаходяться у межах на
ших можливостей:

1. Споживати у  їж у продути, в 
я к и х  вміст нітратів незначний 
або знаходиться у  межах норми, 
особливо бути обережними з 
раннім и овочами та фруктами.

2. Обмежити у  своєму раціоні 
великих кількост ей та знизит и до 
м ін ім ум у вживання кави, алкоголю, 
солі та солодощів з високим  
вмістом глюкози.

3. Періодично проводити пом ірні 
ф ізичні навантаження для 
підт рим ки т онусу організму та 
з метою уникнення різного роду 
захворювань.

4. Використовувати засоби для 
догляду за ш кірою, зважаючи 
на свої особливості ш кіри  
та проконсультуватися з 
косметологом, яки й  порадить, що 
дійсно краще підходить для вашого 
т ипу ш кіри.

5. Дотримуватися правил здорового 
харчування: вживати здорову їжу, 
не перевищуючи денну норму 
калорій, пит и достатню кількіст ь  
води.

в. Зменш ит и частоту та кількіст ь



використання космет ичних 
засобів, добре очищувати ш кіру  
після них.

7. Звертати увагу на склад 
космет ики, не допускаючи 
наявність у  н и х т их засобів, що 
були нами перераховані 

Дотримуючись наших Ідей, кожна лю
дина в змозі попередити завчасне старіння 
та покращити стан свого здоров'я в цілому. 
Якщо організм знаходиться у преморбідно- 
му стані або стані хвороби, то процеси ста
ріння будуть активізуватися у ще більшому 
темпі.
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У статті дана характеристика залежності 
підлітків до тютюнопаління. Було проаналі

зовано, як куріння впливає на підлітків та їх 
поведінку, на стан фізичного та психічного 
здоров’я.

Ключові слова: підлітки, куріння, поганий 
вплив, цигарки, здоров’я, тютюнопаління.

In the article, this description of the 
dependence of adolescents (6-10 classes) 
on tobacco smoking is given. It has been 
analyzed how smoking affects adolescents 
and their behavior, on the state of physical 
and mental health. The article discusses 
the impact of smoking on adolescents, 
their attitude to smoking and the impact of 
cigarettes on adolescents and education.

Key words: adolescents, smoking, bad 
influence, cigarettes, health, smoking.

Актуальність. До недавнього часу курін
ня як наукова проблема існувала тільки на 
медико-біологічному рівні. У даний час збіль
шилася кількість дослідників, які розгляда
ють вплив соціально-психологічних факторів 
на ставлення людини до тютюну [7].

Тютюнопаління -  це шкідлива звичка, яка 
найпоширеніша у всьому світі. Залежність 
від паління занесено у Міжнародну класи
фікацію хвороб. Цигарки це своєрідний нар
котик, від якого людям важко відмовитися. 
Паління значно погіршує здоров’я будь якої 
людини, в будь якому віці. А що найгірше, 
що ця звичка стала найпопулярнішою у під
літковому віці. Наприклад, куріння впливає 
на нервову і серцево судинні системи, у 11-16 
років діти вже скаржаться на те що задиха
ються під час фізичного навантаження, біль 
у суглобах та інші скарги.

Науковцями Н.С. Полькою, О.В. Бердник,
О.В. Добрянською, Т.В. Станкевич, Л.В. Савон 
зазначено, що підлітковий вік є вирішальним 
з точки зору формування світогляду, життє
вих цінностей, ставлення до шкідливих зви
чок, зокрема до тютюнопаління [8].

Україна посідає перше місце в Європі з тю-
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тюнопаління серед чоловіків (66,8 відсотка) 
та перше місце серед жінок (19,9 відсотка) у 
країнах СНД. 80 відсотків курців починають 
палити в підлітковому та юнацькому віці. 
Сьома викурена цигарка підлітком спри
чиняє нікотинову залежність (за даними 
ВООЗ). Наразі в Україні масово погіршуєть
ся здоров’я підлітків, внаслідок зловживання 
тютюнопалінням та алкоголем [1].

Отже, актуальність дослідження по
ширеності шкідливих звичок серед дітей і 
підлітків підтверджується розробкою Дер
жавної служби молоді та спорту України на 
початку 2011 року проекту Концепції Загаль
нодержавної цільової соціальної програми 
«Формування здорового способу життя мо
лоді України» на 2013-2017 роки.

Мета дослідження. Теоретично та емпі
рично дослідити залежність тютюнопаління 
у підлітків.

Завдання:
1. Теоретично проаналізувати 

проблему тютюнопаління 
учнів шкільного в іку Новоград- 
Волинського ліцею М І ім ені Л есі 
Українки Ж ит ом ирської області

2. Виявлення умов; що впливають 
на поширення тютюнопаління у  
підліт ків.

3. Розробити та провести 
анкетування підліт ків.

4. Ем пірично дослідити залежність 
підліт ків до тютюнопаління.

Об’єкт дослідження -  поширеність тю
тюнопаління серед підлітків.

Методи дослідження. У процесі дослі
дження застосовано теоретичні методи: 
аналіз схильності підлітків до тютюнопалін
ня; систематизація та узагальнення резуль
татів дослідження для визначення кількості 
підлітків, які залежні від цигарок; емпіричні: 
анкетування, тестування; статистичні: об
робка отриманих даних.

Виклад основного матеріалу. Шкідли
ві звички, які формуються у підростаючого 
покоління в шкільному віці, катастрофічно 
впливають на подальше його життя, соціаль
ний та економічний стан, моральне та фізич
не здоров'я [9]. За визначенням Джейн Па- 
велла, тютюнопаління -  це набута шкідлива 
звичка вдихання диму тліючого висушеного 
листя тютюну. Найважливішим компонен
том тютюнового диму є нікотин. Регулярне 
вживання нікотину викликає тютюнову за
лежність, тому що організм людини до ніко
тину звикає швидко. Тривале І часте паління 
тютюну завдає значної шкоди здоров’ю кур
ців, та оточуючих їх людей, що не палять [2].

Останні дослідження вчених М.В. Савчин, 
Л.П. Василенко свідчать, що крім нікотину, 
значної шкоди завдає смола, що залиша
ється в легенях після паління. Також вчені 
підтвердили, що палаюча сигарета -  це сво
єрідна фабрика з виробництва 4-х тисяч хі
мічних елементів, з них 43 викликають онко- 
захворювання і жодна з інших не дає користі 
людському організму [3].

На даний момент, одна з найгостріших 
проблем на сьогодні -  поширення тютюно
паління серед підлітків. Серед споживачів 
тютюну 6-8%  складають діти молодшого 
шкільного віку. Курить кожен п’ятий п’яти
класник, майже 50-55% восьмикласників і 
майже 60% випускників шкіл. Така статисти
ка свідчить про відсутність мотивованої на
правленості підлітків на формування та збе
реження свого здоров’я. Водночас це також 
наслідок відсутності в суспільстві пріоритету 
здорового способу життя [5,6].

За даними психолога Дарії Прокопик, 
пристрасть до паління зменшує ефектив
ність розумової діяльності підлітків, а в 
подальшому веде до фізичних страждань 
-  головних болів. Особливо ці проблеми 
прогресують у курців зі стажем (від 4-5 ро
ків). Переломний період -  рік паління, піс
ля якого в організмі підлітків відбуваються
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зміни на фізіологічному рівні. Тому кинути 
палити стає набагато важче після річного 
періоду паління. Шкідлива звичка палити є 
перепоною для успішного навчання, як ре
зультат -  учнів, які не палять і успішно на
вчаються, у 6,5 разів більше від тих, котрі 
добре навчаються, але палять [7,8].

Сьогодні смертність населення України 
визначається передусім не інфекційними 
захворюваннями, тісно пов’язаними з широ
ким розповсюджуванням факторів ризику, 
які характерні для поведінки людини. Серед 
них тютюнопаління -  основна причина пе
редчасної смерті, якій можна запобігти. Тю
тюн -  фактор ризику більш ніж 25 хвороб. 
Німецький професор Танненберг підраху
вав, що в наш час один смертельний випа
док на мільйон чоловік виникає в результаті 
паління -  кожні 2-3 години [4].

Однією з умов появи негативних звичок 
в учнів є відсутність нахилів до змістовної 
діяльності, непорозуміння з батьками та по
гана компанія. Поведінка таких учнів стає 
все більше ситуативною, такі школярі легко 
піддаються випадковим впливам, спокусам. 
Діти часто беруть до рук цигарки як забав
ку, наслідуючи когось або як антистрес, і не 
замислюються про тяжкі наслідки. Кожного 
разу ми спостерігаємо за агресією підлітків 
один до одного, знущання і однією з причин 
виявляється, що той чи інший не на стільки 
крутий, тому вони розпочинають курити, 
щоб довести іншим, що він може курити і 
що він вже дорослий. Але нажаль не можуть 
зрозуміти, що цигарки не роблять їх крути
ми, а тільки калічать їх здоров’я і подальше 
життя. Крім того, дітям, які вже мають таку 
звичку, важко навчатися в школі, адже вони 
не можуть зосередитись на навчальному 
матеріалі, мають погану пам’ять [10,11].

Паління надзвичайно шкідливе для ді
вчат, тому що вони є майбутніми мамами. 
Але усвідомлюють вони це тільки у доросло
му віці, коли самі зустрічаються із проблема

ми вагітності, а причиною цього може бути 
їх поведінка в підлітковому віці, такі як курін
ня та алкоголізм. Підлітки зовсім не замис
люються над своїм майбутнім, в такому віці 
вони думають, що все їм потрібно попробу
вати, але не підозрюють, що це обов’язково 
відобразиться на їхнє майбутнє житті та здо
ров’я. Куріння є причиною серцевих присту
пів, інсультів, хронічних бронхітів, різних ви
дів онкозахворювань, особливо раку легень. 
За даними ВООЗ 11 з 12 хворих, які померли 
від раку легень були курцями [12].

Якщо запитати у курця-підлітка про при
чину тютюнопаління, то часто ми можемо 
почути, що стрес, навчання, проблеми з 
сім’єю, друзями. Тому коли вони закурюють 
цигарку вони розслабляються, і їм здається, 
що все добре і більше ніяких проблем немає. 
Але вони не задумуються, про те що через 
одну цигарку після 2-3 годин в них знову 
з’являється бажання закурити ще одну, і так 
це бажання переростає в звичку, а потім в 
залежність [13].

Результати та аналіз дослідження. З ме
тою реалізації постановленої мети було роз
роблено анкету та проведено дослідження у 
Новоград-Волинського ліцею №1 імені Лесі 
Українки.

Вибірка дослідження становила 40 учнів 
у віці від 12 до 16 років, з них 18 хлопців і 22 
дівчат. Склад анкетованих студентів за віком 
і статтю, які палять, поданий в таблиці 1. Так, 
в анкетуванні взяли участь 7 учнів 12-річних, 
4 учні -  13-річних, 19 учнів -  14-річних, 5 уч
нів -  15-річних, 7 учнів -  16-річних.

У результаті анкетування виявлено, що 
все ж таки у підлітковому віці переважна 
кількість курців -  це 15 хлопців (38%), але ми 
можемо побачити, що у 14 років переважає 
кількість курців -  (25%) дівчата, аніж (1%) 
хлопців.

Також досліджено, що найбільша кіль
кість підлітків, які палять цигарки припадає 
на 14, 16 років (63%). Найменша кількість
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курців припадає на 12-13 років (25%). А 12 
учнів (3%) зовсім не курять, з них троє хлоп
ців та дев’ять дівчат.

Таблиця 1
Вибірка дослідження серед учнів 
Новоград-Волинського ліцею №1 

імені Лесі Українки

Вік Стать Разом %

хлопці дівчата

12 років 2 0 2 0,05%

13 років 1 1 2 0,05%

14 років 4 10 14 0.35%

15 років 2 1 3 0,08%

16 років 6 1 7 0,18%

Вивчивши всі варіанти відповідей учас
ників анкетування, ми проведемо детальні
шу оцінку схильності підлітків до тютюнопа- 
ління.

Чи пробували ви курити?

Рис. 1. Скільки підлітків пробували палити

На питання розробленої анкети «Чи про
бували підлітки курити?» 19 учнів (48%) дали 
відповідь, що курять постійно; 5 підлітків 
(13%) -  пробували тільки один раз, 9 дітей 
(23%) -  іноді курять, і тільки 7 із нашої ви- 
бірки(18%) ніколи не пробували (з них шість 
дівчат та один хлопець). При цьому вік пер
шої спроби палити припадає на 10-14 років 
(10-13 років хлопці, 12-14 років дівчата), що 
є несприятливою ознакою формування здо
ров’я підлітків та підвищеною непрацездатні

стю до навчання. Ми можемо побачити, на 
скільки підлітки не дбають про своє здоров’я.

Отримані результати за анкетуванням по
казали, що 28 підлітків (47%) продовжують 
палити після першої спроби тому, що вони 
отримують від цього задоволення. З них 11 
учнів (28%) вважає, що куріння їх заспоко
ює, 5 (13%) -  що це круто, 3 (8%) -  відчу
вають себе модним та дорослим, а 9 (23%) 
-  підлітків спонукають до тютюнопаління їх 
друзі. Тому при таких даних ми бачимо, що 
більшість підлітків не відчувають себе впев
неними і дуже піддаються впливу друзям. 
Також, серед підлітків є ті 11 (28%) учнів, для 
яких важливим є не виділятися з групи од
нолітків, тому вони вибирають паління, як 
спосіб полегшення спілкування зі своїми од
нолітками, але 6 учнів (15%) розпочинають 
палити коли виникають проблеми вдома з 
батьками, тому в таких ситуаціях потрібно 
більше приділяти уваги своїм дітям і роз
почати до них прислуховуватися. 11 учнів 
(28%) не змогли визначитися з точною про
блемою, яка змусила вперше їх закурити.

30%

25%

20%

15%

10%

5%

0%
Куріння їх Це круто Відчувають Спонукають Проблеми Важко 
заспокоює себе друзі вдома, з відповісти

дорослим та батьками
модним

Чому підлітки продовжують курити?

Рис. 2. Причини схильності підлітків до тютюнопаління

Серед опитаних підлітків визначено, що 
13 учнів (33%) за день викурює від 2-7 цига
рок, в 6 учнів (15%) йде одна пачка сигарет 
на день, а 9 (23%) учням вистачає однієї пач
ки на тиждень. Переважно хлопці викурю
ють від 7 до 13 цигарок на день, а дівчата 2-5 
цигарки.
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Скільки цигарок ви викурюєте за день?

■  2-7 цигарок ■  1 пачка цигарок ■  2 пачка цигарок на тиждень

Рис. В. Кількість викурених цигарок підлітком в день

Було встановлено, що свій ранок після 
прокидання 5 учнів (13%) розпочинають з 
цигарок, 9 (23%) -  після кави та 9 (23%) -  за
курюють сигарету після сніданку. Тому такий 
спосіб життя учнів може призвести до швид
кого погіршення здоров’я та раку легень. А 
дівчат, як майбутніх мам, до проблем з ва
гітністю.

■ Відразу ■ Після кави ■ Після сніданку

Рис. 4. Як розпочинають курці-підлітки свій ранок

Привертає увагу підлітків до куріння ото
чення курцями, а саме родина. У 26 учнях 
(65%) батьки курять при дітях, 6 (15%) -  
курять, але не при дітях. У 8 учнях (2%) бать

ки зовсім не курять. При дослідженні з’ясу
валося, що ті підлітки які зовсім не курили 
або тільки пробували один раз, то їхні бать
ки не курять. Тому ми бачимо, як оточення 
впливає на учнів підліткового віку. Із сорока 
опитаних 35 (88%) учнів не хочуть, щоб їхнє 
близьке оточення мали схильність до тютю- 
нопаління.

Кому більше шкодить куріння?
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Тому, хто курить Нікому І курцев, і його Оточенню
оточенню

Рис. 5. Кому більше шкодить куріння

Виявилося, що учні зовсім не цікавляться 
своєю поганою звичкою і як вона впливає на 
здоров’я. 16 учнів (42%) відповіли, що курін
ня шкодить більше тому, хто курить; 3 (8%) 
учнів -  відповіли, що нікому; 10 (25%) -  і кур
цеві і його оточенню, це частково правильна 
думка, але все ж таки вчені [14] вважають, 
що найбільше страждає оточення, тобто па
сивні курці. Також 17 (43%) учнів проявили 
байдужість до того, що кожного дня у світі 
від куріння помирає приблизно 350 підлітків.

Доступу до продавання тютюну підліт
кам, дозволив встановити, що 7 учнів (18%) 
купують цигарки в магазинах та торгових 
центрах, 9 (23%) курців в вуличних кіосках, 8 
курців (2%) позичають цигарки в однолітків, 
1 підліток (4%) дає гроші на придбання цига
рок іншим людям, 2 підлітків (8%) беруть у 
курців старших за віком.

Аналіз стану з боротьби тютюнопаління 
свідчить, що тільки 5 підлітків (13%) зможуть 
кинути палити з прикладу батьків, 4 підлітків 
(1%) -  займання спортом та ведення здоро
вого способу життя, тобто можна в школах



Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді

... 22 ...

Розділ «Громадське здоров'я»

створити багато різних спортивних секцій 
і залучати туди всіх школярів; 12 підлітків 
(3%) готові кинути, якщо буде розуміння 
друзів до них або ж самі друзі теж кинуть 
курити та 7 учнів (18%) відповіли, що тільки 
за власним бажанням.

Чи хотіли б підлітки кинути курити?

7%0

Рис. 6. Чи хотіли б підлітки кинути палити

Щодо питання чи готові підлітки кинути 
курити, 63% учням важко було відповісти, 
вони не знають; 7% учнів не хотіли б позбу
тися цієї звички і тільки ЗО учнів хотіли б ки
нути курити.

Висновки
Результатом теоретико-методологічного 

аналізу даної проблеми встановлено, що ку
ріння завдає велику проблему здоров'ї люди
ни, соціальної і економічної шкоди суспіль
ству. Показники захворюваності і смертності 
серед підлітків, які курять, вищі в порівнянні 
з некурцями. Куріння скорочує життя курця 
в середньому на 8 -  10 років. Також по на
вчальній сфері підліткам, які схильні до тю- 
тюнопаління гірше навчатися, запам’ятову
вати щось нове ніж учням які не палять.

Отримані результати анкетування пока
зали, що поширеність тютюнопаління серед 
підлітків Новоград-Волинського ліцею №1 
імені Лесі Українки складає 28 (7%) учнів, се
ред них 15 (38%) хлопців та 13 (33%) дівчат, 
що є несприятливою прогностичною озна
кою для майбутнього покоління.

Встановлено негативні тенденції у поши
реності тютюнопаління полягають у наступ
ному: рання спроба тютюнопаління -  10-14 
років; ті що пробували палити, також часто 
вживають алкогольні напої 22 (55%) підліт
ки; 15 (18%) курців мають ознаки тютюнової 
залежності; 16 (19%) курців палять щодня 
від 2 до 13 цигарок.

Отже, на основі аналізу дослідження, 
можна стверджувати, що тютюнопаління є 
глобальною соціально-економічною та ме- 
дико-фармацевтичною проблемою, яка по
требує розробки та впровадження заходів 
на всіх рівнях -  від міжнародного до рівня 
кожної країни та окремого громадянина.
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Постановка проблеми. В сучасних умо
вах швидкість науково-технічного прогресу 
на кілька порядків перевищує адаптацій
ні можливості існуючих живих організмів. 
Впровадження у виробництво найновіших 
досягнень науки і техніки, поява нових тех
нологій, енергоджерел і матеріалів призвели 
до революційних змін у житті суспільства та 
розвитку національних економік. Проте по

силення антропогенного впливу на природу 
зумовило забруднення природного середо
вища. Тому проблема взаємозв’язку суспіль
ства і природи, людини і навколишнього 
середовища стає надзвичайно актуальною 
в умовах порушення екологічної рівноваги, 
що складалася протягом тривалого часу і 
спричинює появу екологічних криз, небез
печних для людей і довкілля.

Аналіз останніх досліджень та публі
кацій. Питання екологічного стану України 
досліджували такі вчені, як Голубець М. А., 
Касіянчук Д. В., Побігун О.В., Стойко С.М 
Економічним питанням охорони довкілля, 
раціонального природокористування та до
сягнення цілей сталого розвитку присвячено 
багато наукових праць вітчизняних вчених, 
зокрема, Балацького О.Ф., Бистрякова І.К., 
Буркинського Б. В., Веклич О.О., Герасимчук
З.В., Гринів Л.С., Данилишина Б.М., Кравців 
В. С., Мельника Л.Г., Руденка Л.Г., Синякеви- 
ча І.М., Теліженка О.М., Трегобчука В.М., Ту- 
ниці Ю.Ю., Харічкова С.К., Хлобистова Є.В. 
та інших. Серед відомих іноземних вчених, 
які досліджували екологічні проблеми і ста
лий розвиток можна назвати К. Гофмана, Д. 
Гросмана, Г. Дейлі, Дж. Медоуза, Т. Панайо- 
ту, Н. Шафіка та ін. Однак питання частішого 
виникнення екологічних проблем та пошуку 
шляхів їх подолання зумовлює необхідність 
детального та постійного дослідження обра
ної тематики.

Мета та завдання дослідження. Мета 
дослідження полягає у визначенні основних 
векторів покращення екологічної ситуації в 
Україні на основі поглиблення теоретичних 
та практичних основ обраної проблематики.

Виклад основного матеріалу. Екологіч
ний фактор все більше впливає на еволюцію 
самої держави. Незворотні зміни навколиш
нього природного середовища в результаті 
господарської діяльності України вийшли 
за межі власної територій і стали набирати 
глобальних масштабів. Нинішню екологічну
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ситуацію в Україні можна охарактеризува
ти як кризову, що формувалася протягом 
тривалого періоду через нехтування об’єк
тивними законами розвитку і відтворення 
природно-ресурсного комплексу України. 
Екологи оцінюють стан довкілля в Україні 
вкрай песимістично. Надмірно забрудне
ними є вода, атмосферне повітря, ґрунти 
тощо. Загалом лише 6%  території України 
вважають екологічно чистою [1]. Протягом 
тривалого часу відбувалися структурні де
формації народного господарства, за яких 
перевага надавалася розвитку в Україні си
ровинно-видобувних, найбільш екологічно 
небезпечних галузей промисловості.

Економіці України притаманна висока пи
тома вага ресурсномістких та енергоємних 
технологій, впровадження та нарощування 
яких здійснювалося найбільш «дешевим» 
способом -  без будівництва відповідних 
очисних споруд. Це було можливим за від
сутності ефективно діючих правових, адміні
стративних та економічних механізмів при
родокористування та без урахування вимог 
охорони довкілля.

Багаторічна енергетично-сировинна спе
ціалізація, низький технологічний рівень 
промисловості України поставили її серед 
країн з найбільшими обсягами утворення та 
накопичення відходів. Щорічно їх кількість 
зростає на 500 млн. тонн і є значно вищою, 
ніж у будь-якій країні Європи. За даними 
Державної служби статистики України, лише 
протягом 2018 р. на території країни утвори
лося 352,09 млн. тонн відходів І—IV класів 
небезпеки [2].

Щорічно підприємства різних галузей 
промисловості України викидають в атмос
феру 17 млн. тонн шкідливих речовин. У 21 
місті, де проживає 22%  населення, забрудне
ність повітря в 15 разів перевищує гранично 
допустимі концентрації. Атмосферне забруд
нення негативно впливає на кожного третьо
го жителя України, а 28% узагалі дихають по

вітрям, що є небезпечним для життя [3, с.28].
Основними джерелами забруднення є 

енергетика, промислові підприємства, тран
спорт, комунальне й сільське господарство. 
Викиди на більшості енергоблоків переви
щують дозволені європейські норми в 40 
разів. Україна займає дев’яте місце серед 15 
держав за смертністю внаслідок забруднен
ня повітря: щорічно в країні гине кожна 918 
людина. Значним джерелом забруднення 
атмосферного повітря є транспорт, який ви
кидає 84% шкідливих речовин [4, с.88].

Загострюється проблема забезпечення 
населення України прісною водою. За дани
ми Центральної геофізичної обсерваторії ще 
у 2014 р. в Україні не залишилося жодного 
поверхневого водного об’єкту, який би за 
екологічним станом не був забруднений [5, 
с.54]. Більшість річок уже втратила можли
вість екологічної саморегуляції. Згідно з ма
теріалами, підготовленими Національним 
інститутом стратегічних досліджень, щороку 
в Україні у водойми попадає понад 1,5 млрд. 
м3 забруднених відпрацьованих вод, з них 
20%  ті, що не проходили очистку [6].

Для більшості підприємств промисловос
ті й комунального господарства скидання 
забруднювальних речовин істотно переви
щує встановлений рівень гранично допусти
мих норм. Недостатнє очищення стоків, нея
кісне очищення промислових вод, надмірна 
насиченість органікою призводить до того, 
що сьогодні практично всі водойми країни 
наблизилися до 3 класу забрудненості. Як 
результат -  80% проб води показують, що 
її якість не відповідає умовам держстандар- 
тів. Питне водопостачання жителів України 
на 2/3 здійснюється із запасів поверхневих 
вод [1].

Ці та Інші чинники, зокрема низький рі
вень екологічної свідомості суспільства, при
звели до значної деградації довкілля Украї
ни, надмірного забруднення поверхневих і 
підземних вод, повітря і земель, нагромад-
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ження у дуже великих кількостях шкідливих, 
у тому числі високотоксичних, відходів ви
робництва. Такі процеси тривали десятиріч
чями і призвели до різкого погіршення стану 
здоров’я людей, зменшення народжуваності 
та збільшення смертності, а це загрожує ви
миранням і біологічно-генетичною деграда
цією народу України.

Винятковою особливістю екологічного 
стану України є те, що екологічно гострі ло
кальні ситуації поглиблюються великими ре
гіональними кризами. Чорнобильська ката
строфа, збройний конфлікт на Сході України 
з її довготривалими медико-біологічними, 
економічними та соціальними наслідками 
спричинила в Україні ситуацію, яка набли
жається до рівня глобальної екологічної ка
тастрофи.

Отож, головні причини, що призвели до 
кризового стану довкілля в Україні, наведені 
на рисунку 1.

До основних екологічних проблем Украї
ни відносять: забруднення води, забруднен
ня повітря, деградація земельних ресурсів, 
знищення лісів, небезпечні геологічні про
цеси, об’єкти військової діяльності та вій
ськовий конфлікт на Сході країни, побутові 
відходи.

Однією з найбільш серйозних екологіч
них проблем України сьогодні можна вва
жати проблему утилізації і переробки різних 
відходів. У країні діє близько 800 офіційних 
звалищ, загальна кількість сміття на яких 
перевищила 35 млрд. т. Щорічно ця цифра 
зростає ще на сімсот-вісімсот тисяч тонн. 
За інформацією Міністерства екології та 
природних ресурсів, загальна площа всіх 
полігонів з відходами вже займає 6%  площі 
України [7]. Речовини, які виділяються в ре
зультаті хімічних реакцій на полігонах твер
дих побутових відходів, здатні перетворити 
територію України на одну суцільну зону 
екологічного лиха. Адже небезпечні хімічні 
речовини і бактерії просочуються в ґрунт,

Низький рівень свідомості громадян 
щодо забезпечення екологічно 

сприятливого середовища

Застаріла технологія виробництва та 
обладнання, висока енергомісткість 

та матеріаломісткість, що 
перевищують у два-три рази 

відповідні показники розвинутих 
країн

Високий рівень концентрації 
промислових об'єктів

Відсутність належних 
природоохоронних систем 

(очисних споруд, оборотних 
систем водозабезпечення 

тощо), низький рівень експлуатації 
існуючих природоохоронних 

об'єктів

Відсутність належного правового 
та економічного механізмів, 
які стимулювали б розвиток 

екологічно безпечних технологій 
та природоохоронних систем

Відсутність належного контролю 
за охороною довкілля

Рис. 1. Причини кризового стану навколишнього 
середовища в Україні

потрапляють в повітря та ґрунтові води, от
руюючи життя на відстані десятків кіломе
трів від звалища.

За інформацією Міністерства екології та 
природних ресурсів України, щорічно серед- 
ньостатистичний українець викидає на сміт
ник близько 250 кілограмів побутових відхо
дів. З цих 250 кілограмів мінімум 200 можна
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Таблиця 1
Шляхи покращення екологічної ситуації в Україні

1. Ефективна система охорони 
здоров'я

Створення ефективної системи охорони довкілля -  це одне з найважливіших 
завдань сьогодення. Сприяти цьому може перегляд нормативно-правової бази 
і прийняття парламентом України концепції переходу на модель сталого роз
витку, що базується на принципах «екологізації» всієї економіки. У Законі Укра
їни «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України 
на період до 2020 року» йде мова про пріоритетні зменшення промислових 
викидів та забруднення довкілля, зокрема шляхом використання альтернатив
них джерел енергії і налагодження замкнутих циклів виробництва. Однак існує 
небезпека, що розроблені механізми раціонального користування природою, 
якщо не буде фінансування, залишаться тільки як «вдалі проекти» [8].

2. Чисті джерела енергії Отримання її з екологічно чистих джерел вирішило б і проблему виснаження 
паливних корисних копалин, і забруднення повітря викидами ТЕС та транспор
ту. Чистим джерелом енергії є наше далеке світило -  Сонце. Сонце посилає на 
Землю енергію в 20 тис. разів більшу, ніж ми отримуємо від паливних ресурсів. 
А використовуємо ми нині лише 1/5000 її частку |7]. Експериментальні елек
тростанції, що використовують енергію Сонця, працюють у кількох країнах сві
ту. Проте недалеко той час, коли сонячні електростанції, стануть звичними, як 
нинішні теплові. Вони будуть без труб, що димлять і забруднюють повітря тон
нами шкідливих викидів, без гір відвалів, що засипають землю багатотонною 
масою шлаків і золи. Вчені уважно придивляються і до нашої власної планети. 
Вони стверджують, що до глибини 50 км майже повсюдно є гарячі підземні 
води. їх теплова енергія в тисячі разів перевищує енергію всіх паливних ко
рисних копалин [9]. Це ще одна реальна можливість заміни в найближчому 
майбутньому паливних ресурсів, які вичерпуються.

3. Введення відновлюваних 
джерел енергії

Поступово перевести транспорт на екологічно чисті та відновлювані джерела 
енергії (сонячні батареї, електроенергію і ін.), що допоможе зменшити викиди 
шкідливих речовин в атмосферу.

4. Модернізація АЗС Поступово модернізувати АЗС на електростанції для підзарядки електротран
спорту.

5. Підвищення екологічної 
свідомості громадян

Організувати просвітницькі програми, флешмоби, челенджі для підвищення 
екологічної свідомості громадян.

6. Відходи перетворювати у 
доходи

Оскільки вугілля, нафта, природний газ і руди колись вичерпаються, то нині 
спеціалісти вказують на звалища і смітники. Відходи можуть бути додаткови
ми «родовищами» сировини. Тому необхідно забезпечити сортування сміття, 
побудувати смітгєпереробні підприємства по всій державі, використовувати їх 
як додаткове джерело грошових надходжень до бюджету, виробництво на них 
електроенергії й тепла замість стандартних ТЕС, які даремно спалюють вугілля 
й газ.

7. Економія ресурсів Велику користь у справі збереження мінеральних, лісових і водних ресурсів 
може дати їх економне використання. Так, наприклад, кожний міський житель 
в Україні у середньому щодоби витрачає 350 л води. Натомість в інших країнах 
Європи використання води у побуті майже втричі менше -120 л [10, с283]. При 
бережливому відношенні до води важливо, наприклад, вимикати воду, коли 
чистиш зуби або коли приймаєш душ.

8. Міжнародна співпраця 
у розв'язанні екологічних 
проблем

Охорона природного середовища -  проблема глобальна. Забруднені повітря і 
вода не зважають на державні кордони.
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відправляти не на звалище, а на пункти при
йому вторинної сировини, що дозволило б 
скоротити кількість твердих побутових від
ходів на ЗО мільйонів кубометрів [7].

Всі вище зазначенні чинники згубно 
впливають на екологічну ситуацію не лише 
в Україні, а й у світі, і призводять до таких 
негативних глобальних проблем, як парни
ковий ефект, кислотні дощі, руйнування озо
нового шару, тощо.

В таких умовах бездумної експлуатації 
багатств природи, активної неконтрольо- 
ваної діяльності людини, виникає питання 
про існування самого людства, оскільки іс
нує реальна загроза його знищення. Тож для 
успішного розв'язання складних екологічних 
проблем, насамперед, потрібен перехід до 
утвердження екологічної свідомості як на 
індивідуальному, так і на суспільному рівні. 
Звичайно, за короткий термін неможливо 
вирішити усі екологічні проблеми України, 
але поступово покращити екологію країни 
можливо. У таблиці 1 запропоновано комп
лекс заходів щодо вдосконалення загально
го екологічного стану в країні.

Висновки
Глибинні соціально-економічні перетво

рення в Україні потребують розуміння того, 
що збереження природних багатств країни 
стає вкрай важливою проблемою, від ви
рішення якої залежить доля теперішніх та 
майбутніх поколінь. В сучасних умовах гло
балізації економіки постає питання про не
обхідність вироблення принципово іншого, 
нового ставлення держави в особі уряду та 
суспільства в цілому до питання охорони 
навколишнього природного середовища у 
контексті, передусім, забезпечення екологіч
ної безпеки України.

Отже, для створення більш сприятли
вої екологічної ситуації в Україні потрібно, 
перш за все, підвищити рівень обізнаності 
та екологічної свідомості суспільства шля

хом організації різноманітних просвітниць
ких програм, популяризації культури еколо
гії, екологічного виховання дітей та молоді. 
Також необхідно створити ефективну систе
му охорони довкілля, застосовуючи чисті 
джерела енергії, забезпечуючи безвідходне 
виробництво, економлячи уже наявні при
родні ресурси. Поступове переведення тран
спорту на екологічно чисті та відновлювані 
джерела енергії (сонячні батареї, електрое
нергію тощо) значно знизить шкідливі вики
ди в атмосферу, а міжнародна співпраця до
поможе швидше та глобальніше розв'язати 
екологічні проблеми людства.
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може призвести до ризику неплатоспро
можності. Саме тому постає необхідність 
швидко та якісно оцінити ризики кредит
ного портфелю банку, для чого допоможе 
розробка програмного коду мовою програ
мування С++.

Аналіз останніх досліджень і публі
кацій. Аналізуючи наукові джерела та пу
блікації, можна сказати, що оцінці ризику 
кредитного портфеля банку приділяється 
багато уваги науковцями, такими як М.Д. 
Алексеенко, В.В. Вітлінський, О.В. Дзюблюк, 
С.Б. Єгоричева, В.В. Коваленко, Л.В. Кузн
ецова, С.В. Міщенко, С.В. Науменкова та ін. 
Незважаючи на значний внесок цих учених 
у дослідження оцінки ризику кредитного 
портфеля, це питання сьогодні потребує по
дальшого дослідження як у теоретичному, 
так і в практичному аспекті.

Мета та завдання дослідження. Мета 
дослідження полягає у розробці моделі оці
нювання ризиків кредитного портфелю бан
ків на основі застосування мови програму
вання С++.

Виклад основного матеріалу. Процес 
оцінки ризику кредитного портфелю банку 
здійснюється в три етапи. На першому етапі 
пропонується використовувати певні індика
тори рівня кредитного ризику -  показники, 
котрі теоретично або емпірично пов’язані з 
виникненням кредитного ризику. Проведе
мо апробацію цієї моделі на основі умовних 
даних банку «ПриватБанк» (табл. 1).

Таблиця 1
Вихідні дані для розрахунку показників 

кредитного ризику банку

Постановка проблеми. Банки у своїй 
діяльності постійно стикаються з поняттям 
ризику, з таким як виникнення збитків внас
лідок непогашення позичальником свого 
боргу та процентів за кредитом. Це може 
негативно вплинути на репутацію банку та

Позначення Опис 2018 рік

А Загальні активи 282 037 млн грн

КП Кредитний портфель 52 020 млн грн

Р Резерв під кредитні 
ризики

-241 847 млн грн
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БК Безнадійні кредити Понад 5 млрд 
грн

ПК Прострочені 
кредити понад ЗО 
календарних днів

Понад 7 409 815

Н7 Норматив Н7, (%} 20,19%

Н8 Норматив Н8, (%) 60,92%

Н9 Норматив Н9, (%) 15,73%

Н10 Норматив Н10, (%) Понад 25%

СР Списання із резерву Понад 4 482 623

пд Процентні доходи 6739 млрд грн

пв Процентні витрати 3512 млрд грн

Джерело: складено авторами на основі [1-Б]

Формули для розрахунку показників 
кредитного ризику банку представлено у 
таблиці 2.

Таблиця 2
Формули для розрахунку показників 

кредитного ризику банку

Показники Формули
розрахунку Опис

Коефіцієнт
кредитної
активності

К1 =
КП/А*100%

Відображає частку 
кредитного портфеля 
банку в загальних 
активах

Коефіцієнт
достатності
резервів

К2 = Р/ 
КП*100%

Свідчить про 
ступінь достатності 
резервів банку в разі 
непогашення кредитів

Коефіцієнт 
якості кредитів

КЗ = БК/ 
КП*100%

Характеризує питому 
вагу безнадійних 
кредитів у 
загальному обсязі 
кредитів

Коефіцієнт
прострочених
кредитів

К4 = ПК/ 
КП*100%

Характеризує частку 
прострочених 
кредитів у 
загальному обсязі 
кредитів.
Нормативне значення: 
К4 < 10%

Максимальний 
розмір ризику 
на одного 
позичальника

К5 =
норматив
Н7

Показує
максимальний розмір 
ризику на одного 
позичальника (або 
групу пов'язаних 
позичальників). 
Визначається 
в порядку, 
установленому 
для розрахунку 
обов'язкового 
нормативу Н7 
«Норматив 
максимального 
розміру кредитного 
ризику на одного 
контрагента». 
Нормативне значення: 
Н7 < 25%

Рівень
концентрації
великих
кредитних
ризиків

К6 =
норматив
Н8

Відображає рівень 
концентрації великих 
кредитних ризиків. 
Визначається 
в порядку, 
встановленому 
для розрахунку 
обов'язкового 
нормативу Н8 
«Норматив великих 
кредитних ризиків». 
Нормативне значення: 
Н8 < 8-кратний 
розмір регулятивного 
капіталу банку

Рівень
концентрації 
кредитних 
ризиків 
на одного 
інсайдера

К7 =
норматив
Н9

Відображає рівень 
концентрації 
кредитних ризиків 
на одного інсайдера. 
Визначається 
в порядку, 
установленому 
для розрахунку 
обов'язкового 
нормативу Н9 
«Норматив 
максимального 
розміру кредитів, 
гарантій і 
поручительство, 
наданих одному 
інсайдеру». 
Нормативне значення: 
Н9 < 5% [7]
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Рівень
концентрації 
кредитних 
ризиків серед 
інсайдерів

КВ =
норматив
Н10

Відображає рівень 
концентрації 
кредитних ризиків 
серед інсайдерів. 
Визначається 
в порядку, 
установленому 
для розрахунку 
обов'язкового 
нормативу Н10 
«Норматив 
максимального 
сукупного розміру 
кредитів, гарантій 
і поручительство, 
наданих інсайдерам»

Коефіцієнт 
списань із 
резерву

К9 = СР/ 
КП*100%

Характеризує питому 
вагу списаних 
збиткових кредитів, 
фактично втрачених 
для банку

Коефіцієнт
прибутковості
кредитних
операцій

К10 =
(ПД-ПВ)/
КП*100%

Дає можливість 
оцінити прибутковість 
кредитного портфеля 
банку

Джерело: складено авторами на основі [1-5,7]

На другому етапі оцінки кредитного ри
зику проводиться бальна оцінка кожного 
розрахованого індикатору ризику.

На цьому етапі оцінювання кредитного 
ризику виконується бальне оцінювання ри
зику, необхідне для визначення надалі ін
тегрального показника кредитного ризику. 
Максимальна кількість балів (100) присво
юється критичному значенню показника, 
а у випадку проміжку критичних значень -  
крайнім значенням проміжку.

Бали за фактичним значенням показни
ка пропонуємо розрахувати на підставі від
соткового співвідношення в бік зменшення 
(збільшення) балів, тобто, якщо коефіцієнт 
нижчий (вищий) від критичного значення, 
ми додаємо (віднімаємо) бали. Якщо має
мо випадок, коли критичне значення зна
ходиться на проміжку значень, до нього 
додасться частка (у відсотках), яку відсікає

розраховане значення від проміжку, і від
німається -  у випадку потрапляння за межі 
проміжку.

В залежності від того, чи потрапляє роз
рахований показник у проміжок оптималь
ного значення, його бальна оцінка здійсню
ється за однією з чотирьох формул (1-4):

я* = юо -  юо * ( ! - }§ :)

иВ і
Яі =  100 -  100 * (1  -  - г г )

Лі

=  100 -  100 * (1 А
иВ і )

Я* = 100 -  100 • ( і -
|2 * % -  (ІВ і + иВі 

иВі -  їв*

де Я. -  показник розрахованої кількості ба
лів; /.В. -  нижня межа оптимального зна
чення показника ризику; ІІВ. -  верхня межа 
оптимального значення показника ризику.

На третьому етапі оцінювання ризику ви
значається інтегральний показник ризику та 
ступінь кредитного ризику.

Інтегральний показник кредитного ризи
ку (/ ) визначається як сума балів, зважених 
на вагові коефіцієнти (5):

п

Аф  =  ^ К і * к
1=1

де Я,, ... І1п -  показники розрахованої кіль
кості балів; /,, ... Іп -  вага показників; п -
кількість показників.

Вагові коефіцієнти показників пропону
ється встановити методом експертних оці
нок. Припустимо, що п'ятнадцять експертів 
ранжували 10 індикаторів кредитного ри
зику за принципом: показник, що найбіль-
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ше впливає на сукупний ризик кредитного 
портфелю дорівнює 10; показник, що впли
ває найменше дорівнює 1, ранги не повто
рюються. За нульову гіпотезу приймається: 
Н0 = «думки експертів погоджені», як аль
тернативна: Н1 = «думки експертів суттєво 
різняться».

Для оцінки міри узгодженості думок екс
пертів розрахуємо коефіцієнт конкордації 
(ИО (6):

W =
S

$т ах

отже, цього більш ніж достатньо для при
йняття гіпотези Н0 про погодженість думок 
експертів. На основі результати експертної 
оцінки розрахуємо значення вагових коефі
цієнтів для показників кредитного ризику, 
які необхідні для розрахунку інтегрального 
показника кредитного ризику банку. Вагові 
коефіцієнти (І) обчислюються за формулою 
(Ю):

гСЮ
Л ___
ŝповн

І=  1 a iJ
утп уп  J

де 5  -  варіація відносно середнього рангу;
5шах“  максимальне значення варіації. де с/.. -  оцінка, надана /-м експертому-му по-

Максимальне значення варіації обчислю- казнику ( і = у =  Т/п ); -  сума рангів
ється за формулою (7): дляу-го показника; 5повн -  повна сума рангів.

1
їт а х  =  ^ Ш 2(П 3 - П )

де т -  число ранжируваних рядів (число 
експертів); п -  число об’єктів ранжування 
(кількість показників).

Коефіцієнт варіації відносно середнього 
рангу розраховується за формулою (8):

де а -  показник середньої суми рангів.
Показник середнього суми рангів (а) роз

раховується наступним чином (9):

1
а =  - т  * (п  +  1 )

Коефі цієнт кон кордації п риймає значен ня 
від 0 до 1. Чим більше значення коефіцієнта 
конкордації, тим вище ступінь узгодженості 
думок експертів. Обчислене нами значення 
коефіцієнту конкордації становить 0,84, а,

Закодувавши попередні формули, мати 
мемо наступний програмний код:

1. Ш псШ е <iostream>
2. Ш псШ е < cm ath> //для ф ункціїpow
3. using namespace std;
4. int mainQ {
5. setlocale(LC_ALL,»Ukrainian»);
6. double KP; /*К П  -  кредитний портфель 

банку*/
7. double А ; /*А -  загальні активи */
8. double R ; /*Р  - резерв, створений на 

відшкодування збит ків за кредитними 
операціями*/

9. double ВК; /*Б К  -  безнадійні кредити */
10. double РК; /*П К  -  кредити, прострочені 

понад ЗО календарних днів*/
11. double PD; /* П Д - процентні доходи 

банку*/
12. double PV; /*П В -  процентні витрати 

банку*/
13. double SR; /*С Р -  списання із резерву, 

створеного для відшкодування втрат за  
кредитними операціями банку*/

14. double Н7; /*Норматив Н7, (%) */
15. double Н8; /*Норматив Н8, (%) */
16. double Н9; /*Норматив Н9, (%) */
17. double Н І 0; /*Норматив Н10, (%) */
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У рядках 6-17 здійснюється оголошення 
змінних наступним чином. Дані в програмі 
можна розділити на змінні і константи. Пе
ред використанням змінні і константи по
винні бути оголошені за допомогою опера
тора оголошення [7].

[<спедифікатор класу пам’яті>] [const] 
специфікатор типу> <ідентифікатор> [=

початкове значення»], ^ідентифіка
тор» [= початкове значення»]];

18. с о Ш « » К П - кредитний портфель банку 
\п»; с іг і» К Р ;

19. c o u t« » A  - загальні активи 1 п»; с іп » А ;
20. с о Ш « » Р  -  резерв, створений на 

відшкодування збит ків за кредитними 
операціями \п»; c in » R ;

21. со Ш « » Б К -б езн а д ій н і кредити \п»; 
с іп » В К ;

22. со Ш « » П К  -  кредити, прострочені понад 
ЗО календарних днів \п»; с іп » Р К ;

23. с о и і« » П Д -  процентні доходи банку \п»; 
c in » P D ;

24. соШ «»П В  -  процентні витрати банку 
Їй»; c in » P V ;

25. c o u t« » C P  -  списання із резерву, 
створеного для відшкодування втрат  
за  кредитними операціями банку \п»; 
c in » S R ;

26. соШ «»Н орм ат ив Н 7 \п»; с іп » Н 7 ;  
соШ «»Н орм ат ив Н 8  Їй»; с іп » Н 8 ;

27. соШ «»Н орм ат ив Н 9  Їй»; с іп » Н 9 ;  
соШ «»Н орм ат ив Н 10 Їй»; с іп » Н 1 0 ;

Потокове введення-виведення даних ряд
ків (17-26), операції яких включені до складу 
класів istream  або iostream. Доступ до біблі
отеки цих класів здійснюється за допомогою 
використання у програмі директиви компі
лятора #include <iostream.h>.

Для потокового введення даних вказуєть
ся операція «»» («читати з»). Це переванта
жена операція, визначена для всіх простих 
типів і покажчика на char. Стандартним по
током введення є сіп. Формат запису опера
ції введення має вигляд: сіп [»  values];, де 
values -  змінна [8].

Для потокового виведення даних необ
хідна операція ««» («записати в»), що вико
ристовується разом з ім’ям вихідного потоку 
coût. Наприклад, вираз coût« х; означає ви
ведення значення змінної х (або запис у по
тік). Ця операція вибирає необхідну функцію 
перетворення даних у потік байтів. Формат 
запису операції виведення представляється 
як: coût «  data [«  datai];, де data, datai -  це 
змінні, константи, вирази тощо.

28. double K l, К2, КЗ, К4, К5, К6, К7, К8, К9, 
К10;

29. c o û t« » — Основні показники кредитного 
ризику банку/Бальна оцінка показників 
кредитного ризику—» « e n d l;

30. К1 = (КР/А)*100; соШ «»К оеф іцієнт  
кредит ної активності = < (« К Ї« » \п » ;

31. К2 = (RJKP) *100; cout< <»Коефіцієнт  
достатності резервів = < {« К 2 « » \п » ;

32. КЗ = (ВК/КР) *100; cout< «К оеф іцієнт  
якост і кредитів = ;<<<0«»1и» ;

33. К4 = (РК/КР)*І00; сои і«»К оеф іцієнт  
прострочених кредитів = в « К 4 « » \п » ;

34. К5 = Н 7; соиї«»М аксим альний розм ір  
ризику на одного позичальника = 
« « £ 5 « »  їй»;

35. К б  = Н8; c o u t« » P ie e m  концентрації 
великих кредитних ризиків = 
< (« К б « » \п » ;

36. К 7  = Н9; с о и ї« » Р іве н ь  концентрації 
кредитних ризиків на одного інсайдера = 
< (« К 7 « » \п » ;

37. К8 = Н10; соШ «»Р івень концентрації 
кредитних ризиків серед інсайдерів = 
< (« К 8 « » \п » ;

38. К 9  = (SR/KP) *100; соШ «»К оеф іцієнт  
списань із резерву = < (« К 9 « » \п » ;

39. П О  = (PD-PV/KP) *100;
cout< <»Коефіцієнт прибутковості 
кредитних операцій = < < « К 10«» \п» ;}

У рядках 29-38 -  арифметичні операції. 
Операції і вирази мови C++ дозволяють за
дати певну послідовність дій. Прості вирази 
містять символ операції та операнди. При
кладом простого виразу з бінарною опера
цією є віднімання.

Операнд являє собою елемент-учасник
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операції. Операндами можуть бути констан
ти, змінні, виклики функцій і вирази [9].

У мові C++ визначено наступні основні 
арифметичні операції: +, знаки бі
нарних операцій додавання, віднімання, 
множення і ділення відповідно. Існує два 
види операції ділення: цілочисельне ділення 
(ділення з остачею) і ділення без остачі (ре
зультат такої операції є дійсне число). Тип 
операції ділення, що буде використано, ви
значається типом операнді в [9].

40. double q = 0.5,
41. N = 1 0  /*кількість оцінок експерта */,
42. М  = 15 /к ільк іст ь  експертів*/,
43. а  /*показник середньої суми рангів*/,
44. W ^коеф іцієнт  конкордацгї*/,
45. S  /* S -  варіація відносно середнього рангу */,
46. Smax /*  -  максимальне значення варіації */;
47. double ExpertEvaluationl[] = {9, 7 ,10, 6, 8, 

1, 2, 3, 4, 5};
48. double ExpertEvaluation2[] = {10, 5, 8, 6, 7, 

І  2, 4, 3, 9};
49. double ExpertEvaluation3[] = {9, 7, 8, 5 ,10 ,

2 .1 , 3, 4, 6};
50. double ExpertEvaluation4[] = {9, 7 ,10, 5, 8, 

1, 2, 3, 4, 6};
51. double ExpertEvaluation5[] = (8, 6 ,10 , 5, 8, 

l  2, 3, 8, 5};
52. double ExpertEvaluation6[]  = {9, 7 ,10, 6, 4, 

1, 2, 3, 8, 5};
53. double ExpertEvaluation7[] = {10, 7, 9, 6, 5, 

1, 2, 3, 4, 8};
54. double ExpertEvaluation8[] = {9, 7 ,10, 6, 8,

2 .1 , 3, 4, 5};
55. double ExpertEvaluation9[] = {9, 6 ,10 , 7, 8, 

1, 2, 3, 4, 5};
56. double ExpertEvaluationl Of] = {9, 7,10, 6,

8 .1 , 2, 3, 4, 5};
57. double ExpertEvaluationl 1[] = {9, 7 ,10, 6,

8 .1 , 2, 3, 4, 5};
58. double ExpertEvaluationl2[] = {10, 8, 6, 9,

5, 4, 7 ,1 , 2, 3};
59. double E xpertEvaluationl3[] = {8, 7, 9, 6,

10 .1 , 2, 3, 4, 5};
60. double ExpertEvaluationl4[] = {9, 7,10, 6,

8 .1 , 2, 3, 4, 5};
61. double ExpertEvaluationl5[] = {9, 4 ,10 , 6,

8, 2 ,1 , 3, 5, 7);

У рядках 48-62 оголошенні масиви для 
оцінок експертів. Масивом називається 
множина елементів одного типу, розташо
ваних в пам'яті послідовно один за одним.

При першій згадці про масив в програмі 
під нього відразу виділяється пам’ять. Тому 
правильно говорити не про оголошення ма
сиву, а про визначення масиву [10].

62. а = q*M *(N + l); /*обрахунок показник 
середньої суми рангів* / c o u t«  »показник 
середньої суми рангів а  = « « а « » \п » ;

63. Smax = 0.083 *pow(M,2) *(pow(N,3)-N); 
cout< <»Максимальне значення варіації 
становить Smax = «< < Sm ax«end l;

64. double S I = ExpertEvaluationl[0]
+ ExpertEvaluation2[0]
+ ExpertEvaluation3[0] + 
ExpertEvaluation4[0] + 
ExpertEvaluation5[0] + 
ExpertEvaluation6[0] + 
ExpertEvaluation7[0] + 
ExpertEvaluation8[0] + 
ExpertEvaluation9[0] +
ExpertEvaluationl 0[0] +
ExpertEvaluationl 1[0] +
ExpertEvaluationl 2[0] +
ExpertEvaluationl 3[0] +
ExpertEvaluationl 4[0] +
ExpertEvaluationl 5[0];

65. double S2 = ExpertEvaluationl[ l]
+ ExpertEvaluation2[lJ
+ ExpertEvaluation3[l] + 
ExpertEvaluation4[l] + 
ExpertEvaluation5[l] + 
ExpertEvaluation6[l] +
ExpertEvaluation7[l]  + 
ExpertEvaluation8[l] + 
ExpertEvaluation9[l] + 
ExpertEvaluationlO [l] +
ExpertEvaluationl 1[1] +
ExpertEvaluationl 2[1] +
ExpertEvaluationl 3[1] +
ExpertEvaluationl 4[1] +
ExpertEvaluationl 5[1];

66. double S3 = ExpertEvaluationl[2]
+ ExpertEvaluation2[2]
+ ExpertEvaluation3[2] + 
ExpertEvaluation4[2]  + 
ExpertEvaluation5[2] +
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ЕхреНЕуаІиайоп6[2] + 
ЕхреИЕуаІиайоп7[2] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп8[2] + 
ЕхреПЕуаІиайоп9[2] + 
ЕхреНЕуаІиайоп10[2] + 
ЕхреП ЕуаІиайопІІ [2] + 
ЕхреПЕуаІиайопї 2 [2] + 
ЕхреП ЕуаІиайопї 3 [2] + 
ЕхреПЕуаІиайопї 4[2] + 
ЕхреПЕуаІиайопї 5[2];

67. сІоиЬІе 84  = ЕхреП ЕуаІиайопї [3] 
+ ЕхрегїЕуаІиайоп2[3] + 
ЕхреНЕуаІиайопЗ[3] + 
ЕхреИЕуаІиайоп4[3] + 
ЕхреНЕуаІиаИоп5[3] + 
ЕхреНЕуаІиайоп6[3] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп 7[3] + 
ЕхреНЕуаІиаііоп8[3] + 
ЕхрегіЕуаІиаііоп9[3] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 0[3] + 
ЕхреП ЕуаІиайопІІ [3] + 
ЕхрегіЕуаїиайопЩ З] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 3 [3] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 4[3] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 5[3];

68. сІоиЬІе іХ5 = ЕхрегіЕуаІиайопІ[4] 
+ ЕхрегіЕуаІиайоп2[4] + 
ЕхреПЕуаІиайопЗ[4] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп4[4] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп5[4] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп6[4] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп7[4] + 
ЕхреПЕуаІиайоп8[4] + 
ЕхреПЕуаІиайоп9[4] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп10[4] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІЇ [4] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 2[4] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 3 [4] + 
ЕхреПЕуаІиайоп14[4] + 
ЕхреПЕуаІиайоп15[4];

69. сІоиЬІе 86  = ЕхрегіЕуаІиайопІ [5] 
+ ЕхрегіЕуаІиайоп2[5]
+ ЕхрегіЕуаІиайопЗ[5]
+ ЕхрегіЕуаІиайоп4[5]
+ ЕхрегіЕуаІиайоп5[5]
+ ЕхрегіЕуаІиайоп6[5]
+ ЕхрегіЕуаІиайоп7[5]
+ ЕхрегіЕуаІиайоп8[5]
+ ЕхрегіЕуаІиайоп9[5]  
+ЕхрегіЕуаІиайоп10[5] +

ЕхрегіЕуаІиайопІ 1 [5] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 2[5] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 3[5] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп14[5] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 5[5];

70. СІоиЬІе 57 = ЕхрегіЕуаІиайопІ[6] 
+ ЕхрегіЕуаІиайоп2[6]
+ ЕхреПЕуаІиайопЗ[6]
+ ЕхреПЕуаІиайоп4[6]
+ ЕхреПЕуаІиайоп5[6]
+ ЕхрегіЕуаІиайоп6[6]
+ ЕхретіЕуаІиайоп7[6] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп8[6] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп9[б'] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 0[б] + 
ЕхреП ЕуаІиайопІІ [6] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 2[6] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 3[6] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 4[6] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 5[6];

71. сІоиЬІе 88 = ЕхреПЕуаІиайопї[7] 
+ ЕхреПЕуаІиайоп2[7]
+ ЕхреПЕуаІиайопЗ[7]
+ ЕхреПЕуаїиайоп4[7]
+ ЕхреПЕуаІиайоп5[7]
+ ЕхреПЕуаІиайоп6[7]
+ ЕхреПЕуаІиайоп7[7] + 
ЕхреПЕуаІиайоп8[7] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп9[7] + 
ЕхрегіЕуаїиайоп10[7] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІЇ [7] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 2[7] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 3[7] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 4[7] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 5[7];

72. сІоиЬІе 5Р = ЕхреП ЕуаІиайопї[8] 
+ ЕхреЛЕуаІиайоп2[8]
+ ЕхреПЕуаІиайопЗ[8]
+ ЕхреНЕуаІиайоп4[8]
+ ЕхреНЕуаІиайоп5[8]
+ ЕхреПЕуаІиайоп6[8]
+ ЕхреПЕуаІиайоп7[8] + 
ЕхрегіЕуаІиайоп8[8] + 
ЕхрегіЕуа1иайоп9[8] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 0[8] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІЇ[8] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 2[8] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 3[8] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 4[8] + 
ЕхрегіЕуаІиайопІ 5[8];
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73. double S10 = ExpertEvaluationl[9]
+ ExpertEvaluation2[9] + 
ExpertEvaluation3[9] + 
ExpertEvaluation4[9] + 
ExpertEvaluation5[9] + 
ExpertEvaluation6[9] + 
ExpertEvaluation7[9] + 
ExpertEvaluation8[9] + 
ExpertEvaluation9[9] + 
ExpertEvaluationlO [9] +
E xpertEvaluationl! [9] +
ExpertEvaluationl 2[9] +
ExpertEvaluationl 3 [9] +
ExpertEvaluationl 4[9] +
ExpertEvaluationl 5[9];

74. c o u t« » ----------Відхилення суми рангів від
а та Квадрати відхилень---------- » « e n d l;

75. c o u t« » S l  = « « S I< < » \t\tВідхилення суми 
рангів від а = « « S I  - a « » \ t \ tКвадрати 
відхилень = « « p o w (S l - a ,2 )« e n d l;

76. c o u t« » S 2  = < < « S 2 « » \t\t Відхилення суми 
рангів від а  = « « S 2  - a « » \ t \ t  Квадрати 
відхилень = « « p o w (S 2  - a ,2 )« e n d l;

77. c o u t« » S 3  = « « S 3 « » \ t \ t  Відхилення суми 
рангів від а = « « S 3  - a « » \ t \ tКвадрати 
відхилень = « « p o w (S 3  - a ,2 )« e n d l;

78. c o u t« » S 4  = « « S 4 « » \ t \ t  Відхилення суми 
рангів від а  = « « S 4  - a « » \ t \ t  Квадрати 
відхилень = « « p o w (S 4  - a ,2 )« e n d l;

79. c o u t« » S 5  = « « S 5 < < »\t\t Відхилення суми 
рангів від а = « « S 5  - a « » \ t \ tКвадрати 
відхилень = « « p o w (S 5  - a ,2 )« e n d l;

80. c o u t« » S 6  = < < « S 6 « » \t\t Відхилення суми 
рангів від а  = « « S 6  - a « » \ t \ t  Квадрати 
відхилень = « « p o w (S 6  - a ,2 )« e n d l;

81. c o u t« » S 7  = « « S 7 « » \Û t  Відхилення суми 
рангів від а = « « S 7  - a « » \ t \ tКвадрати 
відхилень = « « p o w (S 7  - a ,2 )« e n d l;

82. c o u t« » S 8  = « « S 8 <  < »\t\t Відхилення суми 
рангів від а  = « « S 8  - a « » \ t \ t  Квадрати 
відхилень = « « p o w (S 8  - a ,2 )« e n d l;

83. c o u t« » S 9  = « « S 9 « » \ t4  Відхилення суми 
рангів від а = « « S 9  - a « » \ t \ tКвадрати 
відхилень = « « p o w (S 9  - a ,2 )« e n d l;

84. c o u t« » S Î0  = « « S I 0 « » \ t \ t  Відхилення 
суми рангів від а = « « S 1 0  - a « » \ t \ t  
Квадрати відхилень = «<<pow(S10 - 
a ,2 )« e n d l;

85. double d l  = p ow (S l - a,2); double d2 = 
pow(S2 - a,2);

86. double d3 = pow (S3 - a,2);double d4 = 
pow (S4 - a,2);

87. double d5 = pow (S5 - a,2);double d6  = 
pow (S6 - a,2);

88. double d7  = pow (S7 - a,2);double d8 = 
pow (S8 - a,2);

89. double d9 = pow (S9 - a,2);double d lO -  
pow (S10 - a,2);

90. У рядках 75-90 використовується мате
матична функція powO для степення [11].

91. double S_all_rank = S i + S2 + S3 + S4 + S5 
+ S6  + S7 + S8 + S9 + 10; /*  Сума рангів */

92. double S full = d l + d2+ d3 + d4 + d5 + 
d7 + d8 + d9 + dlO; /*  Сума квадратних 
відхилень */

93. с о и ї« » П о вн а  сума рангів S jull = 
« « S fu ll« e n d l;

94. W = Sfutt/Sm ax; соШ «»К оеф іцієнт  
конкордації W  ~ « « W « e n d l ;

95. c o u t« » — Значення вагових коефіцієнтів 
показників кредитного ризику— « « e n d l;

96. double 11 = S l/S_a lljrank; соШ «»В агові 
коефіцієнти, І для K l - « « I l  « e n d l;

97. double 12 = S2/S_all_rank; co u t« » B a zo e i 
коефіцієнти, І для K l - « « U « e n d l ;

98. double 13 = S3/S_all_rank; co u t« » B a zo e i 
коефіцієнти, І для K l -  « « B « e n d l ;

99. double 14 = S4/S_all_rank; co u t« » B a zo e i 
коефіцієнти, І для K l - « « M « e n d l ;

100. double 15 = SS/S  a ll rank; co u t« » B a zo e i 
коефіцієнти, І для K l - « « I 5 « e n d l ;

101. double 16 = S6/S_all_rank; со и ї« » В а го в і 
коефіцієнти, І для K l -  «<<l6<<endl;

102. double 17 = S7/S_all_rank; соШ «»В агові 
коефіцієнти, І для K l - « « 1 7 « e n d l;

103. double 18 = S8/S_all_rank; c o u t«  »Вагові 
коефіцієнти, І для K l - « « I 8 « e n d l ;

104. double 19 = S9/S_all_rank; соШ «»В агові 
коефіцієнти, І для K l -  « « W « e n d l ;

105. double 110 = S I  0/S_ati_rank; c o u t« »  
Вагові коефіцієнти, І для K l - 
« « U 0 « e n d l;

106. c o u t« » -------Зваж ені бали---------» « e n d l;
107. double W eightedPointsî = I l * K l;  

cout< <»зваж енні бали для K l = 
« « W eig h ted P o in tsî « e n d l;

108. double WeightedPoints2 = 12 *K 2; 
cout< <»зваж епні бали для K 2 = 
« « W eig h ted P o in ts2 « en d l;

109. double WeightedPoints3 = 13 *K 3;
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соШ «»зваж енні бали для КЗ = 
«< < W eightedP oints3«endl;

ПО. double WeightedPoints4 = 14 *K 4; 
соШ «»зваж енні бали для K4 = 
< < «W eightedP oints4«endl;

111. double WeightedPointsS = 15 *K5; 
соШ «»зваж енні бали для K5 =
«« W eig h ted P o in ts5 « e n d l;

112. double W eightedPoints6 = 16 * Кб; 
соШ «»зваж енні бали для К б  =
« «  W eightedP oints6«endl;

113. double W eightedPoints7 = 17 *K7; 
соШ «»зваж енні бали для K 7 = 
«< < W eightedP oints7«endl;

114. double WeightedPointsS = IS *KS; 
соШ «»зваж енні бали для K8 =
« «  W eightedP oints8«endl;

115. double WeightedPoints9 = 19 *K9; 
соШ «»зваж енні бали для K 9 = 
«< < W eightedP oints9«endl;

116. double WeightedPointslO = 110 * K10; 
соШ «»зваж енні бали для K10 =
« «  W eightedPointsl 0 « e n d l; }

Висновки
В основі кредитної стратегії банку покла

дено управління дохідністю та ризиком, як 
основними параметрами кредитного порт
фелю банку, які є необхідною складовою 
новітнього розвитку банківської системи і 
суспільства, яка дозволить банкам удоско
налити кредитні відносини максимально 
враховуючи власні інтереси та інтереси клі
єнтів. Саме тому був розроблений консоль
ний застосунок на мові C++, за допомогою 
якого можна визначити пріоритетність на
дання позикових коштів суб’єктам кредит
них відносин, що є одним з головних за
вдань кредитної діяльності банку, яке має 
суттєве значення для формування як його 
фінансового результату.
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Постановка проблеми. Про криптова- 
люту сьогодні чути на кожному кроці, проте 
не всі до кінця розуміють, що вона означає і 
як нею користуватися. Вона безпечна, вигід
на та не залежить від зовнішніх економічних 
умов, система ВІосксИаіп спочатку поширю

валась в Європі і США, а тепер і в Україні. 
Криптовалюта -  це цифрова валюта, захи
щена за допомогою криптографічних тех
нологій. Фізичного аналога у цих грошових 
одиниць немає, вони існують тільки у вірту
альному просторі.

Для того ж, що і звичайні гроші: це універ
сальний товар, який є мірою вартості при 
купівлі та продажу інших товарів. У крипто- 
валюти є кілька суттєвих переваг. По-перше, 
їй не страшна інфляція. Якщо друкарський 
верстат збожеволіє і наштампують шалену 
кількість банкнот, логічно, що ці гроші знеці
няться. У біткойнів така ситуація виключена: 
їх кількість заздалегідь відомо і обмежено.

Аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Проблемам сутності та розвитку крип- 
товалют, їх видів, переваг та недоліків при
свячені праці М. Ліхачова, Н. Поливки, М. 
Куцевола, О. Шевченко-Наумової, А. Квітки, 
І. Лубенця та ін.

Мета та завдання дослідження. Мета 
дослідження полягає у визначені сучасних 
тенденцій розвитку криптовалют у світі за
галом і в Україні зокрема.

Виклад основного матеріалу. Гроші в су
часному світі потрібні як повітря. їх люблять 
і ненавидять, заробляють і витрачають, про 
них говорять і багатозначно мовчать. Мож
на сміливо сказати, що саме гроші сьогодні 
правлять балом у світі. З давнійших часів сво
єї появи і до сьогоднішнього дня гроші про
йшли величезну еволюцію від засобу екві
валентного обміну до показника успішності 
людини як особистості. Якщо проаналізува
ти сьогоднішні ЗМІ прийдемо до висновку, 
що сьогодні гроші стали найбажанішою ма
терією. Нам пропонують курси по грошовій 
грамотності і ритуали для залучення грошей, 
говорять про дефіцит грошей у світі і про ду
ховні сутності грошей. Гроші стали настільки 
всеохоплюючими, що про них не говорить 
тільки ледачий. Ми так звикли ними кори
стуватися, що вже не помічаємо цього, точ-
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но так само, як і не помічаємо грошової ево
люції. Сьогодні фахівці виділяють такі види 
грошей: готівкові гроші, розмінні монети, 
паперові гроші (казначейські квитки, асигна
ції), кредитні гроші (векселі, банкноти, чеки), 
безготівкові гроші. По суті кожен з видів гро
шей відображає певну грошову революцію, 
але сьогодні абсолютно особливий і до кінця 
не вивчений вид грошей -  криптовапюта і 
один з його видів -  Біткоіни.

Спочатку криптовапюта замислювалася 
як простий спосіб інтернет-покупок або пе
реведення звичайних грошей між користува
чами мережі. Першим реалізував Ідею ДевІд 
Чом і його компанія DigiCas Inc., запустивши 
у 1990 році централізовану систему елек
тронних платежів DigiCas. Вона стала дуже 
популярною і проіснувала вісім років, аж до 
розорення компанії Чома. Хоча перша систе
ма криптовалют зникла, її існування вказало 
на дві речі: по-перше, такі гроші затребувані; 
по-друге, ідею потрібно розвивати.

Згодом криптовапюта розділилася на два 
види: 1) електронні гроші, прив’язані до ре
альних, звичайних грошей; 2) електронні 
гроші, емісія яких здійснюється за допомо
гою електронних обчислень в інтернеті.

Про перший вид криптовалюти довго го
ворити не варто, оскільки він відомий всім 
(його використовують всі банки для елек
тронних платежів). Другий вид, навпаки, 
досить цікавий -  це своєрідна еволюція гро
шей в цифровому світі.

Криптовапюта -  це цифрова (віртуальна) 
валюта, одиниця якої -  (. -coin Англ) моне
та. Монета захищена від підробки, тому що 
являє собою зашифровану інформацію, ско
піювати яку неможливо (користування крип
тографії і визначило приставку «крипто» в 
назві). А чим тоді електронна криптовапюта 
відрізняється від звичайних грошей в елек
тронному вигляді? Для того, щоб звичайні 
гроші з'явилися на рахунку в електронному 
вигляді, вони повинні бути спочатку внесені

на рахунок у фізичному втіленні, наприклад, 
через банк або платіжний термінал. Тобто 
для звичайної валюти електронний вигляд 
-  лише одна з форм представлення. Крипто- 
валюта емітується безпосередньо в мережі і 
ніяк не пов’язана ні з будь-якою звичайною 
валютою, ні з будь-якою державною валют
ною системою. Таким чином, відповідь на 
питання «криптовапюта -  що це» простими 
словами звучатиме як «це електронні гроші».

Рис. 1. Символьне позначення Біткоіну 
Джерело: р-Б]

Займатися її здобуванням в мережі (так 
званий Майнінг) може кожен бажаючий, що 
володіє комп’ютерним обладнанням необ
хідної потужності і спеціальним програмним 
забезпеченням. В процесі Майнінг обчислю
вальні потужності обладнання вирішують 
алгоритми, складність яких поступово зро
стає і, вирішивши, добувають монету -  набір 
зашифрованої інформації. Доказом наяв
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ності монети в мережі служить блоки ей н -  
свого роду обліковий запис. Зберігається ця 
валюта децентралізовано, по розподіленох 
електронним кріптогаманцем користувачів.

З її властивостей і особливостей виплива
ють переваги і недоліки в порівнянні зі зви
чайними традиційними валютами: перева
ги криптовалюти: відкритий код алгоритму 
дозволяє добувати її кожному бажаючому; 
анонімність транзакцій -  інформація про 
власника криптогаманця відсутня (є тільки 
номер гаманця); децентралізований харак
тер, відсутність єдиного цифрового банку, 
відсутність контролю за транзакціями і пла
тежами; чи не схильна до інфляції (емітуєть
ся обмежена кількість монет); захищеність: 
її не можна скопіювати, недоліки криптова
люти через відсутність регулюючих механіз
мів немає гарантій збереження електронних 
криптогаманців; висока волатильність через 
специфіку використання; з боку національ
них регуляторів можливі негативні дії щодо 
неї (типу заборони ЦБ на операції з біткой- 
нів); втрата пароля до електронного крипто 
гаманця або його непрацездатність ведуть 
до безповоротної втрати всіх, що знаходять
ся в ньому криптомонет; з підвищенням рів
ня складності стає нерентабельним Майнінг 
криптомонет на обладнанні окремих корис
тувачів.

Всіма перевагами і недоліками володіє 
повною мірою і най популярніша, на сьогод
нішній день, криптовалюта -  Вїїсоіп (бітко- 
іни). У  2007-2009 роках невідомою групою 
осіб був розроблений унікальний алгоритм 
«біткоіни» і почалася її емісія і здобування в 
мережі. Спочатку біткоін був мало відомий 
і був долею технарів і айтішників. Кількість 
Майнингів внаслідок цього було обмеже
но, видобуток йшов неквапливо, процесом 
впровадження біткоінів в життя ніхто не 
керував (відповідно, були відсутні будь-які 
стратегії і концепції), взагалі не було ясності, 
для чого потрібен біткоін і що з ним робити.

Невисока була і вартість видобутку -  від 0,1 
$ за монету.

Проривом стало надання одній з бірж, у 
2010 році, можливості обміну біткоінів на 
реальні гроші, нехай І по незначному тоді 
курсу. Уперше біткоінами розплатилися 
22 травня 2010 року: у Флориді програміст 
Ласло Ханеч купив дві піци за 10 тисяч біт
коінів. Тоді 1 біткоін коштував менше цента. 
Уже на початку 2013-го вартість виросла до 
13,4 доларів, на початку 2017-го -  до 1000, у 
кінці травня -  до 2516, а 13 серпня курс бітко- 
іна встановив новий історичний максимум. 
Нині це була б найдорожча піца у світі вар
тістю в 41,9 мільйонів доларів.

В цей же час на біткоіни як ідеальний 
засіб анонімних транзакцій звернули увагу 
деякі портали підпільної торгівлі. Все це ви
кликало швидке зростання інтересу, біткоін 
здобув популярність, вартість стала дуже 
швидко рости, а трейдери привели біткоіни 
до глобального рівня популярності. Далі був 
і зліт біткоінів до 1100 $ за монету в 2013р., і 
падіння до сучасного рівня $ 200-250 за 1 ВС.

Але саме біткоіни на сьогодні є най попу
лярнішою і відомою криптовалютою, що во
лодіє ще і найбільшою капіталізацією в 3,2 
млрд. $. Сьогодні біткоіни можна обміняти в 
деяких банкоматах на звичайні валюти, дея
кі торговельні точки і сайти приймають біт
коіни в якості оплати товарів і послуг, бітко
ін давно втратив свою початкову залежність 
від інститутів підпільної торгівлі, і зараз 
біткоіни використовуються і на фінансових 
ринках і в реальному секторі.

В основі Біткойна знаходяться п'ять прин
ципових рішень [10-11].

Перше, всі операції в мережі Біткой н шиф
руються. Кожен її учасник отримує власний 
ключ, завдяки якому він може в зашифрова
ному вигляді здійснювати транзакції, здійс
нювати перекази коштів, здійснювати видо
буток Біткойнів.

Друге, в мережі Біткойн -  це пірінгова ме
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режа. Наш звичний інтернет схожий на бага
топоверховий будинок. Прості користувачі, 
провайдери, хостери, кореневі сервери, най
більш відвідувані ресурси і т. п. мають різні 
можливості, повноваження і відповідаль
ність. Зв'язок у цій звичайній мережі здійс
нюється через спеціальні сервера. Пірінгову 
мережу ще називають одноранговою. Всі 
учасники мережі абсолютно рівні. Кожен є 
і клієнтом, і сервером, що передає інфор
мацію. У цій мережі всі її учасники рівні, і 
інформація передається не через сервери 
різного рівня, а безпосередньо від комп'юте
ра до комп'ютера, які одночасно виконують 
функції і сервера, і клієнта.

Рис. 2. Bitcoin -  найпопулярніший вид криптовалюти 
Джерело: [2-5]

Третє, програмне забезпечення для робо
ти з Біткойном являє собою вільний безкош
товний софт, який кожен може скачати, щоб 
підключитися до мережі Біткойн.

Четверте, Біткойн сьогодні можна отри
мати двома шляхами. Звичайний- придба
ти за гроші поза мережею. Коли в мережі 
Біткойн відбуваються фінансові транзакції, 
комп'ютери учасників повинні проводити 
певні обчислення І розшифровувати крипто
графічні сигнали. Тобто, видобуток біткойна 
-  це розшифрування зашифрованої інфор
мації, що передається в мережі Біткойн. При 
цьому одночасно відбувається видобуток 
Біткойнів І забезпечуються транзакції вже 
існуючих Біткойнів і платежі в інтернет-ма- 
газинах і т.п.

П'яте, це принципи емісії біткойна. Уні
кальність біткойна полягає в тому, що його 
творець, Сатоши Накамото, відразу встано
вив, що не може бути отримано понад 21 
млн. біткойнів. Вважають, що всі біткойни 
будуть отримані до 2030 року. При цьому 
в програму закладено принцип, що швид
кість появи біткойнів в мережі через певні 
проміжки часу скорочується в два рази. Для 
того, щоб зростаюче число учасників мере
жі Біткойн швидко не «вибрало» монети, у 
програмі автоматично постійно ускладню
ється криптографія. Тобто розшифрувати її 
стає все складніше і складніше. Для цього 
треба витрачати все більше і більше комп'ю
терних потужностей. Якщо в перший рік біт
койни добували любителі, використовуючи 
звичайні комп'ютери з потужними відеокар- 
тами і навіть ігрові приставки, то тепер для 
видобування (майнінгу) вже створюються 
спеціальні ЦДД (центри добування даних). 
На сьогоднішній день потужність таких цен
трів більш ніж у 250 разів перевищує сумар
ну потужність суперкомп'ютерів, експлуато
ваних у всіх країнах світу.

Оскільки bitcoin, як новий вид цифрових 
грошей, з'явився ранішезавсіх, не дивно, що 
він є найпопулярнішим серед криптовалют. 
На даний момент він став майже повноцін
ною валютою, яка вже була визнана бага
тьма країнами І кількома американськими 
штатами. Це, судячи з усього, лише початок, 
оскільки біткоін має ряд переваг у порівнян
ні з іншими грошима, а саме: відкритий код; 
відсутність інфляції; пірінгова мережа кріп- 
товапюти; необмежені можливості по його 
транзакціям; біткоін існує поза меж.

Слід зазначити, що саме пірінгова мережа 
(від англ. peering -  сусідство) втілює основну 
відмінність цих грошей від фізичних. Якщо 
точніше, то вона розподіляє функціонал та 
інформаційну підтримку криптовалюти між 
усіма її користувачами. Це як сусіди, які ра
зом дбають про чистоту і порядок на своїй
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вулиці, тільки в нашому випадку сусіди -  це 
користувачі, а вулиця -  це грошова система.

Перераховані переваги, потенційно здат
ні зробити біткоін основною світовою гро
шовою одиницею, але для цього його по
винні визнати всі країни. Біткоінів має стати 
дуже багато -  сумарну їх кількість потрібно 
збільшити до рівня загальної кількості дола
рів у всьому світі. Це дозволить біткоіну поз
бутися від його основного мінуса -  на даний 
момент він є спекулятивним товаром, який 
дуже сильно залежить від думки і настроїв 
людей.

Рис 3. Лайткоін 
Джерело: р-6]

Крім Ьіїсоіп також існують і інші кріптова- 
люти, найбільш популярними з яких вважа
ються лайткоіни (ИС) та догікоіни.

Лайткоін -  це по своїй суті покращена і 
спрощена версія біткоін з тими ж плюсами і 
мінусами. За винятком того, що угоди в лай- 
ткойн проходять в 4 рази швидше, а її база 
даних вимагає в рази менше місця.

Dogecoin -  це одна з новітніх криптова- 
лют, яка відрізняється від інших, відсутністю 
обмеження на сумарну кількість цих грошей, 
яка характерна для інших криптовапют. Роз
рахунки вданій грошовій системі робляться 
дуже швидко і з мінімальною комісією.

Загальна кількість криптовалют наприкін
ці листопада 2013 перевищувала 80. Станом 
на січень 2018 р. кількість криптовалют ста

новила 1448 одиниць. Лідери криптовалют 
змінюються трохи не щомісяця, але постій
ними резидентами топ-10 є Біткоїн, Ефіріум, 
РІпл та Нем. Та не потрібно забувати,що з 
кожним роком з’являються нові криптова- 
люти.

Рис. 4. Догікойн 
Джерело: р-5]

Якщо говорити про те, як держави див
ляться на криптовалюту, то можна відзначи
ти, що країни поділилися на три табори: 1) 
на тих, хто не схвалює використання крип
товалют, як це зробили Китай і Росія; 2) тих, 
хто створив правове поле, що дозволяє ви
користовувати криптогроші поряд зі звичай
ними. Це в першу чергу США, Ізраїль і ОАЕ; 
3) і тих, хто вичікує.

Який шлях вірний -  поки важко сказати. 
Вільний обіг криптогрошей в країні може 
легко вбити місцеву грошову одиницю, але 
вони також здатні підвищити конкурент- 
ність економіки країни, дозволяючи робити 
прямі інвестиції без необхідності їх подвій
ної конвертації в місцеві гроші на вході і ви
ході. Якщо банки розвинених країн почнуть 
видавати дешеві кредити в криптовалюті 
компаніям з інших країн, то це буде одно
часно і смерть місцевих грошей та розвиток 
місцевої економіки.

В основу створення біткоіна лягла про
ста ідея -  так як це електронні гроші, то їх 
емісія повинна залежати від цифрових об
числень всередині інтернету, а не від групи 
людей в дорогих шкіряних кріслах. Отже,
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хочете отримати біткоіни -  використовуйте 
комп’ютери та інші електронні пристрої для 
обчислення криптографічних завдань. Та
кий спосіб отримання криптовапюти отри
мав назву «майнінг». Від англійського слова 
mining, що перекладається як «видобуток 
корисних копалин». Як правило, для майнін- 
гу використовують надпотужні комп’ютери 
або спеціальні програми, які об’єднують ти
сячі, а іноді і мільйони звичайних пристроїв 
(PC, телефон, планшет, ноутбук), зібраних в 
одну обчислювальну систему.

Рис. 5. Одна з найбільших «ферм» з видобутку біткоіна. 
Джерело: [3-5]

Крім майнінгу біткоіни можна отримати 
і більш звичними способами: в оплату за 
товар або послугу; купивши біткоіни за зви
чайні гроші; в подарунок.

Якщо говорити про застосування кріпто- 
валюти, то тут вона мало чим відрізняється 
від звичайних грошей. її використовують 
для трьох основних цілей: 1) як засіб обміну

-  для купівлі товарів та послуг; 2) як валюту 
для накопичення і збереження грошей; 3) як 
цінний актив, на якому можна збагатитися, 
спекулюючи ним або інвестуючи в нього.

За схожими принципами працюють й 
інші види криптовалют.

Тисячі людей шукають способи створити 
свою криптовалюту і повторити успіх Сатосі 
Накамото, творця біткоіну (ВТС). У далекому 
2009 році творці першої цифрової валюти 
подбали про те, щоб після досягнення емі
сійного порогу в 21 мільйон монет крипто- 
валюти не зникли назавжди. Зокрема, вони 
зробили програмний код біткоіну відкритим, 
що дозволило іншим розробникам створю
вати свої аналоги валюти -  альткоіни.

Сьогодні існує близько 2000 альткоі- 
нів, створених переважно на базі біткоіну, 
причому фантазії їх творцям явно не пози
чати. Так, вже існує криптовалюта PotCoin 
для продажу товарів з марихуаною, і навіть 
TrumpCoin І PutinCoin.

Будь-яка цифрова валюта, яка створю
ється сьогодні, має шанси повторити успіх 
ВТС -  потрібен лише професійний підхід, 
бюджет і трохи везіння. Є й інший варіант: 
найняти професіоналів для запуску проекту. 
Але в цьому випадку будьте готові до вели
ких витрат. Зате в разі успіху прибуток по
криє початкові вкладення в десятки і сотні 
разів.

Необхідно одразу вирішити для себе, з 
якою метою випускаєте власну криптова
люту. Декого цікавить чистий заробіток, ін
ших цікавить сам процес, є і ті, хто бажає 
блага для всього людства. Для зацікавлених 
осіб пропонуємо покрокову інструкцію (таб
лиця 1).

Описаний вище спосіб створення циф
рової валюти передбачає наявність певно
го досвіду в програмуванні та поводженні 
з цифровим кодом. Якщо для Вас подібні 
заходи -  темний ліс, доручіть це завдання 
професійним виконавцям.
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РИНОК КРИПТОВАЛЮ Т В УКРАЇНІ
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Таблиця 1
Покрокова інструкція зі створення криптовалюти
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Джерело: pi]

Висновки
Біткоін зараз -  це база розрахунків для 

решти криптовалют, «цифрове золото». 
Для забезпечення функціонування І захисту 
системи використовуються криптографічні 
методи. Проводяться операції незворотні, 
електронний платіж між двома сторонами 
відбувається без посередників. Кошти ні
хто не може заморозити, навіть тимчасово, 
за винятком самого власника. Різні автори 
по-різному класифікують біткойни. Найчас
тіше зустрічаються варіанти: криптовалюта, 
віртуальна валюта, цифрова валюта, елек
тронна готівка.

Біткойни можуть використовуватися для 
обміну на товари або послуги у продавців, 
які згодні їх приймати. Обмін на звичайні 
валюти відбувається через онлайн-сервіс 
обміну цифрових валют, інші платіжні систе
ми або обмінні пункти.

Якщо говорити про стан справ з крипто- 
валютами на сьогодні, то поки вони заре
комендували себе не як повноцінні гроші, а

скоріше як високоліквідний інвестиційний 
актив, про корисність якого поки занадто 
рано говорити. У  будь-якому випадку тільки 
час покаже, що таке Біткоін.
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Постановка проблеми. Збалансований 
сімейний бюджет, який ототожнюють з бю
джетом домогосподарства, лягає в основу 
сильного суспільства та держави в цілому.

На сьогоднішній день інститут сімї пере
живає кризу. Сім’я відчуває на собі вплив 
економічних, правових, ідеологічних та мо
ральних відносин, які виникають в державі, 
адже саме ці відносини визначають ступінь 
розвитку країни та рівень її добробуту. Саме 
тому дослідження проблематики сімейного 
бюджету є надзвичайно актуальним.

Аналіз останніх досліджень та публі
кацій. Питанню дослідження формування 
сімейного бюджету присвячено ряд робіт 
вітчизняних авторів, зокрема О. Ватаманю- 
ка, Ю. Воробйова, Т. Кизими, С. Панчишина,
O. 0. Драгана та інших. Значний вклад у роз
виток теорії фінансової поведінки домогос- 
подарств внесли зарубіжні автори 3. Воді,
P. Мертон, Дж. Хікс, Дж. Ходжсон та інші. 
Незважаючи на ґрунтовні дослідження цих 
вчених, питання сімейного бюджету зали
шається відкритим і потребує подальшого 
вивчення.

Мета та завдання дослідження. Мета 
дослідження полягає у з’ясуванні проблем 
формування та використання сімейного 
бюджету та наданні рекомендацій щодо 
напрямів їх вирішення на основі вивчення 
теоретичних та оцінки практичних аспектів 
обраної тематики.

Виклад основного матеріалу. Складан
ня бюджету домашнього господарства на 
плановий період є найважливішим етапом 
управління доходами та видатками. Отже сі
мейний бюджет -  це план регулювання гро
шових доходів і витрат сім’ї, що складається 
зазвичай на місячний строк [1].

Виділяють три типи бюджету: спільний, 
пайовий та роздільний. Найбільш пошире
ним є спільний бюджет, учасники якого фор
мують доходи разом та спільно планують 
витрати. Все більшого поширення набуває 
пайовий або, як його ще називають, спіль
но-роздільний бюджет. Він дуже зручний 
для подружжя з різним рівнем доходу. Суть 
полягає в тому, що сім’я складає кошторис,
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скільки грошей треба витратити на найне- 
обхідніше: харчування, комунальні платежі, 
господарські витрати, погашення кредиту і 
так далі. Ця сума розподіляється між чоло
віком і дружиною або навпіл, або в пропо
рції, яка, на думку обох членів подружжя, є 
справедливою. Таким чином, у кожного за
лишається «резерв», яким можна розпоря
джатися на свій розсуд [2, с. 44]. Роздільний 
бюджет не надто поширений в Україні.

Також існує три види бюджету:

Рис. 1. Види бюджету. 
Джерело: [2].

Безперечно, брак необхідного запасу ко
штів при дефіцитному бюджеті негативне 
явище, яке свідчить про фінансові негаразди 
сімей, але, на нашу думку профіцитний бю
джет теж є небажаним, оскільки надлишок 
грошових коштів може свідчити про втра
чену можливість ефективного їх вкладення. 
Отже, найбільш бажаним та економічно ви
правданим є збалансований бюджет.

Основні функції сімейного бюджету:
• контроль за поточними фінансовими 

справами сімТ шляхом збалансовано
го розподілу доходів і витрат;

• планування (полягає в розподілі фінан
сів за необхідними статтями витрат) і 
аналіз (оцінка витрат, їх необхідність, 
корисність та можливості повторюва

ти витрати надалі);
• обмежувальна;
• змушує задуматися над можливістю і 

доцільністю тих чи інших витрат;
• регулююча (покликана відрегулювати 

доходи і витрати).
Головною метою складання бюджету є 

деталізація доходів і витрат домашнього 
господарства для забезпечення контролю 
за надходженням коштів та їх ефективним 
витрачанням. Це дасть можливість уникати 
тимчасової нестачі коштів внаслідок великих 
витрат і затримки дохідних над ходжень.

Як вже зрозуміло, основними структур
ними одиницями сімейного бюджету є його 
доходи та витрати.

Доходи -  це загальна сума грошових ко
штів і матеріальних благ із різних джерел, 
які отримує сім’я як у грошовій, так і нату
ральній формах. Основні види доходів проі
люстровано на рис. 2.

Рис. 2. Доходи сім'ї 
Джерело: [2]

Перша група доходів -  доходи від поточ
ної діяльності -  містить усі надходження, які 
члени сім’ї заробляють у процесі застосуван
ня своєї праці за основним і додатковим міс
цями роботи або від сімейного бізнесу.
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Було достатньо і робили Було достатньо, але Постійно відмовляли в Не вдавалося забезпечити 
заощадження заощаджень не робили най необхіднішому, крім навіть достатнє

харчування харчування

■ 2016 і 2017

До другої групи сукупного сімейного до
ходу -  доходів від активів -  слід відносити ті 
надходження, які члени сімї отримують без 
будь-якого втручання та застосування влас
ної робочої сили тощо. Володіючи певними 
активами такі доходи людина отримує, не
зважаючи на те, працює вона чи не працює 
(доходи від надання в оренду майна, відсо
тки за депозитами і т.д.).

Третя група доходів -  соціальні доходи, які 
у грошовій формі отримують громадяни для 
забезпечення власних потреб, що виникли у 
зв’язку з певними подіями чи обставинами 
(наприклад, хворобою, безробіттям, втратою 
працездатності, виходом на пенсію і т.д.). Такі 
доходи отримують ті члени сімї, які належать 
до певних соціальних категорій: студенти, 
пенсіонери, інваліди, батьки багатодітних сі
мей, ветерани війни і праці, учасники бойо
вих дій та інші (пенсії, стипендії, субсидії і т.д.).

Особливістю четвертої групи -  інших до
ходів -  є те, що вони, як правило, мають 
одноразовий або випадковий характер і в 
більшості випадків суттєво не впливають на 
сімейний бюджет. Хоча в окремих випадках 
їхній вплив може бути суттєвим (отримання 
спадщини, значний авторський гонорар чи 
виграш у лотерею тощо).

Рис 3. Розподіл домогосподарств 
за самооцінкою рівня своїх доходів 

Джерело: [4].

Добробут домогосподарств залежить 
від наявності та кількості працюючих осіб 
у їх складі. Відповідно до даних Державної 
служби статистики майже дві третини до
могосподарств України станом на 2018 рік 
мають у своєму складі працюючих осіб (у мі
стах -  69% домогосподарств, у селах -  56%). 
У половині домогосподарств, до складу яких 
входять працюючі особи, працює одна, у 
42% таких домогосподарств -  дві, у 8% -  три 
і більше осіб [3].

Відповідно дослідження самооцінки на
селенням України рівня своїх доходів відо
бражено на рис. 3 .3 даного рисунку можна 
зробити висновок, що половина домогоспо
дарств вважали незадовільним рівень своїх 
доходів, а близько 5% не могли забезпечи
ти задоволення най необхідніших потреб. 
В той же час менше 8% домогосподарств 
вважають, що їхніх доходів було достатньо 
для прожиття та вони змогли зробити деякі 
заощадження.

Розглянемо детальніше структуру сукуп
них ресурсів громадян (рис. 4).
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Оплата праці. ■  Доходи від підприємницької 
діяльності та самозайнятості. □  Доходи від продажу 
сільськогосподарської продукції. В Пенсії, стипендії, 

допомоги та субсидії, надані готівкою. И  Грошова 
допомога від родичів, інших осіб та інші грошові 

доходи. □  Вартість спожитої продукції, отриманої 
з особистого підсобного господарства та від 

самозаготівель. ■  Пільги та субсидії безготівкові на 
оплату житлово-комунальних послуг, електроенергії, 

палива, на оплату товарів та послуг з охорони здоров'я, 
туристичних послуг, путівок на бази відпочинку, на 

оплату послуг транспорту, зв'язку. Інші надходження

Рис 4. Структура сукупних ресурсів 
домогосподарств України 

Джерело: [Б].

Отже, найбільша стаття доходів -  це опла
та праці. На неї припадає полови на доході в у 
структурі сукупних ресурсів. На другому міс
ці соціальні доходи, а саме: пенсії, стипендії, 
допомоги та субсидії надані готівкою. На 
них припадає 18,9%. Найменше доходів від 
продажу сільськогосподарської продукції -  
лише 2,1% у структурі сукупних ресурсів. В 
середньому на одне господарство припадає:

* оплата праці -  8464,45 грн;
* доходи від підприємницької діяльно

сті та самозайнятості -  8683,91 грн;
* доходи від продажу сільськогоспо

дарської продукції -1866,87 грн;
* доходи від активів -  2673,74 грн;
* пенсії -  3239,33 грн;
* сти п ен д ії-1291,91 грн;
* допомоги, пільги, субсидії та компен-

саційні виплати, надані готівкою -  
1163,31 грн;

* грошова допомога від родичів та ін
ших осіб -1094,19 грн;

* інші грошові доходи -  237,41 [5].
Наступними розглянемо витрати домо

господарств. Витрати сімї -  це сукупність 
платежів, які здійснюються членами родини 
з метою забезпечення її життєдіяльності, що 
включають витрати на придбання продо
вольчих і непродовольчих товарів та оплату 
послуг, витрати на інвестиційні вкладення, 
податки, майно та інші здійснені платежі.

Існують такі види витрат:
* поточні витрати (здійснюються кож

ною сім’єю для того, щоби постійно 
підтримувати її життєдіяльність: витра
ти на харчування, одяг, оплату ЖКП, 
користування транспортом, ліки і т.д.);

* витрати на активи (витрати на при
дбання й утримання власного житла, 
авто, підсобного господарства і т.д.);

* витрати на кредити І борги;
* соціальні витрати (витрати на ме

ценатство та благочинність, оплату 
штрафних санкцій) [6].

Також можна поділити витрати за ха
рактером появи: очікувані, непередбачені; 
за формою здійснення: грошові, негрошо- 
ві; за періодичністю: постійні витрати; тим
часові витрати.

Існують деякі правила щодо витрат сі
мейного бюджету. Наприклад, у США існує 
правило 50/30/20. Відповідно до нього 50 
відсотків свого доходу (до податків) амери
канці використовують на най необхідніш і 
поточні витрати: плату за житло, їжу, ко
мунальні послуги, ліки, авто. Ще 30% вони 
витрачають на хобі, розваги, ресторани та 
готелі, заняття спортом, різні Інші покупки. 
І останні 20%  використовують на заоща
дження та виплату боргів [7].

Розглянемо, яка структура витрат домо-
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господарств в Україні станом на 2018 рік 
(рис. 5).

6,8%

■  На продовольчі товари та харчування поза 
помешканням. □  На непродовольчі товари.

На оплату послуг (без витрат на харчування поза 
помешканням). ■  На особисте підсобне господарство. 

Інші витрати

Рис. 5. Структура грошових витрат 
домогосподарств України 

Джерело: [5].

Отже, половина витрат спрямовується 
на продовольчі товари та харчування поза 
домом, 29% на непродовольчі товари, 12,6% 
на оплату послуг та найменше -  1,2%  на 
власне підсобне господарство. З них:

* продукти харчування та безалкоголь
ні напої -  44,6%;

* житло, вода, електроенергія, газ та 
інші види палива -15,6%;

* одяг і взуття -  7,2%;
* охорона здоров’я -  4,4%;
* транспорт -  3,5%;
* зв’язок -  3,0%;
* різні товари та послуги -  2,8%;
* предмети домашнього вжитку, побу

това техніка та поточне утримання 
житла -  2,3%;

* тютюнові вироби -  2,3%;
* ресторани та готелі -  2,1%;
* відпочинок і культура - 1,8%;
* алкогольні напої - 1,5%;
* освіта-0 ,9 % .

Отже, можна побачити, що близько 80% 
витрат домогосподарств спрямовані на най- 
необхідніші поточні витрати, що значно пе
ревищує вище згадане правило 50/30/20.

Для того, щоб краще збалансувати сі
мейний бюджет, пропонуємо наступні по
ради:

* Варто визначати свої фінансові цілі, 
складати бюджет, дотримуючись кон
кретної мети.

* Статті витрат мають бути максималь
но конкретними -  витрати на житло, 
проїзд, кредити, харчі, поповнення 
рахунку мобільного телефону і т.п., та
кож не варто використовувати графу 
«інше», а ввести кілька найбільш по
ширених витрат, адже так буде наба
гато простіше відслідковувати скільки 
грошей і на які витрати у вас ідуть.

* Необхідно планувати великі витрати, 
якщо бюджет буде складатися рік, 
адже протягом року може бути де
кілька великих витрат -  відпустка, по
купка нових меблів або техніки тощо. 
Варто враховувати їх, відкладати гро
ші на ці заходи кожен місяць, тоді 
можна буде оплатити їх в потрібний 
момент.

Висновки
Складання сімейного бюджету є най

важливішим етапом управління доходами 
та витратами. Як показало дослідження, 
основним джерелом формування доходів є 
оплата праці. Також значну частку доходів 
складають соціальні виплати. Що стосуєть
ся витрат, то половина з них спрямовується 
на продовольчі товари та харчування. Рі
вень заощаджень досить на низькому рів
ні, адже мало сімей мають достатні доходи 
для цього.
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Постановка проблеми. В сучасних умо
вах розвитку світових інтеграційних про
цесів Європейський Союз є торговельним 
і впливовим партнером України. Страте
гічною метою української зовнішньоеконо
мічної політики є активне залучення країни 
до європейських інтеграційних процесів. 
Відносини ЄС та України характеризуються 
широким спектром зв’язків і передбачають 
торговельно-інвестиційне, регіональне спів
робітництво, надання технічної допомоги.

Саме тому дослідження державної інвести
ційної політики України в умовах євроінте- 
граційного розвитку є дуже актуальним та 
потребує детального вивчення.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. 
Особливості співпраці України з Європей
ським Союзом досліджували такі вітчизняні 
вчені як: О. Білорус, В. Будкін, І. Бураковський, 
А. Гальчинський, Л. Кістерський, Д. Лук’янен- 
ко, 3. Луцишин, В. Міщенко, О. Плотніков, І. 
Пузанов, О. Рогач, А. Румянцев, В. Сіденко, О. 
Сльозко, В. Степаненко, А. Філіпенко, С. Ци
ганова, О. Шарова, О. Шнирков та ін. Однак, 
додаткового вивчення потребують питання 
щодо виокремлення напрямів вдосконален
ня інвестиційної політики України в умовах 
євроінтеграційного розвитку.

Мета та завдання дослідження. Мета 
дослідження полягає у визначенні напрямів 
вдосконалення інвестиційного співробіт
ництва України з країнами Європейського 
Союзу в контексті світових інтеграційних 
процесів на основі вивчення теоретичних та 
оцінки практичних аспектів обраної пробле
матики.

Виклад основного матеріалу. Сьогодні 
актуальним питанням економіки України є 
її модернізація, оскільки цього вимагають 
тенденції економічних явищ і процесів та не
втішні реалії. Державі необхідно розробити 
чітку програму інноваційного розвитку, що 
вимагає виділення пріоритетних напрямків, 
створення ефективних механізмів, визна
чення концептуальних засад для стимулю
вання процесу модернізації.

Модернізація, як процес удосконален
ня існуючих технологій, систем, процедур, 
методів та для підвищення їх надійності та 
ефективності, є одним із важливих напрям
ків підвищення техніко-економічних показ
ників, зростання ефективності виробництва 
та посилення інтенсивного розвитку. Таким 
чином, вона сприяє покращенню добробуту 
населення. Актуальність модернізації еконо
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міки у глобальному світі підкреслюється не
обхідністю вести конкуренцію з міжнарод
ними суб’єктами.

В сучасних умовах інноваційний розви
ток є невід’ємним елементом модернізації 
економіки. Хочу зазначити, що інновацій
но-інвестиційна активність, як важлива для 
суспільства складова функціонування націо
нальної економіки, повинна стимулюватися 
державою. Саме в останній закладений най
більший потенціал прогресу людства.

Існують два напрями державного регу
лювання Інвестиційних, модернізаційних та 
інноваційних процесів, яких повинні дотри
муватися вітчизняні виконавчі структури:

• безпосереднє фінансування та реалі
зація інноваційних проектів держа
вою (в тому числі створення держав
них інноваційних структур);

* створення сприятливого середовища 
(через податкову, бюджетну, аморти
заційну, грошово-кредитну політики, 
систему пільг, санкцій тощо) для їх по
жвавлення в національній економіці з 
боку господарських суб’єктів [1; 6].

Одним з механізмів забезпечення кон
курентоспроможності економіки країни є 
ринок фінансових інвестицій, оскільки на 
цьому ринку відбувається розподіл фінан
сових ресурсів на конкурентній основі, який 
дозволяє спрямувати Інвестиційні потоки у 
найбільш привабливі сегменти економіки, а 
отже і сприяти економічному зростанню.

Під інструментами фінансового ринку не
обхідно розуміти засіб інвестування, який 
передбачає застосування права (в тому чис
лі договірного) його власника на отримання 
за певних умов грошових коштів (або інших 
фінансових активів) від реалізації такого за
собу [2; 3].

Для активізації здійснення фінансового 
інвестування має сприяти якісне державне 
регулювання інвестиційної сфери, створення

необхідного інвестиційного клімату у країні, 
стабільний розвиток ринку цінних паперів.

Для досягнення цієї мети, на нашу думку, 
слід вжити низку заходів:

* забезпечити відкритість інформації 
суб'єктів ринку цінних паперів з ме
тою отримання інвесторами надійних 
даних щодо об'єктів інвестування й 
вартість цінних паперів для ефектив
ного розподілу капіталу;

* сприяти запровадженню нових фі
нансових інструментів на фондовому 
ринку та поліпшенню їх інвестиційних 
характеристик;

* зосередити торгівлю цінними папера
ми на організованому ринку та забез
печити його прозорість;

* захистити права та інтереси інвесто
рів через прийняття відповідних нор
мативно-правових актів.

Оскільки підприємства відіграють провід
ну роль в економіці, то необхідно розгляну
ти під час окремих етапів розвитку підпри
ємства здійснення фінансових інвестицій. 
Вибір форми інвестицій залежить від необ
хідності ефективного використання інвес
тиційних ресурсів, що формуються до по
чатку реального інвестування за обраними 
інвестиційними проектами; за доцільності 
використання тимчасово вільних грошових 
активів унаслідок сезонної діяльності під
приємства; у випадках можливого «захо
плення» інших підприємств для галузевої, 
товарної або регіональної диверсифікації 
своєї діяльності шляхом вкладення капіталу 
в їхні статутні фонди (або придбання вирі
шального пакета акцій); у разі якщо кон’юнк
тура фінансового ринку вможливлює значно 
вищий рівень дохідності на вкладений капі
тал, ніж операційна діяльність на «затухаю
чих» товарних ринках та ін.

За чинним законодавством України: фі
нансова інвестиція -  це господарська опера
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ція з придбання корпоративних прав, дери- 
вативів, цінних паперів та інших фінансових 
інструментів. Інвестування вільних коштів у 
фінансові інструменти передбачає різні цілі, 
головними з яких є: перетворення вільних 
заощаджень на високоліквідні цінні папе
ри, контроль над підприємсгвом-емітентом, 
одержання в майбутньому доходу тощо.

Прямі інвестиції мають безпосередній 
вплив на обсяги капітальних вкладень в еко
номіку. Мета прямих інвестицій -  встанов
лення контролю за діяльністю підприємства 
і одержання прибутку від його господар
ської діяльності.

Вони дають змогу підприємству реалізу
вати стратегічні цілі свого розвитку деше
вим і швидким шляхом. Портфельні інвес
тиції передбачають одержання стабільного 
поточного доходу у вигляді дивідендів або 
відсотків, додаткового доходу у вигляді різ
ниці між ціною придбання і реалізації акти
ву (курсової різниці).

Групи фінансових інвестицій за страте
гічними напрямами:

* придбання похідних цінних паперів 
(деривативів);

* інвестиційні операції із традиційними 
інструментами;

* пайова участь у спільних підприєм
ствах;

* депозитні операції підприємств [2; 3].

Сьогодні багато підприємств спрямовують 
фінансові інвестиції на ринок цінних паперів. 
Зараз приблизно 90% загального обсягу фі
нансових інвестицій підприємств становлять 
різні інструменти цього ринку [2].

На сучасному етапі розвитку національної 
економіки України динамічно розвивають
ся традиційні форми міжнародних зв’язків 
-  торгівля та інвестиційне співробітництво. 
ЄС -  найважливіше джерело інвестицій, що 
приносять в економіку не лише фінансові 
ресурси, а й міжнародний досвід корпора

тивного управління, спонукають компанії до 
впровадження міжнародних стандартів яко
сті, обліку тощо.

Однією із визначних рис глобалізації кін
ця XX століття є потік приватного капіталу у 
формі прямих іноземних інвестицій. Прямі 
іноземні інвестиції відіграють важливу роль 
у розвитку фінансового сектору і призводять 
до зростання продуктивності у вигляді но
вих інвестицій, кращих технологій, менедж
менту підприємства і експортних ринків.

Забезпечення сприятливого інвестицій
ного клімату для розвитку двосторонніх 
економічних відносин між Україною та Єв
ропейським Союзом є питанням стратегіч
ного значення, від реалізації якого залежить 
динаміка розвитку економічного співробіт
ництва між країнами. А реальне поліпшен
ня інвестиційного клімату в Україні -  одне з 
основних очікувань бізнесу від підписання 
й виконання владою Угоди про асоціацію з 
Європейським Союзом.

За даними Державної служби статистики 
України у 2018 році в економіку України іно
земними інвесторами з 76 країн світу вкла
дено 31 606,4 млн. дол. США прямих інвес
тицій (акціонерного капіталу) [4].

Інвестиції спрямовуються у вже розви
нені сфери економічної діяльності. Станом 
на 2018 рік найвагоміші обсяги надходжень 
прямих інвестицій були спрямовані до під
приємств промисловості -  33,6% та установ 
та організацій, що здійснюють оптову та 
роздрібну торгівлю; ремонт автотранспорт
них засобів і мотоциклів -15,6% .

Аналіз прямих іноземних інвестицій за 
країнами походження до економіки України 
засвідчує доволі цікаву картину -  основна 
частка інвестицій припадає на 10 країн, що 
свідчить про малу варіативність країн екс
портерів ПІ І до України. До основних кра- 
їн-Інвесторів належать Кіпр -  28,1%, Ні
дерланди -  20,6%, Велика Британія -  6,1%, 
Німеччина -  5,5%, Австрія -  3,4%, Віргінські
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Острови (Брит.) -  4,1%, і Швейцарія -  4,7%. 
Обсяги освоєння капітальних інвестицій під
приємств України у січні -  березні 2018 року 
складають 89,0 млрд. грн., що на 37,4% біль
ше від обсягу капітальних інвестицій за від
повідний період 2017 року.

Провідними сферами економічної діяль
ності, за обсягами освоєння капітальних 
інвестицій, у 2018 році залишаються: про
мисловість -  35,9%, будівництво -  11,7%, 
сільське, лісове та рибне господарство - 12,0 
%, інформація та телекомунікації -  8,9%, 
оптова та роздрібна торгівля; ремонт ав
тотранспортних засобів і мотоциклів -  8,1%, 
транспорт, складське господарство, пошто
ва та кур'єрська діяльність -  9,2%, державне 
управління й оборона; обов'язкове соціаль
не страхування -  2,1%.

На динаміку іноземного інвестування в 
Україну суттєвий негативний вплив мали 
зовнішні чинники, зокрема, уповільнення 
зростання світової економіки, та невизначе
ність у співпраці з МВФ з приводу продов
ження кредитування. Водночас, головним 
чинником, що стримує надходження ПІІ в 
Україну, залишається несприятливий інвес
тиційний клімат.

Динаміку прямих інвестицій (акціонерно
го капіталу) в Україну та з України за 2010- 
2018 роки наведено у таблиці 1.

Таблиця 1
Динаміка прямих інвестиції (акціонерного 

капіталу) в Україну та з України 
за 2070-2078 роки, мли. дол. США

Станом на 0101 Прямі інвестиції 
в Україну

Прямі інвестиції 
з України

2010 38 992,9 5 760,5

2011 45 370,0 6 402,8

2012 48197,6 6 435,4

20В 517053 6 568,1

2014 53 704,0 6 702,9

2015 38 356,8 6 4562

2016 32122,5 63152

2017 312303 63463

2018 31 606,4 6322,0

31.122018 32 291,9 6295,0

Джерело: [4]

Інвестиції надійшли зі 130 країн світу. До 
десятки основних країн-інвесторів, на які 
припадає понад 82% загального обсягу пря
мих інвестицій, входять: Кіпр, Німеччина, 
Нідерланди, Російська Федерація, Австрія, 
Велика Британія, Віргінські Острови (Брит.), 
Франція, Швеція та Швейцарія.

Аналіз прямих іноземних інвестицій за 
країнами походження до економіки України 
засвідчує доволі цікаву картину -  основна 
частка інвестицій припадає на 10 країн, що 
свідчить про малу варіативність країн екс
портерів ПІІ до України.

Також, потрібно відмітити, що серед го
ловних країн-інвесторів, які входять до 10 
країн, сім, на які припадає майже 85,0 % за
гального обсягу інвестицій з ЄС: Кіпр -17275,1 
млн. дол. США (40,2% загального обсягу 
інвестицій з країн ЄС), Німеччина -  6317,0 
млн. дол. США (14,7%), Нідерланди -  5168,6 
млн. дол. США (12,0%), Австрія -  3401,4 млн. 
дол. США (7,9%), Велика Британія -  2556,5 
млн. дол. США (5,9%), Франція -1765,3 млн. 
дол. США (4,1%) та Швеція -1600,1 млн. дол. 
США (2,9%), що відображено в таблиці 2.

Висновки
Отже, можна зробити висновок, що обся

ги надходжень прямих іноземних інвестицій 
в Україну з ЄС спрямовані переважно ті га
лузі економіки, де можна швидко отримати 
прибуток (наприклад, у фінансову діяль
ність), в той час як інвестування пріоритет
них галузей економіки України, націлене на 
довгострокове зростання, є недостатнім.
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Таблиця 2
Динаміка прямих інвестицій (акціонерного капіталу) з країн ЄС в економіку України

за 20Ю-2018 роки, млн. дол. США

Обсяги на 1 січня На 31 
грудня 
2018

2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Усього 3 
країн ЕС

31538,4 36 969,1 39268,9 41132,3 41032,8 29 308,0 24 982,8 23 425,7 24145,2 24 742,7

Австрія 1674,7 1798,9 2 317,5 2476,9 2 314,0 1 351,5 1152,6 1 099,9 1038,8 1005,6

Бельгія 63,2 63,8 842 72,2 66,0 1042 96,8 993 103,9 1082

Болгарія 18,2 18,7 23,0 23,9 263 22,0 32,1 38,4 39,9 43,5

Велика
Британія

2234,1 2 229,9 2 536,4 2 496,9 2 7682 21462 1785,2 1947,0 1944,4 1955,9

Греція 262,9 259,8 396,7 394,9 268,3 543 41,8 44,3 43,0 61,8

Данія 186,0 196,6 199,5 1972 173,5 1493 138,8 137,6 153,6 161,0

Естонія 1373 126,7 162,4 172,5 180,4 2403 243,3 222,1 235,0 240,0

Ірландія 139,3 138,0 156,4 167,7 70,1 71,5 72,9 42,8 48,4 48,9

Іспанія 70,5 63,4 72,6 70,7 69,0 64,9 56,1 59,0 63,5 61,4

Італія 3543 352,7 3492 401,7 584,6 207,8 216,4 196,7 201,6 249,6

Латвія 86,8 81,4 71,1 79,2 84,6 62,6 49,0 40,0 382 412
Литва 80,4 81,8 81,0 342,9 346,4 1882 137,1 121,7 124,6 140,9

Люксембург 263,0 435,4 488,9 559,5 555,8 398,8 363,9 660,1 515,8 526,1

Мальта 222 29,9 37,1 41,8 38,2 47,0 46,0 56,9 593 48,1

Нідерланди 7 461,3 11389,8 9 323,8 8727,6 9 007,5 6 8873 6 0903 6 028,4 6395,0 7 060,9

Німеччина 6 009,6 5 0012 5 329,8 44963 2 908,4 2110,6 1604,9 15642 1682,9 16682

Польща 847,0 913,0 834,3 8972 819,8 708,0 679,4 509,1 5713 593,9

Португалія 11,4 12,6 232 15,6 15,8 7,6 5,5 32 43 4,5

Румунія 18,5 22,1 21,9 24,4 24,9 253 20,2 193 20,1 25,9

Словаччина 64,2 62,1 71,1 70,4 99,7 742 722 71,1 74,9 743

Словенія 28,8 28,4 31,6 33,1 36,4 24,7 19,5 18,7 20,1 20,8

Угорщина 708,6 697,6 678,5 684,3 685,9 466,4 333,7 498,1 511,1 500,1

Фінляндія 59,4 58,0 67,5 100,4 1182 103,1 89,8 1102 131,0 1293

Франція 1381,1 2105,4 1993,1 1 510,3 1520,5 1341,9 1299,1 615,6 723,4 636,0

Хорватія 2.7 2,7 2,4 1.4 1.6 13 13
Чехія 78,5 723 75,5 80,0 82,9 112,6 1062 1063 115,8 114,0

Швеція 6742 1108,9 1141,9 1 084,4 4393 363,7 334,0 328,8 3512 341,8
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Кіпр 8 603,1 9 620,5 12700,8 15 907,7 17 725,6 11971,6 9 894,8 8785,5 8 932,7 8 879,5

Усього в 
Україні

38 992,9 45 370,0 48197,6 51705,3 53
704,0

38356,8 321Д5 312303 31 606,4 32291,9

Усього 3 
країн ЕС-15

20
844,9

25 214,5 24 480,6 22 772,2 20 879,1 15 362,8 13 347,9 12 936,9 13 400,8 14 019,0

Джерело: [4]

Крім того, під час аналізу інвестиційно
го ринку України були виявлені також такі 
проблемні аспекти, як існування схильно
сті до інвестування в офшорні зони, низька 
диференціація іноземних інвесторів за кра
їнам и-до но рами та різкий дисбаланс в регі
ональній структурі надходжень ПІІ в еконо
міку України.

Разом з тим, на сьогодні Європейський 
Союз є одним з найбільших іноземних ін
весторів України. Але незважаючи нате, що 
Україна нагально потребує іноземних інвес
тицій, для них існують серйозні перешкоди, 
включаючи нестабільне та непередбачуване 
законодавство, відсутність незалежної су
дової влади (зловживання судів), корпора
тивне рейдерство, переслідування з боку 
податкових органів, недоліки в імплемента
ції законів, затримки і непрозорість у повер
ненні ПДВ, корупція та низький рівень захи
сту прав власності. Вирішення зазначених 
вище питань дозволить покращити держав
ну інвестиційну політику України в умовах 
євроінтеграційного розвитку.
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Після отримання Українсько Православ
ною Церквою Томоса про Автокефалію від 
Константинополського патріархату в Україні 
постало питання історії православ’я. Необхід
ність доведення, що українська православна 
церква і справді має корені і тяглість до русь
кого православ’я. І саме тому встановлення 
та вивчення таких коренів і такої тяглості має 
необхідність, має актуальність.

Тема роботи: діяльність князя Васи- 
ля-Костянтина Острозького як захисника 
православ’я. Тут розглядається його меце
натська діяльність, його політична діяль
ність як екзарха Константинопольського

Патріархату. Також велика роль тут приді
ляється, в даній роботі, і багато вивчається 
про Берестейську унію 1596 року, яка була 
укладена формально на об’єднання Східної 
(православної) і Західної (католицької) цер
ков, але, по суті, утворило виникнення тре
тьої, Греко-Католицької церкви.

Мета роботи: встановлення достовірної 
інформації про діяльність князя Василя-Кос- 
тянтина Острозького. Необхідність дослід
жувати історії церкви в Україні викликає 
необхідність її досліджувати в будь-яких сто
літтях і при будь-яких державно-політичних 
умовах. Таким чином, XVI століття -  період, 
коли занепала українська державність, і в 
православної церкви, здавалося б, не було 
захисту. Та виникнення сильних магнатських 
сімей, утворення так званої православної 
шляхти дає для українського православ’я 
хороших захисників і протекторів. Однією з 
таких й була сім’я Острозьких.

Актуальність роботи: після того, як ви
никла Українська Православна Церква, до
слідження православ’я в Україні стало справ
ді актуальним. Адже доведення незалежної 
історії церкви доводить її право існування, і 
таким чином, для українців необхідно зна
ти цю історію. Адже, знаючи історію право
слав’я на своїй землі, можна буде захистити 
і сучасну українську церкву.

Таким чином, можна стверджувати, що 
дана робота актуальна, її мета поставлена 
та в неї доцільна тема.

Василь-Костянтин Острозький
Духовний світ в містичної Церкви, си

стема релігійних цінностей та пріоритетів 
Острозького становлять неймовірно значу
щу складову його особистості. З історичних 
джерел відомо, що Острозький особливо 
шанував Великий піст і щоразу їхав у Чес- 
но-хрестенський монастир під Дубном на 
острові, де вдягався у монаше вбрання, за
чинявся на усю першу седмицю посту й по
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силено молився [1]. Задля цього там було 
особливе «княже сідал и ще» із визолоченої 
бронзи, закрите з трьох боків завісою [2].

Однак цю саму історію передають І като
лицькі автори. Зокрема, Каспар Нєсєцький 
писав, що в кількох церквах були зроблені 
спеціальні місця для князя із решітковими 
загорожами і Острозький у перший день Ве
ликого посту наказував зачиняти себе цими 
решітками у церкві задля усамітненої мо
литви [3].

Варто теж згадати ще один доволі відо
мий приклад «особливої молитви» відомого 
військового діяча, сучасника Василя-Кос- 
тянтина гетьмана Я на Кароля Ходкевича, 
котрий під час походу на Кірхгольм у 1605 
році наказав зробити 40-годинну перерву 
на молитву і сам у присутності священства 
навколішках молився перед вівтарем аж сім
ГОДИН [4].

Ще раз варто наголосити: місце і час 
прояву внутрішньої релігійності для Остро
зького вимірювалися загальною настановою 
християнства: служба Божа, тиха молитва і 
відповідні уявлення його доби та станови
ща, благі діяння за християнським звичаєм 
та приписами. Однак, попри те, що Острозь
кий цінував досягнення протестантів і като
ликів на ниві освіти та проповідництва, він 
усе ж був «сильно пов’язаний із православі- 
єм», його віра була щира, хоч і не позбавле
на «амбіційних елементів».

Яскравим проявом глибокої релігійності 
князя є його особисте співчуття людям хво
рим та немічним. Під час Варшавського сей
му 1585 року князь отримав підтвердження 
короля Стефана Баторія свого надання на 
шпиталь в Острозі. Король засвідчує, що 
своє надання князь здійснює «зі щирої до
броти й любові своєї християнської». При 
шпиталі князь мав намір розбудувати цер
кву Св. Троїці.

Ще раз наголосимо: місце й час прояву 
внутрішньої релігійності для Острозького

вимірювалися загальною настановою хри
стиянства: служба Божа, тиха молитва і від
повідні уявленням його доби та становища 
благі діяння за християнським звичаєм та 
приписами. За бажання в усіх проявах цього 
назовні можна побачити «обрядовірсгво», 
але ж саме «функціонування» релігійного 
для православ’я неможливе без виконан
ня усталених обрядів, і, власне, в літургії й 
полягає вся суть православного віроспові
дання та особистої релігійної інтенції. Обря- 
довірство можна фіксувати лише тоді, коли 
виконанням обрядів усе й обмежується, а ін
дивід і гадки не має про саму систему віри. 
До Острозького ця формула не може бути 
застосована.

Томаш Кємпа інакше формулює свою 
оцінку релігійності князя. Він зазначає, що 
однозначність у даному випадку виключена, 
як виключена вона стосовно більшості вели
ких магнатів -  синів доби Гуманізму і Рефор
мації та вільних громадян Речі Посполитої 
із правом особливих проявів своїх переко
нань. Однак, попри те, що Острозький ціну
вав досягнення протестантів і католиків на 
ниві освіти та проповідництва, він усе ж був 
«сильно пов’язаний із православієм», його 
віра була щира, хоч і не позбавлена «амбі
ційних елементів».

Еволюція стосунків Острозького з Церк
вою може бути простежена у хронологічно
му та конфесійному зрізах. Оскільки право
слав’я на тлі інших віровизнань у його житті 
та діяльності однозначно займало головне 
місце, зосередимося спочатку на «право
славному світі» князем. Ми не випадково 
вжили таке означення, бо нас цікавить саме 
ставлення Острозького до Православної 
Церкви та православ’я як віровчення.

Бібліографічні посилання
1. Тесленко І. Хто є хто в імперії 

«старого» князя.
2. Посилання попереднє.
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4. Посилання попереднє.

Василь-Костянтин Острозький
і Берестейська церковна унія
Берестейська церковна унія 1596 р. -  ви

хід частини єпископату та вірян Київської 
митрополії з канонічної підлеглості Констан
тинопольському патріарху та об’єднання з 
Римо-католицькою церквою, проголошене 
на церковному соборі в м. Бересті, Річ По
сполита (тепер Брест, Білорусь).

Насамперед Берестейська церковна унія 
мала глибокі наслідки в долях українців та 
білорусів. Окрім того, що відбувся поділ єди
ної перед тим Київської митрополії, утво
рення унійної церкви мало велике значення: 
у подальшому вона стала важливим чин
ником національно-релігійного відроджен
ня українців та білорусів, зокрема, сприя
ла етнічній консолідації українців. За своїм 
значенням подія посідає друге місце в цер
ковній історії Східної Європи, після христи
янізації Русі в IX ст. Вивчення проблеми унії 
виходить далеко за межі національної істо
рії окремих народів. Вона стосується історії 
всієї Центрально-Східної Європи, зокрема, 
вважається, що унія вплинула на подальшу 
долю Польської держави.

Отже, передумови унії. Від середини XIII 
ст. православна церква на українських зем
лях Існувала в умовах литовсько-польської 
державності; була чинником збереження 
етно-релігійних традицій, культури та наці
ональної ідентичності. Водночас наростання 
кризових процесів і конфліктів у церкві (як 
між церковними братствами та єпископа
том, так і в середовищі духовенства) обу
мовило визрівання ідеї унії серед ієрархії 
Київської митрополії. Однією з найбільших 
церковних проблем у XVI ст. стає світський

патронат польських і литовських феодалів; 
роздавання королями «столиць духовних і 
хлібів духовних», тобто призначення на іє
рархічні посади (єпископські, архімандрит
ські, митрополичі, на ключову для Церкви 
Київську митрополичу кафедру) осіб світ
ських, які прислужилися державі й королю, 
але не церкві. Ідея унії знайшла підтримку 
серед української світської та церковної елі
ти і як засіб зрівняння в правах з польською 
шляхтою та єпископатом. Найдіяльнішими 
провідниками унії стали єпископ луцький і 
острозький Кирило Терлецький та єпископ 
володимирський і берестейський І патій По
тій. Ідею укладання унії всіляко підтримува
ли польські єзуїти. Митрополит Київський, 
Галицький та всієї Русі Михайло Рогоза 
(1589-1599 рр.) тривалий час не міг визна
читися з позицією щодо унії, але в підсум
ку підтримав цю ідею і відіграв вагому роль 
у підготовці собору в м. Бересті. Князь Ва
силь-Костянтин Острозький, прихильник 
об’єднання церков, мав власне бачення унії, 
що, з рештою, привело до його опозиції.

Також відомо, що боротьба з католиць
кою та уніатською церквою не означала для 
В.-К. Острозького боротьби з «латинською» 
ренесансною культурою. Навпаки, князь був 
активним прихильником взаємодії укра
їнської культури із західноєвропейською, 
розуміючи, що розвиток самобутності ду
ховного потенціалу народу неможливий без 
взаємодії з культурами інших країн, що єди
но правильним шляхом, який виведе вітчиз
няну культуру із її згубної однобічності, є 
шлях подолання консерватизму і монополії 
православної церкви в усіх ланках духовно
го виробництва та осягнення прогресивних 
надбань ренесансного Заходу.

В.-К. Острозький, будучи вірним захис
ником православної церкви, з повагою ста
вився до інших релігій. Ще з дитинства він 
бачив мирне співіснування людей різних 
релігійних конфесій і успадкував повагу до
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різних поглядів і віровизнань, адже період 
правління Сигізмунда І та Сигізмунда II Ав
густа був часом релігійної толерантності у 
Речі Посполитій, яку називали «державою 
без вогнищ» та « гніздом не однієї, а всіх єре
сей». У релігії В.К. Острозький найбільше ці
нував моральність, дисципліну та культуру, 
не надаючи великого значення догмам. Це 
стало основою його толерантного ставлення 
до всіх конфесій. Навіть під час найзапеклі- 
шої боротьби з Берестейською унією він не 
закрив жодного костелу на своїх землях. На
впаки, за свої кошти відреставрував Остро
зький костел та запросив служити в ньому 
ксьондза В. Бежановського з Варшави.

За часів князя в Острозі діяло сім право
славних церков, костьол, мечеть, синагога, 
святині кальвіністів та аріанів. При синаго
зі працювала вища школа тлумачників Тал
муду -  «Ієшибот», у якій викладав один із 
найвідоміших вчених Самуель Едельс (Мар- 
шуе). При костелі була латинська школа.

Особливо князь піклувався про право
славні церкви. На землях В-К. Острозького 
знаходилося понад 600 церков та 20 мо
настирів. Деякі з них -  дерманський, лубен
ський, степанський, -  за словами Ярослави 
Бондарчук, були значимими осередками 
культури [1]. У 1585 році князь заснував в 
Острозі монастир Св. Трійці, а при ньому 
-  шпиталь «для людей добрих, побожного 
життя, які були хворобами та нестатками 
знедолені» [2]. Фундація монастиря була 
пов'язана із заснуванням слов’яно-греко-ла- 
тинської академії. На їх утримання князь 
фундував містечко Сураж та 7 навколишніх 
сіл [3].

Також відомо, що Василь-Костянтин 
Острозький був фундатором багатьох цер
ков, які знаходилися не тільки на його зем
лях. У 1560 році записав землі Михайлів
ському монастирю в Києві [4], у 1580 році 
допоміг київській церкві Богородиці [5], у 
1585 році надав кошти на ремонт монастиря

Святого Онуфрія у Львові [6], у 1604 році пе
реписав містечко Словенсько для побудови 
кам'яної церкви віл енського братства [7], у 
1605 році відновив київський монастир Свя
того Кирила [8].

Щедра фундаторська діяльність В.-К. 
Острозького, скерована на підтримку хра
мів та монастирів, сприяла розвиткові іко
нописного малярства. Очевидно, за князя 
В.-К. Острозького в Острозі з'явилися ікони, 
привезені із Західної Європи викладачами 
Острозької академії.

Також відомо, що саме тут князь засну
вав першу в Східній Європі вищу школу 
-  Острозьку академію [9]. Ця школа проіс
нувала близько 60-ти років. З її стін вийш
ло чимало видатних культурних діячів, які 
виступали письменниками, вчителями, вче
ними, священнослужителями. Вихованці 
Острозької академії стояли біля витоків шко
ли Київського братства й Киево-Могилянки. 
Випускник цієї академії, Мелетій Смотриць- 
кий, створив граматику старослов’янської 
мови, яка справила значний вплив на роз
виток філологічної науки як в Україні, так і 
за її межами.

Під керівництвом В.-К. Острозького і за 
його сприянням була видана Острозька 
Біблія. Це, по суті, перше в Європі критич
но-наукове видання біблійних книг, укладе
не на основі різних. Подібного роду видання 
в Західній Європі з'явилося лише в 90-х рр. 
XVI ст., тобто через десять років після поя
ви Острозької Біблії. Саме ця Біблія стала 
канонічним текстом для християн, котрі ви
користовували в богослужінні старослов’ян
ську мову.

В.-К. Острозький, виступаючи покрови
телем православ’я в Речі Посполитій, чима
ло уваги звертав на розбудову церковних 
структур. Він виступав фундатором числен
них церков, монастирів. Навіть виношував 
амбітний план створення патріарху на укра
їнських землях [10]. Якби цей план був реа-
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лізований, ми би вже тоді мали незалежну 
українську церкву. Нажаль, в силу певних 
обставин, цей план так і не став реальністю.

Фактично В.-К. Острозький і в господар
ському, й політичному, і культурному та цер
ковному планах творив незалежну держав
ну структуру. І хоча він визнавав зверхність 
над собою короля Речі Посполитої, проте 
поводився незалежно. Навіть у листах писав 
«Ми, Костянтин, з Божої ласки князь на Во
лині» [11]. Так у той час іменували себе суве
ренні правителі.

Якби справи князя отримали своє гідне 
продовження, ми б мали й іншу державу, й 
більш нормальну історію, яку можна було 
б «читати без брому». Але навіть те, що він 
зробив, заслуговує високої оцінки.

Можливо, варто уважніше придивитися 
до політичної, військової, дипломатичної, 
господарської, культурної, церковної діяль
ності В.-К. Острозького.

Питання унії православної та католицької 
церков посідали важливе місце в житті В.-К. 
Острозького і саме на нього найбільше звер
тали увагу дослідники. Це питання стало для 
князя актуальним у другій половині 70-х рр. 
XVI ст. У 1577 році побачила світ книга єзуїт
ського ідеолога П. Скарги « Про єдність цер
кви Божої під єдиним пастерем...», присвя
чена князю [12].
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Боротьба проти Берестейської унії
Князь неодноразово висловлювався на 

користь пошуку компромісу між католи
ками і православними, але створення Гре- 
ко-католицької церкви він категорично не 
міг прийняти. Він мріяв про добровільне 
з'єднання всієї’ східної церкви із західною на 
підставі обопільної згоди [1]. Справа в тому, 
що князю з Острога дуже не подобалося те 
становище, в якому опинилася українська 
православна церква після захоплення тур
ками Константинополя і проголошення па
тріархії в Москві. Залишившись без нагляду, 
православні священики в Україні та Білору
сії втратили всяку дисциплінованість, серед 
них широко поширювалися такі пороки, як 
пияцтво, хабарництво, грубість, розпуста і 
кричуща некомпетентність в питаннях віри.

Князь Василь-Костянтин, бачучи духовне 
розбещення священиків, вирішив підняти 
православ'я шляхом західного європейсько
го нормування, а саме освіти. Для цього він 
вирішив укласти унію, але він бачив її як гід
ну і чесну, причому укладену разом з усією 
східною церквою. Про це він багато розмов
ляв з єзуїтом Антонісм Посєвіним і навіть з 
самим королем Стефаном Баторієм. Однак, 
коли Острозький дізнався, що унія готуєть
ся і буде укладена всього декількома духов
ними особами без угоди східних патріархів,
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московського духовенства і князя, без відо
ма українського парафіяльного духовенства, 
чернецтва і пастви, -  він написав її головно
му ініціатору Володи мирському архієписко
пу Іпатію Потію суворий лист, звинувативши 
останнього у віровідступництві [2].

Якби найбагатша людина в Україні стала 
на бік унії, то підтримала б її всіма своїми 
чималими ресурсами і особистим автори
тетом (Іпатій Потій навіть на колінах благав 
його підтримати унію [3]).

«Справа йде не про тлінний маєток і ба
гатство, що гине, а про вічне життя, про без
смертну душу, за яку нічого дорожчого бути 
не може. Вельми багато з мешканців нашої 
країни, особливо православні, вважають 
мене за начальника православ’я в цьому 
краї, хоча сам я визнаю себе невеликим, але 
рівним кожному, хто стоїть за правовірність.

Тому, побоюючись, як би не залиши
тися винним перед Богом і перед вами, і 
дізнавшись достовірно про таких відступ
ників І явних зрадників церкви Христової, 
сповіщаю про них всіх вас, як кохану мою 
у Христі братію, і хочу разом з вами стоя
ти заодно проти ворогів нашого спасіння, 
щоб з Божою допомогою і вашим ревним 
старанням вони самі впали в ті тенета, які 
таємно на нас готували...

Що може бути більш безсоромним і без
законним! Шість чи сім лихих людей злочин
но погодилися між собою І, відкинувши пас
тирів своїх, найсвятіших патріархів, від яких 
поставлені, насмілюються владно, по своїй 
волі, відірвати всіх нас, правовірних, немов 
безсловесних, від істини і забрати з собою 
на погибель. Яка нам може бути від них ко
ристь? Замість того, щоб бути світлом світу, 
вони стали пітьмою і спокусою для всіх... 
Якщо татарам, євреям, вірменам і іншим в 
нашій державі зберігаються без будь-якого 
порушення їх  закони, то чи не нам, справж
нім християнам, буде зберігатися наш за
кон, якщо тільки всі ми з’єднаємося разом

і заодно пильно стояти будемо? А я, як досі, 
у всі дні мого життя, служив працею і ма
єтком моїм непорочного закону св. Східної 
церкви, у розмноженні св. писань і книг і в 
інших благочестивих речах, так і до кінця 
за допомогою Божої обіцяю служити всіма 
моїми силами на користь моїх братії, право
вірних християн, і хочу разом з усіма вами, 
правовірними, стояти в благочесті, доки ста
не сил...» [4].

Тверда позиція Острозького надихнула 
українських православних і сильно похит
нула рішучість єпископів-прихильників унії 
[5]. Вони навіть погодилися на проведення 
спільного з’їзду. І тільки польський король 
Сигізмунд III зумів зупинити не в міру само
стійного князя, категорично заборонивши 
такий з’їзд. «Що стосується з’їзду або собо
ру, про який просили самі ваші єпископи, 
-  писав монарх Острозькому, -  то він нам 
не угодний. Судити про справи порятунку 
належить владі пастирів; за ними і ми зо
бов’язані йти, як за нашими пастирями, не 
відчуваючи, чого навчають ті, яких Дух Свя
тий дав нам у вожді до кінця життя. Разом із 
тим такі з’їзди зазвичай більш ускладнюють 
справу, ніж приносять якусь користь» [6].

Таким чином, церковний собор в Бресті 
став неминучим, причому проходити він 
мав саме в тому форматі, який був невигід
ний князю Василю-Костянтину.

На всю Україну і сусідні православні кра
їни була відома Острозька друкарня, де 
випускалася така необхідна для віруючих 
духовна література. Саме там свого часу 
працював великий російський першодру
кар Іван Федоров. У 1581 році, за наказом 
Острозького, появилася перша Біблія цер
ковнослов’янською мовою. У ній налічува
лося 600 сторінок, текст був надрукований 
шістьма різними шрифтами, сторінки при
крашалися різними вставками і візерун
ками. Один іноземний друкар, побачивши 
славнозвісну Острозьку Біблію, вигукнув:
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«Та за один лист цієї Біблії я готовий віддати 
половину Англії!» [7]. Протягом наступних 
20 років з цієї друкарні вийшли такі найваж
ливіші для православної культури твори, як 
«Про єдину істинну і православну віру І св. 
Апостольську церкву», «Листи патріарха 
Єремії», «Діалог патріарха Геннадія», «Азбу
ка» з коротким словником і православним 
катехізисом Лаврентія Зизанія, «Відповідь 
на лист отця Іпатія Потія» та решта [9]. 
Острозький також допомагав львівському 
вченому, священику Василю, що склав книгу 
«Про єдину віру» [10], І Христофору Брон- 
ському, автору великого твору, спрямовано
го проти унії, «Апокрисис» [11].

Таким чином, можна сказати, що Остро
зька греко-латино-словянська Академія, яка, 
будучи не тільки освітнім, а й ще й культур
но-релігійним центром, і була заснована 
при участі та допомозі князівської родини 
Острозьких, що даний заклад, став центром 
полемічної літератури, враховуючи, наскіль
ки багато він брав участі у випуску такої літе
ратури, і те, що їх  автори зачасгу працювали 
саме тут. Тому Острозький неодмінно брав 
активну участь у захисті православ’я і опісля 
Брестської унії, виступаючи проти уніатів, і 
захищаючи в культурному плані саме право
славну гілку християнства.
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Висновки
Отже, з вище вказаної інформації, наведе

ної в роботі, можна стверджувати, що князь 
Василь-Костянтин Острозький і справді міг 
називатися захисником та протектором пра
вослав’я. Адже ця людина внесла великий 
вклад у розбудову православ’я на території 
України в XVI столітті. Саме під його політич
ним, фінансовим та соціальним захистом 
було збудовано та підтримано багато цер
ков, монастирів й інших духовних закладів.

Після того як Василь-Костянтин став ек
зархом, він отримав більш широкі права на 
захист, по суті, отримавши право торгатися 
в права і держави, й інших шляхтичів задля 
захисту православ’я, і, по суті, це за закона
ми Речі Посполитої.

Таким чином князь Острозький став чи не 
центральною фігурою в захисті українського 
православ’я. Отже, можна сказати, що до
слідження політики князівської сім’ї Остро
зьких мають І користь для української націо
нальної історії, і саме досліджуючи їх  можна 
стверджувати про незалежність української 
православної церкви.

Також той факт, що князь Острозький 
проживав якраз тоді, коли укладалася унія 
про об’єднання церков у Бресті. І досліджен
ня участі його в даній події, можуть нам дати 
максимальні дані про ті дії, що ми можемо 
прив’язати до утворення нової церкви. І 
дослідивши нові дані, які нам свідчать про 
створення греко-католицької церкви, мож
на знати, про реальність й історію сучасної 
греко-католицької церкви. Та участь Васи- 
ля-Костянтина Острозького спочатку, як іні
ціатора, а пізніше як протектора, і в самому 
кінці, вже як противника укладення даної 
унії. І причини утворення таких його думок,
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змін і політичні дії, що він робив, дослідивши 
в роботі. Можна сказати, що дані дії мали 
внутрішні причини, пов’язанні з політичною 
ситуацією в Речі Посполитій, і закулісними 
переговорами, точніше їхніми невдачами в 
тодішньому часі. І в роботі були вказані при
чини, чому Острозький таки змінив свою 
думку щодо унії.
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У ХУІІ-ХУІІІ ст. книгодрукування стало 
одним із головних чинників розвитку укра
їнської культури. Поряд з іншими суспіль
но-політичними та явищами економічного 
життя, дослідження культурного розвитку 
народу є важливим для відтворення ціліс
ної картини історичного розвитку певного 
періоду. Тематика друкованих книг відобра
жала стан церковного життя, освіти, нау
ки, мистецтва, суспільно-політичної думки. 
Тому є цікавим прослідкувати поетапний 
процес становлення книгодрукування на те
риторії Волині.

Тема проекту. Друкарство на Волині 
XVII-XVIII століття.

Мета проекту. Виявлення особливостей 
розвитку українського друкарства на Волині.

Завдання проекту:
• визначити як започаткувалось дру

карство на Волині у XVII-XVIII столітті;
• визначити особливості розвитку дру

карства рідного краю у окресленого 
періоду;

• порівняти розвиток друкарства різ
них духовних центрів одного регіону.

Актуальність проекту. Актуальність теми 
обумовлюється особливостями розвитку су
часної України. В сучасних умовах розвит
ку українського суспільства дуже важливо 
зацікавити молодь історіє своєї держави, її 
культури, зокрема книгодрукування. Кни
годрукування стало однією із провідних віх 
розвитку української, культури, народу, ду
ховності та національної свідомості. Також, 
цього року український народ відзначає 445 
річницю з моменту виходу першої друкова
ної книги «Апостол».

Методи дослідження: історичний, аналізу.

Загальний огляд періоду
Релігійно-національне і культурне від

родження другої половини XVI -  першої 
половини XVII ст. обмежується двома по
діями, значення яких в історії України важ
ко переоцінити. 1569 р. -  Люблінська унія, 
яка означала включення основної частини 
українських земель до складу шляхетської 
Речі Посполитої. 1648 р. -  початок україн
сько-польської війни і поєднаного з нею со
ціально-політичного руху.

Об’єднання Польської і Литовської дер
жав було проголошено на Люблінському 
сеймі 1569 р., тому це об’єднання стало відо
ме як Люблінська унія. Згідно з її умовами, 
Велике князівство Литовське і Польське ко
ролівство об’єднувалися в одну федеративну 
державу -  Річ Посполиту під владою спільно
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го монарха -  короля польського і одночасно 
великого князя литовського. Хоч деклару
валася рівність обох частин Речі Посполи
тої, насправді Велике князівство Литовське 
опинилося в підпорядкованому становищі, 
і на об’єднаних сеймах його репрезентува
ло лише близько третини загальної кілько
сті голосів. Литовське князівство зберігало 
певні ознаки державності, однак територія 
його зменшувалася наполовину: Волинське, 
Брацлавське і Київське воєводства було віді
брано від Великого князівства Литовського 
і включено до Корони -  польської частини 
Речі Посполитої.

За умовами Люблінської унії польські 
шляхтичі й магнати отримали право набу
вати земельні маєтки в тих воєводствах, які 
перейшли до Корони, тобто на більшій ча
стині України і Волині зокрема. Політичні 
зміни супроводжувалися новими явищами в 
економічному житті. Великі землевласники 
стали розширювати свої фільваркові госпо
дарства на основі панщинної праці. Поштов
хом до встановлення фільварково-панщин
ної системи було збільшення внутрішнього і 
зовнішнього попиту на сільськогосподарські 
продукти, насамперед зерно. Найвигідні- 
шим для феодала способом реалізації цього 
попиту і було заснування панщинних філь
варків.

Розширення товарообміну між містом і 
селянами було загальмоване. Шляхетський 
сейм прийняв цілий ряд законів («консти
туцій»), які підривали економічне станови
ще міст в інтересах шляхти, з одного боку, 
однак з іншого -  панщинний фільварок по
требував певного рівня товарно-грошових 
відносин селян з містом. Невипадково саме 
під час панування фільварково-панщинної 
системи Україна покривається густою ме
режею містечок. Незважаючи на аграрний 
характер, вони сприяли розвиткові торгівлі 
(зокрема ярмаркової), давали певне поле 
для розгортання товарно-грошового обігу.

Православна шляхта мала більшість у 
Київському, Волинському і Брацлавському 
воєводствах. Загалом час від Люблінської 
унії до середини XVII ст. характеризується 
пожвавленням господарської і політичної 
активності старих еліт. Приблизно перші 
два десятиріччя XVII ст. це доба важливих 
реформ релігійного життя, формування та
ких нових громадських структур, як брат
ства, виникнення нових типів навчальних 
закладів, небаченого раніше пожвавлення 
літературного життя, нових культурно-релі
гійних ініціатив представників різних кон
фесій, в тому числі православних, католиків, 
протестантів. З 20-х рр. XVII ст. і до 1648 р., 
були часом дальшого розвитку культури та 
освіти, успішнішої консолідації українських 
церков -  православної і, до деякої міри, гре- 
ко-католицької.

Натомість у наступний період, зокрема в 
30-ті і 40-ві рр., культура росте вшир, але має 
місце, як це було й в інших країнах, також 
певне повернення до середньовічної мен
тальності і традицій. Втім саме це властиве 
добі бароко -  відродження середньовічної 
ментальності в поєднанні із засвоєнням 
деяких здобутків ренесансу і реформації із 
новими, специфічно бароковими явищами, 
тими, що виникли на ґрунті окресленого 
синтезу, і цілком новими. Пішовши таким 
шляхом, українська культура засвідчила, що 
вона стала частиною європейської. У ряді 
випадків йшлося не так про вплив Західної 
і Центральної Європи на Україну, а про спів- 
творення Україною культурних вартостей, її 
співучасть у тих культурних течіях, які були 
загальноєвропейськими. Друга половина 
XVII -  пер. пол. XVIII ст. позначилися різки
ми, прискореними змінами, що вплинули 
на всі сфери життєдіяльності -  політичній, 
економічній, соціальній, культурній, конфе
сійній. Порушення територіальної цілісності 
України в останній третині XVII ст., майже до 
кінця XVIII ст. Правобережжя перебувало під
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владою Речі Посполитої, обумовило посту
пову ліквідацію здобутків Визвольної війни.

Початок друкарства на Волині
Серед найстарших осередків українсько

го культурного життя -  Київщини, Галичини 
-  перше місце займає Волинь. Входячи ра
зом з Київщиною ще з поч. XIV сг. до складу 
Великого Князівства Литовського, Волинь, 
що територіально ближча до Заходу, мала 
собі повну змогу культурного розвитку і з 
плином часу витворила в себе міцний укра
їнський елемент. Литва ніколи не знала на
ціонального гніту, як державної політики, і 
урядовою мовою на Волині, як і в цілій Ли
товській державі, була «руська» мова.

Після акту 1569 р. (Люблінська унія) Во
линь увійшла до складу Польського королів
ства. Насильне латинство й полонізація по
сунули на Волинь зараз же по Люблінській 
унії -  і примусили місцевий український еле
мент міцно взятися до оборони своєї віри 
й народності. Західний вплив, що йшов до 
нас через Польщу, найперше відбивався на 
Волині, а це дало поштовх її в культурного 
розвитку. Нові реформаційні ідеї, що потра
пляли з Заходу, теж найперше й найбільше 
відбилися на Волині. І справді, аж до поло
вини XVII століття Волинь була теренами, де 
було найбільше релігійних змагань.

На теренах Волині повстає декілька куль
турних центрів, що в них жваво провади
лась українська культурна діяльність; таки
ми центрами в давнину були: Острог, Луцьк, 
Ковель, Дермань, Крем’янець, Почаїв, Ро- 
хманів, Четвертая, Пересопниця, Дворець, 
Хорошів, Чорна і т.п.

Серед цих волинських центрів найвидат- 
нішим був Острог, де повстало тоді нове ве
лике огнище української культури -  славна 
Острозька Академія, під проводом могучого 
оборонця українського народу, князя Кос
тянтина Острозького, що згуртував коло 
себе найкращі тодішні наукові сили.

На Волині знайшов собі пристановище 
й відомий емігрант з Москви князь Андрій 
Курдський. Князь оселився десь близько 
1564 р. в Миляновичах біля Ковеля І прожив 
тут 19 років (1583 р.). Двір князя Курдського 
став культурним осередком, де гуртувалися 
тодішні наукові й літературні сили, що боро
нили Волинь від заливу латинством та від 
полонізації. Та й сам Курдський зайнявся на 
Волині літературною працею, заохочуючи 
до неї найвидатніших вчених свого часу.

Релігійний втікач із Москви, відомий ста
рець Артемій, знайшов собі пристановище 
теж на Волині І працював поруч із Курб- 
ським. Також на Волині оселилися москов
ські емігранти Хведос Кривий та товариш 
його І гнат.

Нова велика ідея про вживання Пись
ма Святого в народній мові найперше була 
зреалізована теж на Волині. Тут ця ідея була 
актуальною, бо ж насправді доводилося бо
ронити свою віру від натиску латинства. Та
ким чином повстають на Волині аж чотири 
переклади Письма Святого на українську 
мову, всі другої половини XVI століття: Пе- 
ресопницьке Євангеліє 1556 -  1561 р. в м. 
Пересопниці, Волинське Євангеліє 1571 р. у 
Володимирі, Новий Завіт в перекладі 1581 р. 
Валентина Негапівського в м. Хорош еві і Літ- 
ківське Євангеліє 1595 р. в місті Луцьку.

І може не без певної підстави твердить 
Франко, що українські видання 1491 року 
Швайпольта Фіоля у Кракові друкувалися 
«заходами і накладом князя Костянтина 
Острозького».

Але з тих саме причин, що й в Галичині, 
до певного часу друкарство не поширилося 
по Волині. І тільки коли загострилася й тут 
релігійна боротьба, друкарство розвинулось 
на Волині, як і в Галичині.

На чолі всієї культурної праці на Воли
ні довгі роки стояв міцний оборонець прав 
українського народу, славний князь Ва- 
силь-Костянтин Острозький, що один час
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був навіть кандидатом на польський пре
стол. По Люблінській унії 1569 р. і князь 
Острозький змушений був жвавіше стати до 
культурної праці для оборони єдиновірного 
народу.

Розпочав друкарство на Волині Іван Фе- 
доров. Історія волинського друкарства над
звичайно важлива й цікава, але, на жаль, її 
ще детально не досліджено. Серед волин
ських міст ХУІ-ХУІІ ст. Острогу судилось зав
дяки його власнику князю Костянтину Кос
тянтиновичу Острозькому стати духовною 
столицею святого українського православ’я 
не тільки історичної Волині, а й цілої Укра
їни. Саме тут в заснованій князем друкарні 
впродовж більше 35 років кувалась духовна 
зброя для оборони рідної віри і свого наро
ду -  друковане слово, яке дало православ
ній церкві не тільки Богослужбові книги, а й 
полемічні твори проти польської римо-като- 
лицької експансії.

Щоб врятувати православну віру потріб
но було вдатись до радикальних заходів 
самозахисту від католицизму і полонізму, 
серед внутрішнього саморозкладання віри і 
моралі. Одного обміну думок серед тих, хто 
зберіг вірність Богові і народу, було вже за
мало, потрібно було дати народові духовну 
зброю -  друковану книгу.

Друкування старослов’янською мовою 
було налагоджено ще й до того. В Празі 1517- 
1519 років вийшла «Біблія Руська» Фран- 
цишка Скорина, українця за походженням. 
Той же Скорина в маєтку Бабича 1525 року 
видав «Апостола», потім Акафісти і Канони. 
В Заблудові на Гродещині в маєтку гетьма
на Литовського Григорія Ходкевича знайш
ли притулок втікачі з Москви Іван Федоров 
та Петро Мстиславець і тут надрукували в 
1568-1569 роках «Євангеліє учительне» та 
«Псалтир». Але майже всі ці стародруки 
були поза межами України, історичної Воли
ні, і одиночними примірниками потрапляли 
до нас.

Зваживши на всі за і проти князь Костян
тин Острозький розпочав шлях порятунку 
православної віри зі заснування Острозької 
академії та заснування друкарні. Першим 
острозьким виданням була грецько-церков
нослов’янська «Азбука» (Буквар) з датою 18 
червня 1578 р. Книжка містила грецьку абет
ку, далі надруковані паралельно молитви 
грецькою і церковнослов’янською мовами, 
передрук Львівського букваря і нарешті Ска
зання чорноризця Храбра «Про письмена». 
Цей твір -  визначна пам’ятка староболгар
ської літератури -  сприймався тоді як аполо
гія слов’янської кириличної писемності, хоч 
за задумом автора йшлося про глаголицю. 
Прославляння у цій пам’ятці просвітителя 
слов’ян Константина-філософа мало на меті 
звеличити освітню діяльність іншого його 
тезки -  князя Острозького. Проводилася 
певна аналогія між діяльністю острозького 
гуртка і просвітництвом доби Константи
на-філософа.

Можливо, «Азбука» була виданням само
го Івана Федорова, а не князя Острозького. 
«Книга Нового Завіту» -  Псалтир і Новий За
віт, що вийшов у світ 1580 р. Книга невелико
го формату була надрукована дрібним напі- 
вуставним шрифтом і призначалася, в першу 
чергу, для домашнього читання, хоч пізніше 
вживалася і в літургії. Щоб полегшити вико
ристання книги в богословських студіях, зо
крема, до Євангелія і Апостола було додано 
алфавітно-предметний покажчик. Цей укла
дений острозьким книжником Тимофієм 
Михайловичем покажчик вважають першим 
в Україні друкованим виданням науково-до
поміжного, інформаційного характеру.

Справжнім шедевром друкарської майс
терності стала Острозька Біблія, завершена 
1581 р. Над підготовкою тексту до видан
ня разом з друкарем Іваном Федоровим 
працювали українські книжники Герасим 
Смотрицький, Тимофій Михайлович та інші, 
вчені греки Діонісій Раплі-Папеолог, Євста-
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фій Нафанаїл. За основу прийнято список 
Генадіївської Біблії, отриманий з Москви, а 
до редагування залучалися також грецькі, 
латинські, чеські тексти біблійних книг. На 
титульному аркуші підкреслювалося, що 
книга є докладним перекладом з грецької 
Біблії семидесяти толковників.

У вміщеному перед текстом вірші про 
герб князя Острозького видана в Острозі 
книга порівнюється зі зброєю, яка допоможе 
подолати «єретиків полки».

Спершу наклад планували надрукува
ти до 12 липня 1580 р., і таку дату подано 
в післямові у частині накладу. На більшості 
примірників вказано іншу дату виходу -  12 
серпня 1581 р. Цей день, очевидно, було ви
значено як остаточний термін надрукування 
Біблії, але, ймовірно, ще деякий час після 
того тривало додруковування тих частин, 
тираж яких був меншим.

Острозьку Біблію часто називали «русь
кою», або «словенською», хоч тексти її на 
церковнослов'янській мові. Як сам текст 
Острозької Біблії, так і її літературні додат
ки мали значний резонанс у східнослов'ян
ських літературах. Острозьке видання Бі
блії було передруковано в Москві 1663 р. і 
служило основою для багатьох наступних 
перевидань. Авторитетність острозького 
видання сприяла прийняттю південними 
слов'янами саме східнослов'янської версії 
церковнослов'янщини.

Ще до виходу в світ Біблії, 5 травня 1581 
pjre, в Острозі було надруковано окремо 
«Хронологію» -  силабічні вірші на біблійні 
теми білорусько-польського за мовою твор
чості і литовського за походженням пое- 
та-кальвініста Андрія Римші.

Незабаром після закінчення праці над Бі
блією Іван Федоров повернувся до Львова і 
розпочав підготовку обладнання для нової 
власної друкарні. Як свідчать джерела, він 
«помислил бил болше книг ремесла своего 
друкарського на потребу церквам святим

розмаїтих для хвали Божеї в науку право
славним християнам видати». Смерть пе
решкодила виконати ці плани. 5 (15) грудня 
1583 р. І ван Федоров помер у Л ьвові в будин
ку кравця Антона Абрагамовича, який став 
пізніше діяльним учасником суспільно-полі
тичного руху львівських українців.

Друкарня була втіленням в Україні витво
реного у Західній Європі типу видавничого 
закладу при школі вищого типу і науково-лі
тературному гуртку книжників. Нагадаємо 
про друкарні при Альдинській Академії, у 
Венеції, при «три мов их ліцеях» у Лувен І й 
Алькала, засновану пізніше друкарню при 
Замойській Академії. І хоча зв'язок Острозь
кої друкарні із школою не став настільки 
безпосереднім, як планувалося спершу, ця 
друкарня вирізнялася з-поміж інших укра
їнських видавничих закладів різноманітні
стю репертуару. З 29 відомих нині її видань 
(загальним обсягом 1528,5 аркуша) до числа 
літургічних належить лише 8 (обсягом 575 
аркушів). Таким чином, частка літургійної 
літератури була значно нижчою, ніж у будь- 
якій іншій православній друкарні в Україні. 
Також у масштабах православного кирилич
ного друкарства це було явище виняткове. 
Зате Острозька друкарня започаткувала пу
блікацію церковнослов’янських перекладів 
тих творів візантійської патристики, які ко
ристувалися популярністю у  всіх православ
них народів («Маргарит» Іоанна Златоуста, 
«Книжка о постничесгві» Василія Великого).

Острог став також першим в Україні цен
тром видання тогочасної публіцистики, яку 
пізніші дослідники назвали «полемічною лі
тературою». Було видано, зокрема, «Ключ 
царства небесного» Герасима Смотрицько- 
го (1587), упорядкований Василем Суразь- 
ким-Малюшицьким збірник «О единой 
истинной православной вере» (1588), твір 
Клірика Острозького «Отпис на лист в Бозі 
велебного отца Іпатія Володи мирського і 
Берестейського єпископа...» (1598), збір
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ник «Книжиця» (1598), українське видання 
«Апокрисиса» Христофора Філапета. Прин
ципово новим явищем стало двомовне 
видання «Лікарство на впалий умисел чо
ловічий» (1607), воно містило паралельно 
церковнослов'янський і український тексти. 
Тематична різноманітність видань друкарні 
була безперечною заслугою її літературних 
керівників, серед яких були такі визначні ді
ячі культури, як Герасим Смотрицький, Ва
силь Суразький (Малюшицький), Дем’ян На
ливайко. У 1602 -1 60 5  рр. друкарня діяла в 
Дерманському монастирі під керівництвом 
Дем’яна Наливайка. Проте після смерті бага
того мецената князя К. Острозького друкар
ня не змогла знайти достатніх засобів для 
продовження видавничої діяльності.

Огляд волинських друкарень
Дерманська друкарня
Село Дермань належало в давнину до 

власності князів Острозьких; лежить воно 
близько 20 км від Острога. Переказують, що 
ще на початку XV століття, серед густих лісів, 
недалеко села знаходився загородній дві- 
рець князів Острозьких, добре укріплений 
від нападу ворога.

Початок Дерманському монастиреві по
клав князь Василь Федорович Красний 
(гарний), який при своєму дворі «церков и 
звоницу муровал, и сам на закладаню бьіл, 
и всего монастиря Дерманского фундатор». 
Так повстав десь ще в першій половині XV 
століття (князь Василь помер 1450 р.) слав
ний потім Дерманський Свято-Троїцький 
монастир, один з найстаріших монасти
рів на Волині. Доказом давнього існування 
цього монастиря служить також рукописна 
книга «Поучень», що її ще 1499 р. подарував 
сюди онук фундатора монастиря, князь Кос
тянтин Іванович Острозького.

Пізніше Дерманський монастир мав дуже 
добрі маєтки і часто збирав під свої стіни 
освічених монахів, що трудилися тут пере

кладами потрібних книжок. Князь Костян
тин Костянтинович звернув вже свою пиль
ну увагу на Дерманський монастир, на який 
він по наслідству мав право патронату. Але 
з часом, 1571 р., під натиском польським, 
без волі князя, став ігуменом Дерманського 
монастиря мирянин Михайло Джуса. Зда
ється, князь Костянтин спершу мав думку 
заснувати свою друкарню та школу власне 
в Дерманському монастирі, а тому вигнав 
Джусу і управителем монастиря призначив 
2 березня 1575 р. друкаря Івана Федорова. 
Можливо, що за час цього управління (1575- 
1576 рр.) Федоров розпочав вже в Дермані 
засновувати нову друкарню. Але пізніше, 
десь в кінці 1576 р., князь змінив своє рішен
ня і Федоров перейшов до Острога, де й уря
див Острозьку друкарню.

1593 року князь Костянтин мріяв про по
требу збільшення освітньої праці.

І князь думав власне в Дерманському 
монастирі заснувати такий освітній центр, 
що виховував би потрібне духовенство; але 
поки що князь думок своїх не переводив в 
життя. А що при монастирі монахи справді 
займалися культурною працею, про це свід
чить хоча б «Пчела», що її перекладено тут 
1599 р. з грецької на мову церковнослов'ян
ську, або рукопис «Бесід» св. Івана Золо- 
тоустого 1605 р.

Свою давню думку про заснування в Дер
манському монастирі культурно-освітньо
го центру Костянтин Острозький здійснив 
лише 1602 р. В цім році, 5 липня, князь, з 
благословення патріарха Мелетія, цілком 
перероблює Дерманський монастир: засно
вує школу, а також і друкарню при ній; бага
тому й до того монастирю князь дарує нові 
маєтки. Управителем Дерманської друкарні 
став священник-друкар Дем'ян Наливайко.

Ігуменом реформованого Дерманського 
монастиря князь призначив широко осві
ченого протосингела патріарха Олексан
дрійського І сака Борисковича, що походив
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з волинських дворян. Борискович зібрав в 
Дерманськім монастирі багато вчених та 
достойних монахів і зараз же приступив до 
друкарської праці.

Першою книжкою яку почали друкува
ти в Дермані був «Октоїх», бо друкованим 
його тоді на Україні ще не було. Ігумен Бо
рисович діяльно взявся за цю книжку: текст, 
безумовно, правили з грецького оригіналу. 
Друк Октоїха розпочали 12 квітня 1603 р., а 
скінчили 12 вересня 1604 р.; це був: «Охтаик 
сиреч осмогласник», на 326 листів; книжка 
вийшла «в общом манастьіри Дермани, ко
штом и накладом манастьірским», тобто вже 
без якихось спеціальних коштів князя Ко н с 
тан ти  на. Передмову до цієї книжки писано 
двома мовами -  церковно-слов’янською та 
українською. По цьому, значно нижче, під
писався й технічний друкар. Під час друку 
цієї книжки трапилася сумна подія: помер 
молодий князь Олександр Острозький.

Другою книжкою дерманського друку був 
«Лист Мелетія святішого патріархи Олексан- 
дрійского до велебного єпископа Іпатія По- 
тея»; книжка вийшла 6 лютого 1605 р.

Цього листа 1599 р. з грецької мови на 
українську переклав Іов Борецький, пізніше 
митрополит Київський, що на той час пра
цював в Дермані. Передмову до книжки під
писав священик Дем’ян.

Здасться, що цей «Лист» був останнім 
дерманським друком, але можливо, що всіх 
дерманських видань до нас не дійшло; навіть 
польські джерела підкреслюють, що з Дер- 
манської друкарні «говорили до народу русь
кого». Вага дерманських друків, як і друків 
острозьких, полягає також і в тім, що видав
ці їх вживали й народної української мови, 
можливо, що під впливом Д. Наливайка.

Не довго працювала Дерманська дру
карня -  десь близько трьох років; з невідо
мих нам причин князь Костянтин в 1605 р. 
знову переніс цю друкарню до Острога. Але 
Дерманський монастир не втрачав своєї

культурно-освітньої праці, і надалі лишався 
славним монастирем. Десь в кінці 1607 р. 
князь Костянтин запросив до себе архіман
дрита дерманського племінника єпископа 
Гедеона Балабана -  ісаію Балабана, «блю- 
стителя» єпископії Львівської, і той став у 
нього «строїтелем» всіх острозьких монас
тирів (на своїх землях князь Костянтин мав 
20 монастирів і більше 600 церков). Пізніше 
(1627 -1633 рр.) ігуменом Дерманським був 
славний автор «Граматики» 1619 р. -  Меле- 
тій Смотрицький, що тут і похований.

Костянтинівська друкарня
Третя друкарня, яку заснував на сво

їх землях князь Костянтин Костянтинович 
Острозький, була друкарня в місті Костян
тинові; але який це Костянтинів: чи Старий 
(в давнину Волинського воєводства) чи Но
вий (воєводства Подільського) точно сказа
ти важко, проте більше певності, що це був 
Новий Костянтинів, яким володів син Остро
зького Олександр.

Безумовно, в Костянтинові велося якесь 
культурне життя, хоч про нього ми й мало 
знаємо. В Костянтинові була українська Ака
демія, про що нам свідчить ось ця приписка 
на рукописній Кормчій, що переховується в 
бібліотеці Львівського університету: «Року 
Божего нароженія 1599 декабря 5 списана 
Петром Станиславовичем Яневскаго, в бо- 
госпасаємом гради Константи нове, в Акаде
мій Константиновской, при дидаскалу сми- 
ренном Антонію Єзифовичу, а при держави 
княжати Василія Острозскаго».

Безумовно, цю Костянтин і вську друкар
ню, з доручення князя Острозького, засну
вав острозький друкар, Іван Федоров, пев
не з допомогою учня свого Грині Івановича. 
Друкарня ця, здається, була власністю Федо- 
рова, і по смерті його за борги перейшла до 
рук українських друкарів, Сенька Корунки 
та пасинка його Сачка Сеньковича Сідляра. 
Але й князь Костянтин мав матеріальні пре
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тензії до Федорова, а тому забрав собі цю 
друкарню.

В лютім 1588 р. до Львова приїжджав ві
домий віденський друкар Кузьма Мамонич, 
і названі друкарі -  Корунка та Сідляр -  про
дали йому 24 лютого 1588 р. своє право на 
Костянтин і вську друкарню.

Почаївська друкарня
Для українського культурного життя ве

лике значення мало заснування в 1733 р. 
Почаївської василіанської друкарні. Перша з 
них діяла до 60-х років XVIII ст. Першим мо
настирським видавничим закладом в Укра
їні була друкарня Києво-Печерської лаври.

Свято-Успенська Почаївська Лавра -  це 
найдавніший монастир на Волині, заснова
ний ще десь в середині XIII ст. Давній пере
каз оповідає, що київські печерські монахи, 
втікаючи від нападу татар, в іустих креме
нецьких лісах знайшли собі відповідний 
притулок на мальовничій горі і заснували 
тут маленького монастиря. Монастир цей 
аж до кінця XVI століття був дуже вбогим. 
Засновницею монастиря вже в новий час 
була Анна Тиховна Гойська.

Про початок Почаївської дослідники 
звичайно повторюють старі, або часом не
вірогідні перекази. Так, вже Петрушевич 
зв’язував початок Почаївської друкарні від 
друкарні Острозької і додавав, ніби пер
ша почаївська книжка 1618 р. надрукова
на «быти может типами, закупленными из 
Острога».

Першим, хто розпочав друкарство в По- 
чаєві, був славнозвісний проповідник свого 
часу, Кирило Транквиліон Ставровецький. 
Написав він відомий труд свій «Зерцало Бо
гословии» і дав читати його декому з тодіш
ніх богословів; ті погано відізвалися про цю 
книжку і не радили друкувати її; здається, 
ось це й примусило Ставровецького завести 
собі власну друкарню. І ото ж, пробуваю- 
чи ігуменом Унівського монастиря, він тут

склав собі невелику власну друкарню і пев
не тут, в Уневі, розпочав друк своєї книжки: 
«Зерцало Богословіи»; можливо, що в Уне
ві видрукувано перші 29 листів цеї книжки. 
Ігуменом Унівського монастиря був Став
ровецький до 3 січня 1618 року. По цьому 
Ставровецький кидає Унів і разом з своєю 
друкарнею і з початком надрукованої книги 
переходить до Почаєва. В Почаєві Ставро
вецький знову розташовує свою друкарню 
і докінчує тут друкування своєї книжки, на- 
кінець, 12 березня 1618 р. в Почаєві й поба
чила світ ця книжка -  «Зерцало Богословіи» 
Кирила Ставровецького.

Так зачалося друкарство в Почаєві, але 
це не було друкарство Почаївського монас
тиря, а тільки приватна справа «проповид- 
ника слова Божого» Кирила Транквиліона 
Ставровецького. Того ж 1618 р. Ставровець
кий переїхав до Рохманова, і туди ж забрав 
і свою друкарню. Почаївські монахи бачили 
друкарську працю Кирила Ставровецького, 
але собі друкарні не заснували, може з при
чини тих неспокійних часів, що тоді все були 
на Волині.

Постійне друкарство заснувалося в Поча
єві лише тоді, коли цей монастир перейшов 
на унію. Фундатором Почаївської друкарні 
був перший із уніатів архімандрит її Феодо- 
сій Любенецький-Рудницький: 1730 р. став 
він єпископом Луцьким, і з того часу Почаїв- 
ський монастир, міцно підтримуваний сво
їм єпископом, діяльно почав закладати собі 
друкарню.

1730 року почаївські василіани спровади
ли собі з Києва словолитника (гисера), пер
ше жида, а потім християнина, і той відлив 
їм потрібні літери; гравером став у них теж 
киянин Голота. В новій друкарні найпер
шим видрукували: проскомидійний листок 
та пастирський лист єпископа Рудницького. 
Так розпочалося славне потім почаївське 
друкарство.

Але нова друкарня помітно підривала
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матеріальні інтереси Львівського Ставро- 
п и пального Братства, котре постійно так 
ретельно боронило своє виключне право на 
друкарство в цілім краї. І Братство зараз же 
1730 р. розпочало, по своїй звичці, безкінеч
ного процесу, домагаючись закриття Почаїв
ської друкарні.

Повів Почаївський монастир також і свою 
боротьбу з Братством, що тоді процесувало- 
ся з митрополитом Афанасієм Шептицьким; 
саме в той час спеціальна папська комісія 
переглядала братські видання, чи нема в 
них чогось противного католицькій вірі.

Але нічого не помогло і Братство таки ви
грало справу: 26 вересня 1732 р. Трибунал 
Апостольської Нунціатури в Варшаві забо
ронив Почаївському монастиреві мати свою 
друкарню й друкувати українські книжки.

Проте Почаївський монастир не склав 
рук по такій дошкульній невдачі. В той саме 
час енергійний ігумен Почаївський Гедеон 
Козубський, за допомогою свого єпископа 
Луцького та Острозького Феодосія Рудниць- 
кого, почав уперто клопотатися в Варшаві 
перед королем, щоби одержати доброго 
привілея на Почаївську друкарню. Козуб
ський доводив, що він, власне, просить при
вілея не на відкриття нової друкарні, а лише 
на відновлення старої.

Ці заходи Ігумена Козубського мали пов
ний успіх: 18 жовтня 1732 р. король Август 
II видав привілея на заснування Почаївської 
друкарні.

Першою поважною книжкою, надрукова
ною вже у власній Почаївській друкарні, був 
«Служебник» 1735 р.

Не дивлячись на всі затяжні судові проце
си, Почаївська друкарня праці своєї ніколи 
не спиняла, і коли нишком, а більше відкри
то таки продовжувала свою друкарську ро
боту.

З грудня 1772 року луцький єпископ 
Сильвестр Рудницький підписав з Почаїв- 
ською друкарнею цікаву умову в справі дру

кування книжок. В цій умові читаємо, що на 
Тридентськім соборі ухвалено, що кожний 
єпископ має право закладати потрібну йому 
друкарню, а також Луцька єпархія має при
вілеї на фундування друкарні й від королів 
польських.

В березні 1773 р. король затвердив цю 
умову. І з того часу розпочалася енергійна 
праця Почаївської друкарні: за час з 1772 по 
1795 р. друкарня ця надрукувала книжок 
більше, як за ввесь інший час свого століт
нього існування. Значення Почаєва як ви
давничого осередку зумовлювалося тісним 
зв’язком друкарні з василіянськими монас
тирями і навчальними закладами -  коле
гіумами та монастирськими школами для 
ченців. Поряд з церковнослов’янськими, По
чаївська друкарня видавала книжки україн
ські, польські, латинські, а з кінця XVIII ст. -  
також російські.

Висновки
Дослідивши історію книгодрукування на 

Волині XVII-XVI11 ст., можна зробити такі ви
сновки:

• розвиток друкарства на Волині бере 
початок ще кінця XVI ст. Найбільші 
друкарні засновувалися при монасти
рях, у містах на князівські кошти.

* релігійне протистояння сприяло роз
витку полемічної літератури і кни
годрукування, оскільки Волинь стала 
місцем цього протистояння, тому ми 
можемо спостерігати бурхливий роз
виток книговидання.

На території Волині в окреслений період 
діяло 10 друкарень, в роботі було розглянуто 
діяльність Острозької, Дерманьської, Почаїв
ської, Костянтинівської друкарень, які в ос
новному видавали церковну літературу цер
ковнослов’янською і українською мовами.

Отже, розвиток друкарства на Волині був 
найактивнішим на території України. І про
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тягом тривалого часу більшою чи меншою 
мірою обслуговувало потреби української 
культури. Друкарство на Волині розвивало
ся швидше порівняно з іншими регіонами 
України, проте були різного типу проблеми 
які заважали цьому розвитку.
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Євреї на території Волині з’явилися ще у 
XVI столітті. Єврейська громада була най
більш привілейованою національною мен
шиною. Вони жили переважно у великих 
містах або містечках [14, ст.18]. Проте їхня 
кількість у теперішній час становить дуже 
малу частку відносно часів ХУІІ-ХУІІІ ст. Тож 
цікаво дослідити як так сталося, що колись 
одна із найбільших діаспор на Україні стала 
така малочисельна. Зокрема, який вплив єв
реї здійснювали на територію Волині, зокре
ма таких міст як Дубно та Острог.

Тема проекту. Аналіз життя євреїв та 
здійснення ними впливу на територію Воли
ні у період ХУІІ-ХУІІІ ст.

Мета проекту. Дізнатися про історію єв
рейської общини на Волині у визначений 
період.

Завдання проекту. Дослідити як жили та 
який вплив здійснювали євреї на економічне 
та культурне життя Волині.

Актуальність проекту. Актуальність по
лягає у дослідженні історії свого краю, його 
розвитку, діяльності та життя саме через ді
яльність євреїв. Як і чому сталося так, що цей 
народ абсолютно зник із нашої території.

Методи дослідження. Аналізу, синтезу, 
історичний, логічний.

Загальне становище євреїв
у XVII- XVIII ст. на Волині.
Історичний фон тодішніх
подій
На початку XVI століття територія Волині 

була місцем проживання трьох націй: укра
їнців, поляків та євреїв, і відносини між цими 
етнічними групами були досить напружени
ми. Українці відносились до бідних верств 
населення. Вони часто зазнавали утисків з 
боку сусідів-держав. Українці довгий час це 
зносили, та їхнє терпіння було не вічним -  в 
країні почали спалахувати повстання.

Польща знаходиться на півночі від Воли
ні. Уряд Польщі хотів володіти територією 
Західної України. Так сталося, що на почат
ку XVI ст. дана територія була підконтроль
на цьому сусідові. Верховна влада у регіоні 
була закріплена за поляками. Зазвичай їхнє 
населення на Волині було представлене по
міщиками, панами, магнатами та іншими.

Євреї -  етнічна група, що частково про
живала на території Волині. Вони не робили 
ніяких бунтів на території, хоча усі народи 
вважали євреїв нижчим народом [17, ст.18]. 
Вони вели різного роду діяльність у регіоні, 
займалися власною справою і т.п. Та попри
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все залишалися досить закритою групою на
селення зі своїми звичаями та традиціями.

Через те, що євреї підкорялися польській 
владі, українці сприймали їх  як помічників 
ворога. В той же час євреї стверджували, що 
стали жертвою поляків. Таким чином вони 
розробили теорію, де було сказано, що єв
рейство «потрапило між молотом та нако- 
вапьнею» (тобто між українцями та поля
ками) [13, ст.18]. Це показувало критичність 
їхнього становища. Та на цю теорію мало хто 
зважав. Це стало більше помітно, коли Поль
ща намагалася більше контролювати україн
ське козацтво. Козаки повстали проти своїх 
польських землевласників та одночасно і на 
євреїв. Життя єврейської общини тоді різко 
змінилося в гіршу сторону.

Тим часом козаки хотіли звільнити Укра
їну від польського панування і прагнули 
керувати Україною. У 1648 році козаки, 
очолювані Богданом Хмельницьким, розпо
чали низку походів, в ході яких відбувалися 
бойові дії проти поляків, а заразом і євреїв. 
Хмельницький переконував, що єврейська 
общ ина-агенти польської влади, що покли
кані знищувати українську націю [17, ст.18]. 
Злякавшись цього поняття, козаки вбивали 
тисячі євреїв у 1648-1649 роках, що пізніше 
вважатимуться найгіршим періодом XVI 
ст. Багато польських євреїв змогли втекти 
з країни, але приблизно половина (близь
ко 20 тисяч) були жорстоко вбиті. Різанина 
була надзвичайно трагічною - як за кількі
стю вбитих, так і за наслідками [17, ст.18]. 
Козацька жорстокість була настільки вели
ка, що багато євреїв вважали кращим йти в 
полон до кримських татар, щоб продаватися 
там за рабів.

У наступних уривках описані свідчення 
очевидців про злочини, що відбувалися в ра
йонах Могили, Заслава та Немирова, з 1648 
по 1651 рік.

«У місті Могила забили 800 дворян разом
із дружинами і дітьми, а також 700 євреїв

також із дружинами та дітьми. Деяких з 
них четвертували, іншим було наказано 
копати могили, в яких потім заживо ховали 
як дорослих, так і дітей-євреїв. Вони 
оточували молодих жінок і, коли вони 
намагалися втекти, різали на них одяг. 
Потім вони робили із ними огидні речі, 
поки вони не померли, кричачи* [2, ст.1 8].

«Вони приїхали ... (замасковані) так, ніби 
вони поляки ... для того, щоб їм відкрили 
ворота фортеці... і їм це вдалося ... і 
вони вирізали близько 6000 душ в місті 
... декілька сотень потопили у воді або 
вбивали іншими жорстокими тортурами.
У синагозі, перед Святим Ковчегом, вони 
різали людей м'ясними ножами ... після 
чого вони знищили синагогу і винесли всі 
книги Тори ... вони розірвали їх ... і вони 
розклали їх ... чоловіків і тварин, щоб 
топтати ... вони також зробили сандалі з 
них... та Інший одяг* [2, ст.18].

«З деяких здирали шкіру, ще коли вони 
були живі, а їхнє м'ясо було кинуто 
собакам; деяким відрізали їхні кінцівки, а 
тіла кидали на шосе, щоб їх розчавлювали 
повозки чи розтоптували коні; Деяким 
наносили смертельні травми, а потім 
викидали на вулицю, щоб ті помирали 
повільною смертю. Вони мучили деяких 
жінок, заставляючи їх повзати та 
забиваючи до смерті. Ворог зарізав дітей 
на колінах своїх матерів. їх розрізали 
на шматки, подібно до риби. Немовлят 
вішали на грудях своїх матерів. Деякі дітей 
пронизали списами» [2, ст. 18].

Україна з часом стала незалежною, але не 
на довго. У  1651 році Хмельницький зазнав 
поразки у Берестейській битві і був змуше
ний прийняти договір (Білоцерківські статті 
-  договір, укладений в Білій Церкві 18 (28) 
вересня 1651 р.), який не давав йому змоги
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так контролювати Україну, як він сподівав
ся. У 1654 році (українсько-російський до
говір 1654 року.) Хмельницький переконав 
козаків передати свою вірність російським 
царям.

Польська влада мирилася із євреями і на
віть була в хороших стосунках з ними, чого 
не скажеш про російську владу. Таким чи
ном антисемітизм набрав ще більших обер
тів, коли Національна і Соціалістична партія 
України взяла під контроль регіон (1653 р.). 
Але навіть Хмельницькі погроми не зупи
нили єврейську міграцію в Україну. Євреї 
продовжували відігравати помітну роль у 
економічному відродженні країни протягом 
XVII та XVIII століть. Козацька влада тієї ча
стини України, яка була анексована Росією 
за межами Дніпра, виступала проти постій
них вигнань євреїв звідти та за їх  вільне пе
ребування в Україні, стверджуючи, що євреї 
сприяли торгівлі регіону. Коли Україна, за 
винятком Східної Галичини, стала частиною 
смуги єврейської ОСІЛОСТІ (після поділу Поль- 
щі-Литви) - територіальний регіон, за межа
ми якого поселення євреїв було заборонене 
-  євреї продовжували відігравати значну і 
динамічну роль в економіці регіону [2, ст.18].

Населення єврейської громади
Наприкінці XVI століття населення Воли

ні було надзвичайно строкатим. Але однією 
із найбільших громад на цій території були 
євреї [5, ст.18]. У цей час в східних областях 
Польщі проживали близько 45 тис. євреїв (з 
100 тис. євреїв всієї Польщі). До Хмельниць
ких погромів 1648-1949 рр. їх  чисельність 
зросла не менше ніж до 150 тис. осіб.

На початку XVII століття становище єв
рейського населення ставало все більш 
вразливим. Невдоволення важкими умо
вами з боку заступників селянства, козаків 
і міських православних українців призвело 
до повстання 1648 р. під проводом Богда
на Хмельницького. Основними жертвами

повстання були польські землевласники, ка
толики та євреї. У  багатьох містах, зокрема 
на території Подільсько-Волинської та Ліво
бережної Україні, єврейське населення було 
знищено. Єврейські літописці-очевидці (на
приклад, Натан Ганновер) оцінюють цифру 
жертв між 100 000 і 120 000 осіб [17, сг.18]. 
Розглядаючи кількість оцінюваного єврей
ського населення України в 1648 р. (51 325), 
то ця цифра здається швидше нереальністю. 
Та незважаючи ні на що, євреї сприймалися 
як представники польських поміщиків і та
кож вважалися ворогом. Тому, щоб уникну
ти переслідувань, деякі євреї переходили у 
християнство [З, ст.18 ].

У  другій половині XVII ст. майже половина 
єврейського населення Польсько-Литовської 
Держави жила на сході -  на українських, бі
лоруських і литовських землях. Євреї стано
вили близько 13-14% міського населення цих 
земель у порівнянні до 5-6% євреїв, що жили 
на західних польських землях.

Стан єврейського населення на початку 
XVIII ст. розглянемо на прикладі Острож- 
чини. На основі аналізу інвентарних описів 
1708 та 1724 рр. можна стверджувати, що 
на першу третину XVIII ст. припадає період 
значного зростання кількості єврейського 
населення, яке складало більшість серед 
міських жителів [11, ст. 18].

Із перепису населення Волині 1765 року 
було зазначено таке: після розпаду Речі По
сполитої настала нова ера для євреїв на її 
території. Більше євреїв мешкало у містах, 
менше -  у селах. Міста, де були найбільше 
поширені єврейські общини, -  Заславль, 
Луцьк, Острог, Старокостянтинів, Кам’я- 
нець-Подільський, Летичів, Кременець. По
при свою кількість євреї вважали себе чужи
ми до місцевого населення, тому вони усіма 
силами старалися уникати селитися разом 
із «туземцями» [4, ст.18]. І ще, окрім цього, 
вони повинні були підкорятися у демогра
фічній політиці не фізичним законам країни,
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від яких залежала густота корінного насе
лення, а бути в залежності від ступеня на
селеності і його економічного показника те
риторії. Іншими словами густота населення 
євреїв повинна була в пропорції до кількості 
місцевих жителів, тяжкості селянських по
датків та до стану промисловості та торгів
лі в селах та містах Південно-Західної Росії. 
Таке ставлення було до євреїв стабільним, 
і могло послабитися лише у разі важливих 
політичних подій у країні. До такого виснов
ку також побуджують і нескінченні жалоби 
про гніт євреїв на народ. Жалоби надходили 
зі сторони сільського та міського населен
ня щодо скупівлі євреями міського майна, 
оренду міських доходів, відмови в міських 
повинносгяхта ін. [1, ст.18].

До 1772 р. євреям офіційно заборонялося 
проживати на території Російської імперії. У
1774 р. в листі до французького мислителя Д. 
Дідро імператриця Катерина II мотивувала 
цей факт тим, що вони можуть монополізу
вати дрібну торгівлю І тим самим викликати 
незадоволення з боку торгового люду хрис
тиянського віросповідання. Таке ставлення 
до євреїв пояснюється існуванням у Росії 
стародавньої християнсько-візантійської 
традиції, у рамках якої євреїв вважали пред
ставниками ворожої релігії [б, ст.18].

Перепис населення 1775-1778 рр. зазначає, 
що у результаті конфедерації, колІївщини та 
епідемій єврейське населення зменшилося 
майже в 2 рази. А ще в наслідок набігів гай
дамаків та татар євреї почали переселятися 
на території Київського та Брацлавського 
воєводств.

З врахуванням подимних реєстрів 1774-
1775 рр. А. Перковським було ви раховано 
чисельність населення Волинського воєвод
ства. У 1775 р. вона становила 754,7 тис. осіб. 
За 146 років (1629-1775 рр.) населення краю 
зменшилось на 15,3 тис. осіб.

За рішенням Катерини II за євреями було 
збережено їхню кагальну організацію. Від

повідно до указу від 17 жовтня 1776 р. міс
цева адміністрація мала внести євреїв у за
гальний перепис населення. А для того, щоб 
збір з них у казну надходив вчасно, то влада 
дала вказівку заснувати кагали, в яких всіх 
розписували так, що кожен єврей, коли він 
кудись планував їхати по промислу, або хо
тів де жити і оселитися, або планував що-не- 
будь орендувати, то від кагалу мав отримати 
паспорт, а ці паспорти, в свою чергу, повинні 
бути з завірені в провінційних канцеляріях і 
в них записані.

Загалом, кількість населення Правобе
режної України наприкінці XVIII ст. сягала 
3,4 млн осіб, серед яких було найбільше 
українців, євреї ж становили 110 тисяч. У се
лах мешкало 15%, євреїв, у містах -  39%, у 
містечках -  53%. Природний приріст євре
їв щорічно збільшувався, і Волинь посідала 
одне із перших місць за зростанням показ
ників їх  чисельності.

Отже, кількість населення євреїв на тери
торії Волині у визначений період була дуже 
різною. Вона залежала від політичних подій 
у країнах що опікувалися територією Волині 
(Росії та Польщі), переконань влади та на
строїв у народі. Та все ж після складних часів 
єврейське населення збільшувало свою чи
сельність.

Економічна сфера єврейських
общин
Польський уряд підтримував єврейське 

купецтво й ремісників. Підтвердженням цьо
го є постанова волинської шляхти від ЗО січ
ня 1662 р. про звільнення євреїв від виплати 
податків, крім чопового (податок на виготов
лення пива, горілки, меду та вина). Найпоши
ренішими видами діяльності серед них було 
шинкарство, а ще прибутковою діяльністю 
займалися купці, комірники, ремісники, при
слуга і біднота. Таким чином, євреї передусім 
займалися торгівельно-економічними спра
вами та добре орієнтувалися в умовах рин
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ку. Водночас варто зважати й на поділ євре
їв серед своєї общини (кагалу), керівництво 
якою перебувало в руках купців, лихварів і 
духовенства. Так, в єврейській общині виді
лялися заможні: рабини, орендарі, крамарі, 
шинкарі, стольники, митники, інспектори та 
писарі. їм прислужували шафарі (ключни
ки), бакаляри (вчителі), кухарки, винники, 
банщики, ремісники (мірошники, шклярі, 
різники, коновали, позументщики (ювеліри), 
пекарі, кравці, шевці, дьогтярі), цирульники, 
особи без професії й убогі. Поділ на багатих 
і бідних свідчив про внутрішній розвиток об
щини, яка через замкненість, з одного боку, 
демонструвала ієрархічність єврейського 
суспільства, а з іншого -  виступала єдиним 
фронтом [1, ст.18]. Загалом євреї відігравали 
провідну роль в економічному житті міста, 
оскільки були власниками більшості госпо
дарських об’єктів: солодовень, броварень, 
винниць та млинів [11, ст. 18].

Міські євреї підпорядковувалися законам 
і владі того чи іншого населеного пункту. 
Однак функції нагляду в релігійно-обрядовій 
сфері виконувала винятково община, яка 
мала право застосовувати до порушників і 
різні міри покарання.

Важливу роль у підтримці внутрішньої 
автономії громад та організації роботи кага
лу відігравала релігія -  юдаїзм. Вона визна
чала життєві пріоритети кожного єврея від 
моменту народження І аж до його смерті. 
Виконуючи захисну функцію, релігія регла
ментувала стосунки і в сім'ї* та побуті, і пе
ребувала на сторожі інтересів цілої громади, 
захищаючи її від розчинення в іноетнічному 
середовищі.

У другій половині XVIII ст. найбільше у 
євреїв була розвинута торгівля, і є підтвер
дження, що вона практично уся лежала у їх 
ніх руках. Також вони були великими орен
даторами земель.

Імператриця Катерина II, намагаючись 
проводити щодо єврейства політику освіче

ного абсолютизму, вирішила у 1786 р. ще раз 
підкреслити той факт, що євреї мають рівні 
з іншими етнічними групами права, зокре
ма й право самостійно організовувати вну
трішнє самоуправління: «не озираючись на 
колишні польські закони і на й встановлен
ня відмінностей їх  [євреїв] від християн, бо 
ж увійшовши вони по запису їх  у купецтво 
та міщанство нарівні з іншими станами, і 
сплачуючи у казну рівні податки, також і ви
конуючи інші повинності нарівні з іншими, 
[євреї] повинні в усякому разі бути захищені 
та задоволені нарівні з іншими підданими». 
Після другого поділу Речі Посполитої у 1793 
р. у маніфесті «О присоединении Польских 
областей к России» щодо євреїв було проде- 
кларовано основні положення указу 1772 р. 
«О принятии под Российскую державу усту
пленных от Польши провинций [...]».

Проте невдовзі стало зрозуміло, що за
мість рівноправ’я євреїв з іншими подат
ними станами до них поступово почали 
застосовувати правові норми, які їх  дискри
мінували. Указом від 23 червня 1797 р. за 
дозвіл на міщанські та купецькі промисли 
євреї були обкладені подвійними, порівняно 
з особами християнського віросповідання 
податками [6, ст.18].

Наприкінці XVIII ст. до складу Російської 
імперії увійшли нові території (серед яких 
решта територій Волині), де також була зна
чна частка єврейського населення. Вони 
мешкали окремими громадами, дотриму
валися власних традицій та релігії, мали 
внутрішнє самоврядування. Влада не могла 
не брати цього до уваги, ухвалюючи низку 
законодавчих актів, спрямованих на регла
ментацію життя «інородців». З часом лібе
ральний дух, притаманний першим законам 
щодо євреїв, зник, і вони набули рис обме
жувальних нормативно-правових актів, які 
були покликані регулювати фактично усі 
сторони життя єврейських громад.

Отже, загальне становище євреїв у XVII-
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XVIII ст. було зазвичай досить складним. 
Вони зазнавали утисків від будь-якої влади, 
(російської/польської/народного самосуду) 
що панувала у певний час у цьому регіоні.

Культурна спадщина.
Хасидизм на території Волині
Хасидизм -  релігійно-містична течія в іу

даїзмі, яка виникла у 1730-х рр. на Поділлі. 
ЇЇ засновником був рабин і цілитель Ісраель 
Баал Шем-Тов (Бешт; 1698-1760) з Меджи- 
божа [18, ст.20]. Бешт дуже захоплювався 
Кабалою та лікуванням. Соціальні та ідеоло
гічні общини, з яких виникли лідери як ха
сидизму, так і його опозиції, були відомі як 
хасиди. Вони діяли в південно-східних райо
нах Польщі (нині Україна), але їм не вистача
ло об'єднуючих зв'язків. Вони діяли різними 
способами. Деякі особистості, які вважали, 
що вони присвячені «святому духу», присвя
тили себе релігійній та містичній діяльності 
аскетичного, закриваючого характеру; Інші 
вивчали Тору і Кабалу, беручи участь у мо
литвах і релігійному дотриманні з акцентом 
на такі цінності, як екстаз, радість і релігійна 
відданість. Головною сценою діяльності Беш- 
та була провінція Поділля. Найбільш попу
лярним Бешта став в останні 20 років життя 
(1740-1760), коли він жив у місті Меджибо- 
жі та був визнаний і шанований всією гро
мадою. На цьому етапі протидія хасидизму 
не була організованою і систематичною. Ця 
глава в історії хасидизму закінчується смер
тю Бешта в 1760 році [19, ст.21].

У центрі другого періоду -  перехідного 
етапу від малого кола хасидів до масового 
руху -  стояв Дов Бер з Межиріччя (Волинь), 
1772 р., відомий як Магід, і його учні, які дія
ли переважно на Волині та Білорусії. Багато 
хто з послідовників Магіда стали вождями 
хасидських спільнот, поки він був ще жи
вий (у тому числі Аарон га-Гадол) у Карліні, 
а Менахем Мендель (Вітебськ) у Мінську) і 
в ще більшій мірі після його смерті. Магід

не розглядався як формальний наступник 
Бешта, але тільки як один з його головних 
учнів. Нові хасидські спільноти, завдяки сво
їм переважно молодим членствам і новатор
ським запалом, прийняли моделі діяльності, 
що відповідають жвавій молодіжній культу
рі, і досягли узгодженості на основі унікаль
ного спільного релігійного, соціального та 
економічного досвіду. Молоді люди почали 
їздити до суду свого ребе і залишатися з ним 
у суботу і свята. Ці візити часто призводи
ли до того, що вони стали хасидами. Деякі, 
по суті, залишалися протягом тривалого 
часу і були відомі як Йошвім (Євр., Жителі). 
«Суд» став головним об’єднуючим центром 
для відданих. Вона була заповнена не тіль
ки хасидами, що приїжджали туди, щоб по
гратись у навчанні та керівництві ребе, але 
й із сторонніми людьми, які мотивувалися 
цікавістю або надією знайти утіху для своїх 
проблем.

Ще однією чудовою фігурою з цього ре
гіону був Леві Іцхак з Бардичева (Рус., Бер
дичеві ок. у Бардичеві як шанований хасид
ський рабин і вождь. Також варто відзначити, 
що онуки Бешта - брати Мошех Шаїм Ефра- 
їм з Суділкова (близько 1740-1800) і Барух 
бен Еліель з Меджбожа (близько 1756-1811); і 
правнук Бешта Нахман Брацлавський (1772- 
1810), чий унікальний духовний підхід по
тряс хасидський світ. Нащадки Магіда також 
були помітні; серед них був його єдиний син, 
Авраам, відомий як «ангел» (ок. 1740-1776), 
який ніколи не служив хасидським вождю; 
і його онук Шалом Шахнах з Погребища 
(1769-1802), батько Ізраїля Ружина, і один 
з перших цадиків (харизматичний лідер), 
який прийняв «царський шлях», який відки
нув аскетизм на користь прояву багатства.

Північні провінції Росії. Далі на північ, в 
провінціях Гродно і Мінськ, Аарон «Вели
кий» Карлін (1736-1772) І його учні були на
стільки активними і видатними, що Міснаг- 
дім називав Хасидів взагалі Карлінерами.
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Його наступником став його учень Шеломох 
Карлінський (1738-1792), який був висла
ний з рідного міста в 1786 році в Людмир, 
Волинь (Володимир Волинський). Наступ
ним закликом був Ашер Перлов з Сталіна, 
син Аарона (1765-1826), під яким процвітав 
Карлін-Столінський хасидизм, поки не став 
найбільшою династією на Поліссі. Інші важ
ливі групи сформувалися під Шаїмом Шай- 
кла Амдура (1787 р.) І Мордехая (Лаховиця) 
(1742-1810) [19, ст.21].

Відомі євреї на території Волині
У житті українських міст ранньомодер- 

ної доби важливу роль відігравали євреї, які 
завдяки згуртованості та певним навичкам 
змогли розгорнути бурхливу фінансово-гос
подарську діяльність і накопичити значні ка
пітали, конкуруючи у цьому не лише з міща
нами, а й зі шляхтою. І хоча про діяльність 
євреїв періоду XVII століття є дуже мало 
інформації, проте вдалося знайти майже 
130 документів, які стосуються колоритної 
постаті -  волинського єврея Маєра Давидо- 
вича з містечка Колки (інша назва Романів), 
що лежало у Луцькому повіті. Джерела за
свідчують, що Майєр Давидович здійснював 
одночасно різні фінансово-підприємницької 
операції, зокрема -  позичав гроші, брав речі 
у заставу та на зберігання, займався вило
вом і продажем риби, поставками меду та 
зерна, виготовляв і продавав попіл. Значно
го розмаху набрала його орендно-заставна 
діяльність: оренди млинів, корчем, мит, а та
кож як окремих сіл, так і цілих волостей, що 
включали міста та прилеглі до них села (від 
2-3 до 6-8 сіл). Робив це Маєр Давидович 
як одноосібно так і в кооперації з євреями з 
інших міст. Це дало змогу скласти значний 
капітал, що своєю чергою сприяло піднесен
ню його значимості у тогочасному соціумі 
[7, ст.18].

Ганновер Натан Нота (поч. 1620-х -  1683) 
-  єврейський історик-хроніст, равин, релі

гійний проповідник, містик-кабаліст. На
родився на Волині в сім ї равина. Здобув 
традиційну єврейську освіту. До початку на
ціональної революції 1648-1676 мешкав у м. 
Заславль (нині м. Ізяслав), потім у Західній 
Європі. Автор широковідомої хроніки «Гли
бокий мул» («Явен Мецула»), яку видано у 
Венеції (Італія) 1653 р. [8, ст.18], і яка є цін
ним джерелом з історії українського єврей
ства доби середньовіччя.

Твір став своєрідним мартирологом єв
рейства, що загинуло в Україні впродовж 
1648-1649 років, він вирізняється відчуттям 
історії та просякнутий релігійним містициз
мом. У ньому висвітлюється повстання На
ливайка 1594-1596 рр. та повстання Павлюка 
1637 р., змальована постать Б. Хмельницько
го, а ще постаті кількох польських діячів того 
часу, описані подробиці єврейських погро
мів у містах Немирів, Тульчин, Бар, Острог, 
Заславль (ізяслав), Полон не та ін. в останні 
роки життя був равином містечка Унгариш 
Броди в Моравії (нині у складі Чехи). Загинув 
1683 під час розгрому містечкака куруцьки- 
ми (угор.) загонами графа Текелі, союзника 
Османської імперії в її боротьбі з Австрією.

Якоб бен Вольф Кранц (1740-1804) був 
проповідником у Межи річах, Жовкві, Дубно 
(він прожив тут 18 років), Вльодова, Капіш і 
Замость. Він користувався величезною попу
лярністю. Відвідував Німеччину, де дав вели
кі проповіді в найбільших громадах. У Бер
ліні він зустрівся з Мойсеєм Мендельсоном 
(єврейсько-німецький філософ, засновник і 
духовний лідер Хаскапи; ідеї Мендельсона 
справили величезний вплив на розвиток 
ідей Просвітництва і реформізму в іудаїзмі в 
XIX ст. столітті), який назвав Кранца «єврей
ський езоп», в знак визнання його блиску і 
пристрасті до притч. Він написав коментарі 
до Тори І пізніших творів єврейської літера
тури, додавши притчі і приклади реального 
життя. Його жарти з приводу хасидів (які він 
розказував не так багато) характеризували-
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ся народним гумором. Равин міста Дубно 
зобов'язаний своєю унікальною популярніс
тю не тільки своєму красномовству, але й 
своїм дослідницьким розумом і глибоким, 
чітким розумінням життя. Його роботи були 
опубліковані посмертно його сином Ісаком.

Отже, на території Волині було багато єв
реїв, що розвивалися у різних напрямках, 
тим самим розвиваючи наш край. І рід їх
нього заняття був дуже різноманітним: від 
торгівлі і до релігії.

Синагоги на Волині
Автономію єврейської громади в Поль

сько-Литовській Державі наприкінці XVI та 
на початку XVII ст. названо «золотим віком» 
єврейської культури в розсіянні. Єврейська 
наука процвітала протягом цього періоду. 
Сприятливі економічні та соціальні умови 
XIV та XVII ст. створили підґрунтя для вияву 
єврейської віри в оригінальних і динаміч
них творах дерев'яної архітектури. Бідніші 
та новостворені релігійні громади будували 
свої храми з легкодоступного дерева, і де
рев'яні синагоги часто були най примітніши
ми спорудами українських міст. Протягом 
наступних десятиліть поставали величні та 
захопливі будівлі; вони були рідкісним ар
хітектурним явищем і специфічним єврей
ським способом вияву народного мистецтва 
та архітектури.

Так, у ХУІІ-ХУІІІ ст. над низькими будинка
ми західноукраїнських міст височіли понурі 
будівлі шляхетної простоти та оригінальнос
ті - дерев'яні синагоги. Ці дивовижні доми 
богослужіння були унікальні для цієї части
ни Європи. Історики мистецтва припуска
ють, що архітектура цих будівель була пере
важно натхнена палацами місцевої шляхти. 
Казимир Мокловський описав синагоги як 
«найвище досягнення культури містечок», 
так само як дерев'яні церкви були виявом 
сільської архітектури [9, ст.18].

Нижче наведено фотографії декількох

синагог Волині періоду ст. XVII-XVIII ст. [10, 
ст.18], якими вони були до Другої світової 
війни.

Луцька синагога всередині, 1626-1628 роки

Розвиток єврейського друкарства
(на прикладі міст Дубно та Острог)
Єврейська преса була заснована у ба

гатьох містах Волині, зокрема в Острозі та 
Дубні. Засновником першого видавничого 
дому на івриті в Дубні був Єгонатан Берха- 
мі з Біля мові це в Сілезії, що спочатку був 
редактором у друкарні Я на Антоні Кругера 
з Нового Двору (Мазовія), а потім був аген
том, що продавав книги Кругера у Варшаві. 
Діловим партнером та власником друкарень 
Єгонатана був Міхал Піотровський. На пер
ших сторінках їхніх книг партнери, в подяку 
за дозвіл на роботу друкарні, також вклю
чили монограму генерала Станіслава Любо- 
мирського -  власника міста. До кінця XVIII 
століття вони видали 23 книги. Найнятими 
друкарями були Натан Файтл бен Яаков, 
брат друкаря Єгонана, Бенджамін бен Цві 
Хірш з Вишневця, Йозеф Чаїм бен Єшона- 
тан (також працював друкарем) і Йозеф бен 
Шломо з Острога. У 1804 р. У  Дубні було за
сновано друге видавництво, яким керували 
єврейські друкарі Аарон бен Джон з Острога 
та Йозеф бен Єгуда Лейб з Дубна [12, ст.18].

Острог -  приватне місто Острозьких кня
зів Волині -  часто називали хасидським
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центром (одним із засновників руху Хасидів 
був острожанином - Яаков Йосеф). Також це 
місто слугувало домом для рабинів, важли
вих для духовності польських євреїв, а також 
місцем для знаменитої єшиви (равинська 
академія). Тим часом у місті було також чо
тири івритських видавництва, які до кінця 
XVIII століття опублікували 24 книги. Перше 
з цих друкованих видань було засноване в 
1792 році Корецьким Авраамом бен Ісаком 
Аджиком. Він мав багато робітників, які під
тримували роботу виробництва. Це були ре
дактори, друкарі та ін. Діловим партнером 
Авраама бен Ісака Айзека був Аарон бен 
Йона, який у 1796 р. заснував ще одну єврей
ську друкарню, яка була здатна конкурувати 
не тільки з місцевими, але і з друкарнями 
Кругера в Новому Дворі (щоб зацікавити по
купців придбати книгу він використовував 
друковане кільце з печаткою - монограму, 
що нагадує типовий для друкарні у містечку 
Новий Двір штамп.

Згодом у 1795 або 1798 роках, було за
сновано третє видавництво. Воно належало 
Смюелю бен Іссахару Бер Сегалу, власнику 
єврейських друкарень в Корці, Шклові та 
Полон йому. Сегал удосконалив свою дру
карську майстерню, і з цією метою він при
дбав деякі типографічні ресурси з друкарень 
Кругера в Новому Дворі. Останнє, четверте, 
видавництво було засноване в 1800 році 
Елайджем бен Ікчаком та його діловими 
партнерами [12, ст.18].

Отже, розвиток преси на Волині також у 
великій мірі завдячував євреям. Вони розви
нули друкарні до конкурентоспроможного 
рівня. Цей промисел був однією із успішних 
діяльностей євреїв на Волині.

Висновки
Дослідивши історію єврейської общини на 

території Волині у XVII -  XVIII сг., можна ви
значити такі характеристики їхнього життя:

• життя цієї національної меншини

було досить складним у період XVII- 
XVIII ст. Дуже часто вони потрапляли 
під гоніння, переслідування та знищу
валися незалежно від влади у регіоні;

* частка єврейського населення посту
пово зменшувалася у визначений пе
ріод через те, що українське населен
ня вважало їх  ворогом;

* євреї відігравали значну роль в еконо
міці краю;

* євреї зробили значний внесок у куль
турне життя краю;

* розвивали архітектуру краю;
* зробили внесок у книгодрукування 

Волині.

Отже, узагальнюючи всю роботу, можна 
сказати, що єврейська громада зробила чи
мало вкладень у розвиток Волині у багатьох 
сферах діяльності. Незважаючи на вороже 
ставлення інших народів до них, євреї про
довжували працювати на повну силу, при- 
носячи прибуток не тільки собі, а й нашому 
краю.
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ВАСИЛЬ-КОСТЯНТИН 
ОСТРОЗЬКИЙ ЯК ПРОТЕКТОР 
ПРАВОСЛАВНОЇ ЦЕРКВИ

А в т о р :
П р и с я ж н ю к  О л ь г а  Ю р і їв н а ,
учениця 9 класу НВК «Оженинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 - ДНЗ»

Н а у к о в и й  к е р ів н и к :
П ік у л ь с ь к а  В а л е н т и н а  
М и к о л а ї в н а ,
студентка III курсу факультету 
міжнародних відносин 
Національного університету 
«Острозька академія»

Н а у к о в и й  к о н с у л ь т а н т :
К іч а т и й  Л е о н і д  С в я т о с л а в о в и ч ,
директор Дубенського історико- 
краєзнавчого музею

К о о р д и н а т о р :
Д р е л ь  Н а д ія  А н а с т а с і їв н а ,
директор Центру духовно- 
морального виховання 
Національного університету 
«Острозька академія»

Звичний образ князя містить у собі риси 
найбагатшого та найвпливовішого арис
тократа; мецената науки, культури, освіти; 
оборонця Православ’я та чільного представ
ника «русі» у Речі Посполитій. Цей застиглий 
образ зрідка доповнюється його військови
ми подвигами в обороні Вітчизни (підкрес
лимо: Великого князівства Литовського та 
Речі Посполитої, а в сенсі «малої батьківщи
ни» -  Волині та маєткових володінь Дому й 
територій, підпорядкованих Острозькому за 
посіданням урядів), а також низкою інших,

менших, одначе все ж позитивних рис. І над 
усім цим однозначно домінує постать твер
дині Православ’я, мецената і «некоронова- 
ного короля».

Цей героїзований образ є ніби застиг
лою маскою, знятою з сивобородого князя, 
який мовби ніколи не був молодим і завж
ди мав усі перелічені ознаки, ніби прийшов
ши з ними на світ від самого народження. 
Він був своєрідним чином «канонізований» 
уже сучасниками та ближчими нащадками 
-  і переважно знов таки як твердиня Пра
вослав’я та забороло Русі, як такий собі ве- 
лет-богатир, котрий високо здіймає стяг зі 
штандартом «Православ’я» та «Русь».

Острозький -  «літоросль Великого Воло
димира, котрий Руську землю охрестив»: 
так писав Іпатій Потій ще у 1598 р., коли на
віть перебував у ворожих стосунках із кня
зем через унію. Волинська шляхта аж через 
чверть століття по смерті князя на сеймиках 
покликалася на його «гідну вічної пам’яті» 
особу (інструкція 1632 р.). Ідеал благочести
вого православного русина перетворився на 
дорогоцінний взірець, гідний наслідування у 
віках.

Мета проекту: дослідити вплив Васи- 
ля-Костянтина Острозького у православній 
церкві.

Завдання: дослідити вплив В.-К. Остро
зького на заміщення церковних посад, про
аналізувати його меценатську діяльність для 
православної церкви та монастирів, визна
чити його роль у реформуванні православ
ної церкви та покращенні рівня освіти пра
вославного населення.

Актуальність проекту полягає у тому, що 
необхідно дослідити діяльність В.-К. Остро
зького, так як цей відомий діяч вклав свій 
значний внесок для розвитку православ’я на 
теренах України, виступав захисником інте
ресів православного населення.

Методи дослідження: аналізу, синтезу, 
історичний, логічний.
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Походження роду Острозьких
Український народ є одним з най релі

гійніших і найосвіченіших націй з високою 
християнською свідомістю та культурою. 
Наші міста здавна були центрами освіти, 
культури і духовності слов’янських народів. 
Київ, Володимир-Волинський, Кременець, 
Острог, Галич, Чернігів, Полонне- наймогут- 
ніші осередки поширення християнства та 
духовного єднання українців. Проте право
славна церква -  рідна українська віра, завж
ди потерпала від утисків та переслідування 
[1, с. 61].

У свій час, багато освічених та патріотич
но налаштованих наших земляків, займаю
чи високе та відповідальне становище в су
спільстві, залишалися вірними своїй країні і 
батьківській вірі, виступаючи на її оборону. 
Така ситуація склалась і в XV -  на початку 
XVII ст. Через відсутність власної державнос
ті саме князівський прошарок українського 
суспільства виявився здатним впливати на 
долю українства, захищати його суспільні, 
релігійні та культурні інтереси [2, с.8]. У цьо
му відношенні династія князів Острозьких 
завжди помітно вирізнялася з-поміж Інших 
магнатів. Більше того, починаючи з XV ст., 
сама православна церква в Україні стає го
ловним суб’єктом і об’єктом української іс
торії, бо за оборону її цілісності й чистоти 
точилася вся історична боротьба [3, с. 35].

З питань походження роду Острозьких, 
аналіз їх  політичної, культурної, освітньої та 
релігійної діяльності існує ціла низка книг, 
авторами яких є: Томаш Кемпа, Дмитро Лі- 
щук, Петро Ричков, Віктор Луц та інші. Також 
цього питання торкались у своїх працях Ми
хайло Грушевський, Орест Субтельний, Іван 
Огієнко (митрополит Іларіон), Петро Слобо
дян юк і Галина Дорош. Важливим джерелом 
дослідження родини Острозьких є книга 
Василя Ульяновського «Князь Василь-Кос- 
тянтин Острозький: історичний портрет у 
галереї предків та нащадків». У праці вмі

щено велику кількість інформації за доку
ментального підтвердження генеалогії роду, 
життєвого шляху Острозьких. їх діяльність, 
зв’язки, участь у великій політиці та цер
ковно-релігійному житті. Крім того, книга 
насичена великою кількістю ілюстрованого 
матеріалу. Дана праця заслуговує особливої 
уваги та є важливим джерелом вивчення іс
торії роду князів Острозьких.

Метою даної роботи є з’ясувати і про
аналізувати становище української право
славної церкви в ХУ-ХУ 11 ст. та важливу роль, 
яку відіграла родина Острозьких у її розвит
ку. У своїй статті найбільшу увагу звертаю 
на двох князів з цієї династії -  Федора та Ва- 
силя-Костянтина Острозьких з тієї причини, 
що перший був канонізований актом Петра 
Могили в числі печерських преподобних [4 
с. 128], а другий нещодавно Українською 
Православною Церквою Київського Патрі
архату. Тому, на нашу думку. їх  роль у розбу
дові рідної віри є найбільшою.

Першим представником роду, від яко
го тягнеться лінія Острозьких, був Данило 
Острозький, котрий проживав на Волині 
близько середини XIV ст. За своє життя він 
відзначився прихильним ставленням до 
православної віри. З особою Данила Остроз
ькою пов’язують два сакральні центри 
Острога: символ міста та родову усипаль
ницю князів Острозьких -  Богоявленський 
собор, а також церкву Святого Миколая, яка 
вщент згоріла в 1703 р. [4, с. 117-118].

Після смерті батька його син Федір Дани
лович отримав замок і місто разом з околи
цями у дідичне володіння. Він присягнув на 
вірність королю Ягайлу та отримав за власні 
заслуги і з умовою військової служби Короні 
навіки Острог з волостю. Пізніше це знову 
підтвердила королева Ядвіга, а у 1396 р. -  
князь Вітовт [5, с. 20].

У кінці ХІУ-ХУ ст. на українських землях 
посилюється польська колонізація, а разом 
з нею і німецьке право, що служило денаці
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оналізацію руського краю, скріпленню поль
ських та католицьких елементів [6, с. 228]. 
За новим правом в міських адміністраціях 
перевага була на боці католиків, а також 
жидів, що займали виняткове становище 
з цілим рядом обмежень. Проте на Волині 
магдебурзьке право почало ширитися тіль
ки в першій половині XVI ст. [6, с. 229]. У той 
час загострюється протистояння католиків з 
православними. З часом духовно-релігійний 
гніт посилюється та розпочинається наступ 
поляків на церковні права українців.

Незважаючи на ці події та заслуги перед 
польським королем, Федір Острозький за
лишився вірним православній вірі. Напри
кінці свого життя він залишив спокуси світу, 
княжу славу, постригся у Києво- Печорсько
му монастирі, прийняв схиму з іменем Фе- 
одосій і помер та був похований в Дальніх 
печерах обителі. Згодом Федора Церква 
канонізувала і він став небесним молитве
ником за рід Острозьких та єдиним в роді 
монахом [4, с. 128].

Князь Федір (Феодосій) Острозький на
лежить до семи волинських православних 
святих. Днем його поминання було встанов
лено 11 (24) серпня, друге поминання -  28 
серпня (10 вересня), коли святкується Собор 
Києво-Печерських угодників, які спочива
ють у Дальніх печерах. Крім того Феодосій 
шанується у Соборі волинських святих 10 
(23) жовтня [4, с. 133-134].

Наступним відомим своєю побожністю 
представником династії князів Острозьких 
був Костянтин Іванович, який брав актив
ну участь у релігійному житті та умів жити 
у згоді з представниками інших конфесій. 
Самостійна діяльність Острозького в усіх 
аспектах розпочинається лише від часу ви
знання його правомочності. Однак на по
чатку «власної ходи» він був заклопотаний 
поверненням своєї родової спадщини. За 
40-ві-50-ті роки XVI ст. відомо вкрай мало 
документів щодо церковних стосунків кня

зя. Князь підтримував добрі стосунки з 
королем Зигмунтом Старим, часто бував 
в Кракові і стикався з латинською культу
рою, однак залишався вірним православній 
вірі. На його прохання король видав у 1511 
р. привілей церкві, який зміцнював неза
лежність церковного судочинства [5, с. 26]. 
Свідченням релігійності Костянтина є під
несення сакрального значення родового 
гнізда -  Острога, заснування там додаткової 
єпископської кафедри та наречення Луцько
го єпископа ще й Острозьким. Крім того, він 
підтримував важливі релігійні центри у своїх 
власних маєтках.

Костянтин Іванович перебудував у 1521 
році замковий храм Богоявлення в Острозі 
[4, с. 246-247; 2, с. 77], який близько ста років 
був справжньою окрасою міста і найпоміт
нішою церковною новобудовою Волині. Не 
було рівних йому ні в Галичині, ні на Поділлі 
[2, с. 79-80]. Також князь Костянтин побуду
вав у Вільно два православних храми: Св. 
Трійці І Св. Миколая. До інших його побож
них фундацій належали: перебудова церкви 
Пресвятої Богородиці у Вільно та будівництво 
храму Бориса і Гліба у Новогрудку [5, с. 26].

У першій половині XVI ст. католицька цер
ква Польщі знаходилась у повному занепаді. 
До цього привело неосвічене духовенство, 
яке мало дбало про своїх вірних, і в той же 
час суворо стягувало з народу свою десяти
ну. Скрізь панувало перекупство, недодер
жання божественності, з занепаду католиць
кого духовенства скористались протестанти, 
наносячи йому тяжкі удари у всіх землях.

Проте кращі представники католицької 
церкви дуже скоро зуміли оцінити причини 
занепаду свого духовенства та направили 
свою діяльність на усунення причин цього 
занепаду. У 1540 році утворено осібний ка
толицький орден єзуїтів. Ченці цього ордену 
скрізь закладали свої школи, сприяючи його 
поширенню та повне окатоличення грома
дян [7, с. 141].
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Крім того, головний удар єзуїти направи
ли на вищу українську та білоруську інтелі
генцію, що тоді була православною, а також 
і протестантською. Згодом, не витримавши 
їх  утиску, православні знатні родини поки
нули батьківську віру і пристали до чужої, 
тим самим зріклися і своєї нації. Серед тої 
інтелігенції були княжата Острозькі, Слуцькі, 
Заславські, Збаразькі, Вишневенькі, Сангуш- 
ки, Чарторийські і інші [7, с. 146-147]. Це дуже 
негативно відбилось на православній церкві, 
бо тим самим вона позбулась своїх сильних 
патріотів та матеріальних достатків. Відходя
чи в протестантство, пани часто відбирали 
церкву в своїх підданих і віддавали їх  на збо
ри протестанським громадам [7, с. 149].

Сумне становище православної церкви 
погіршувалось ще й відсутністю добрих 
шкіл, тому православна молодь змушена 
була здобувати освіту або закордоном, або 
в школах польських.

На оборону батьківської віри стали міща
ни, які почали організовуватися в церковні 
братства, селяни, нижче духовенство, а та
кож козацтво, яке виступило на оборону 
православ’я в кінці XVI ст. Згодом братства 
відкривають свої школи, вишукують учите
лів. У різних містах в ХУІ-ХУІІ ст. заклада
ються друкарні, які випускають багато книг 
живою українською мовою, що з того часу 
стала літературною. І в Україні розпочався 
культурно-національний рух, скерований на 
оборону своєї Церкви [7, с. 150-151].

У другій половині XVI ст. дуже важливим 
культурним центром для цілого українсько
го народу було місто Острог -  столиця князя 
Костянтина Василя Острозького -  найба- 
гатшого руського магната, який мав винят
ковий авторитет у Церкві [7, с. 169] та був 
провідником усього українського народу у 
страшні берестейські дні 1596 року [3, с. 49].

Він зробив неоцінений внесок у розбудо
ву православ'я. Завдяки Костянтину Остроз
ькому була укладена і видрукувана перша

слов’яномовна Біблія, яка вважалась най
більше шанованою книгою протягом кіль
кох віків. Потреба у ній була пекуча, бо брак 
повного Святого Письма відчувався тоді на 
кожному кроці, особливо, коли почалася за
пекла релігійна боротьба. Острозька Біблія 
дала в руки оборонців найміцнішу духовну 
зброю [7, с. 169, 175]. Крім цього, із засну
ванням Костянтином Острозьким напри
кінці 1576 року слов’яно-греко-латинської 
академії значно зросли самі можливості от
римувати добру освіту і в Україні. Ця перша 
вища школа з друкарнею процвітала аж до 
смерті князя, І тільки після 1608 року поча
ла занепадати. Острозька академія була од
ним з найбільших центрів анти католицького 
руху в Україні [1, с.54].

Чисельними були церковні фундації Кос
тянтина Острозького. У його маєтках знахо
дилось близько 600 церков та 20 монастирів. 
Турбувався він і про храми, які знаходились 
поза його маєтками [5, с.114,116]. Відзначив
ся князь також своїм побожним життям, бо 
багато уваги приділяв виконанню релігійних 
обрядів у Богоявленській церкві, а у Великий 
піст проводив у монастирі[4, с. 872].

Старання магната на ниві православ’я 
були оцінені патріархами. Так, Константи
нопольський патріарх Ієремія II назвав кня
зя «стражником святої Церкви», а в часи 
боротьби з Берестейською унією патріарх 
Мілентій Пігас удостоїв його, єдиного світ
ського, високим званням екзарха [5, с. 111]. 
Незабуті усі заслуги князя перед право
слав’ям і сьогодні. Нещодавно Українська 
Православна Церква Київського Патріарха
ту канонізувала Костянтина Острозького. 
26 лютого встановлено днем вшанування 
пам’яті благовірного князя.

Таким чином, у ХУ-ХУІІ ст. православ’я за
знавало утисків з боку католиків, протестанті 
в та інших вірувань, що загрожували навіть 
само його існуванню. Проте завдяки патріо
тично налаштованим українські родинам, а
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особливо впливовим та багатим родам, пра
вославна віра отримала справжніх оборон
ців, які всяко підтримували рідну Церкву, 
живу народну мову, піднімали культурний 
рівень українців. Такими були згадані у стат
ті представники династії князів Острозьких, 
які ні зважаючи на своє високе становище, 
різноманітні обставини та спокуси не зрі- 
клись батьківської Віри.

Костянтин Острозький
та його позиція щодо унії
У кінці XVI поч. XVII ст велика роль нале

жала особистості князя Василя-Костянтина 
Острозького та його доволі широкі можли
вості по впливу на світську й духовну поло
вини учасників релігійного життя (очевидно 
окрім короля) Речі Посполитої. Дізнавшись 
про те. що в життя втілюється не той варіант 
унії, котрий хотів би сам магнат, останній по
чинає, як відкриту, так і приховану боротьбу 
проти неї. Яскравим прикладом її інтенсив
ності та безкомпромісності може служити 
професійна діяльність та невизначено-ре- 
лятивістична позиція щодо унії двох не ос
танніх у церковній ієрархії -  осіб львівського 
владики Гедеона Балабана (дії котрого до 
всього ще й послужили приводом до почат
ку уній ного процесу) і митрополита Київ
ського, Галицького та всієї Русі Михайла Ро
гози. Головними джерелами інформації для 
дослідження послужили два автентичних 
тодішнім подіям полемічних трактата: «Апо- 
крисис» Христофора Філапета, та «Антири- 
зис» Іпатія Потія. Нерозкритість поставленої 
вище проблеми визначає й актуальність цієї 
роботи. Перейдемо до детального списку 
антиунійної діяльності князя.

Ідея об’єднання церков почала пропагу
ватися католиками ще з середини 1570-х рр., 
свідченням є книга П. Скарги «Про єдність 
Церкви Божої» (1574). Однак, для руського 
духовенства перетворив ідею в актуальність 
вже згаданий Гедеон Балабан, котрий 1589 р.

встряв у конфлікт з Успенським братством, 
до того ж утруднений підтримкою останньо
го патріархом Ієремією II та митрополитом 
Рогозою.

Іпатій Потій пише в «Антиризисі», що піс
ля від'їзду Ієремії з України зимою 1589-1590 
рр., Гедеон Балабан їздив у Дунаїв до львів
ського католицького архієпископа і просив 
«звільнити» владик з під влади патріархів. 
[8,Стб с. 617-618]. Таємні наради єпископів 
щодо поєднання з Римом почались з січня і 
природньо, що на першій з них, проведений 
в Белзі Сокольского повіту був присутній Ге
деон Балабан. З ним спільно засідали вла
дики холмський і белзький -  Діонісій Зби- 
руйський, турівський і пінський -  Леонтій 
Пелчицький, луцький і острозький -  Кирило 
Терлецький [6, с. 561]. Також з «Антиризи- 
су» дізнаємось, що 24 червня 1590 р. прово
диться ще одна нарада владик у Бересті, на 
якій крім рішення проводити подібні зїзди 
щорічно у цьому ж місяці, в цей же час, була 
прийнята декларація, де владики висловлю
вали бажання «віддати порслушність най- 
святішому отцеві папі римському і піддати 
церкви Божі під зверхніть та благословення 
його милості» на умовах збереження обряду 
та підтвердження привілеїв. Серед її підпи- 
сантів знову ж таки був львівський єпископ.

Можливо В.-К. Острозький і знав про та
ємну змову. Але, оскільки тоді у нього ідея 
унії все ще витала в повітрі й був прихильни
ком об’єднання та навіть проводив перегово
ри щодо нього з папським нунцієм Антоніо 
Поссевіно, то унійні потуги Балабана з коле
гами покарані не були. Ще навіть 21 червня 
1593 р. з Любліна князі, написав до Потія 
лист, в якому представив свій проект унії і 
просив розглянути його на Берестейському 
синоді, який мав відбутися 24 червня.

Тут важливо підкреслити, що уній ний 
проект князя кардинально відрізнявся від 
проекту схильних до реформи церкви вла
дик, який вони підписали, запропонувавши
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об’єднання з Римом Київської митрополії на 
умовах збереження традиційного управлін
ня та церковних обрядів. Натомість, у 7 тезах 
князя не говориться про Київську митропо
лію в якості окремої помісної церкви, що має 
право на самостійне об’єднання з Римом. На
впаки, у своєму листі князь В.-К. Острозький 
трактує унію не як підпорядкування частини 
Православної церкви Римському папі, а як 
рівноправне об’єднання всієї Вселенської 
Православної церкви з Католицькою. Князь 
прагнув, щоб церква повернулась «до свого 
першого пункту», тобто, до часу єдності, від 
якої в 1054 р. римляни самі «отторглися», і 
щоб церквою управляло кілька ієрархів [8, 
Стб. 585-586].

Попри авторитет князя у його проекту 
відразу ж знайшлася опозиція в особі Іпатія 
Потія. Ознайомившись з унійним проектом 
В -  К. Острозького і зрозумівши, що він є по 
суті протилежним проекту єпископів. По
тій просто не представив його на синоді й 
пропозиції князя навіть не були розгляну
ті. Неприйняття його проекту сильно охо
лодило сподівання Василя-Косгянтина на 
можливість універсального рівноправного 
об’єднання між церквами, а лист патріарха 
Мелетія Пігаса від 8 березня 1594 р„ у яко
му було пристрасне прохання підтримувати 
об’єднання, остаточно перетворив князя з 
прихильника унії на її палкого ворога.

Другий об’єкт даної тематики -  Михайло 
Рогоза починає проявляти свою об'єднавчу 
активність майже на 5 років пізніше за Ге
деона Балабана. М. Грушевський пише, що 
його почав залучати все той же Потій напри
кінці 1594 -  на початку 1595 р. Митрополит, 
після недовгих вагань, десь у лютому -  бе
резні 1595 р зустрівся у Слуцьку з Г. Балаба
ном і помирився з ним. тим самим долуча
ючись до владик, і не раніше березня 1595 р. 
від себе подав королю артикули поєднання 
з Римом, «аналогічні з артикулами владик, і 
написані очевидно під впливом їх (або їх  суб

страту), але коротко» [5. с. 579-580]. Підпис 
М. Рогози разом з підписами семи єписко
пів є під «Декларацією...» від 2 грудня 1594 
р. та піл тією ж «Декларацією...» з датою 12 
червня 1595 р., написану у формі листа-звер- 
нення до папи Римського [6, с. 585].

Той самий вчений робить гіпотезу про 
намагання митрополитом та владиками пе
реконати князя, що вони непричетні до унії, 
«звалюючи все на одного луцького владику 
К. Терлецького, з котрим князь Острозький 
був давно посварений» [6, с. 582] і тим са
мим відволікти магната від їхніх дій щодо 
об’єднання католицької та православної 
церков.

Попри безсумнівний авторитет Грушев- 
ської у точності його, озвученого вище, при
пущення змушує сумніватися аналіз текстів 
листів Михайла Рогози та Іпатія Потія, опу
блікованих в «Апокрисисі». Він показує, що 
князя вволив в оману лише володимирський 
владика. Натомість, позиція митрополита 
Рогози до унії була складною і суперечли
вою. Очевидно, що сам особисто він не під
тримував реформи церкви, а свої артикули 
поєднання подав королю підтиском владик. 
Потрібно зазначити, що в листі, написаному 
з Новогродка в березні 1595 р., митропо
лит Рогоза категоричного заперечує чутки 
про його участь у підготовці унії, та завіряв 
князя у вірності своїй вірі: «про те не думав 
і тепер думати не хочу, аби свою праведну 
віру в натоптання подати, і своєї набожності 
відступником бути, і рукопокладення свято
го отця патріарха мати за нізащо» [9, Стб. 
1053-1056]. Керівник Київської митрополії 
переконує князя Острозького у підтримці 
його проекту об’єднання, і що має всі докази 
для виявлення («обнажена») того «скритого 
фальшу» владик, котрі таємно готують унію. 
Далі повідомляє про свою зустріч у Слуцьку 
з Гедеоном Балабаном, який також не буде 
зрадником своєї віри. «Дуже добре грани
лося, що тепер в монастирі Слуцькому отця
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владику Львівського застав, з котрого, вірю, 
що пожежа та шкідлива Церкви нашої Схід
ної і всьому нашому народові не постала». 
Рогоза сповіщає князя, що Балабан «дуже 
проти умислів злих їх (владик) і присягу на 
Євангелії на це склав... бути сторожем віл 
інших єпископів» і повідомляти митропо
лита та князя-восводу про все. що знає [9, 
Стб. 1055-1056]. «...щоб ваша милість того 
змія райського і лиса хитрої о. про котрого 
вашій милості говорив, стерегтися хотів і за 
ним промисел пильний у житті своїм чинив, 
аби неприятель церковний роги не підіймав 
і в яму впав» [9, Стб. 1057-1058]. Мало ймо
вірно, що М. Рогоза не писав ці слова щиро, 
а отже коливався у доцільності підписання 
унії шляхом зради патріархам.

Послуговуючись сказаним вище можна, 
припустити, що примирення митрополита з 
львівським владикою Гедеоном Балабаном 
в березні 1595 р. відбулося не «під знаком 
унії», а навпаки -  на той час Г. Балабан, хоча 
й провів у січні 1595 р. у Львові свій синод, 
який постановив просити митрополита та 
єпископів, щоб «тоє спасенное дело єдно- 
сги с престолом римським без отволоки ко
нчили» [6, с. 581]. почав також сумніватися 
щодо уній них планів. І справді вже через 
кілька місяців, 1 липня 1595 р. Гедеон зробив 
у гродських книгах м Володимира запис, що 
ініціатори унії неправомірно зловживали 
його бланками документів тим самим озна
менувавши свій демарш та повернення до 
консервативних позицій. Саме тут можливо
сті та влада князя таки заявляють про себе 
він виступив посередником у примиренні 
владики з львівським братством і вважаєть
ся, що саме це гарантувало «повернення» 
Балабана. Не менший вплив на останнього 
також справляє «Обвіщення» острозького 
магната про яке піде мова дещо нижче.

Водночас не можна заперечувати і суто 
особистих причин вчинку Балабана: при
сяга на вірність православ'ю, складена на

святому Євангелії, в березні 1595 р. в Слуць- 
кому монастирі, мала для Львівського вла
дики велике значення і була першим кроком 
повернення до рідної церкви. Надалі він 
активно виступав проти унії на Берестей
ському соборі, а після остаточного переходу 
в останню М. Рогози, до вибору нового ми
трополита, був екзархом Константинополь
ського патріарха, відкрив кілька православ
них друкарень і шкіл та залишався ревним 
поборником православ’я до кінця свого жит
тя (1607 р.).

Обурений тим, що доля церкви вирішу
ється не собором, а купкою владик. В.-К. 
Острозький написав гнівне «Обвещеніє» ок
ружну грамоту до православного населен
ня, яка була видана в острозькій друкарні 25 
липня (за інш. джерелами 25 червня) 1595 р. 
У  ній «Константинъ Божією милостию кня
жа Острозкоє» засвідчував перед усіма свою 
повсякчасну вірність православ’ю і заявляв 
про зраду митрополита та єпископів «фаль
шивих пастирів, які перемінилися у вовків. 
Відступили віл єдиної правдивої віри. Святої 
Східної церкви... Повідомляю про них вас 
усіх як улюблених братів моїх у Христі. І хочу 
разом з вами стати проти ворогів нашого 
спасіння, щоб з Божою допомогою і через 
ваші сповнені ревності старання, вони самі 
попали в сіті, які потайки нам підготували» 
[10, с. 146].

Власне порівняння реакції Іпатія Потія і 
Михайла Рогози на «Обвіщеніє» князя є ще 
одним показовим фактом того, як митропо
литу тяжко дався його остаточний вибір. Ке
рівник митрополії переконував князя у своїй 
вірності православ’ю, в той час Іпатій Потій 
навіть не заперечував прагнення єпископів 
об’єднатися з Римською церквою і доводив 
Острозькому, що владики робили все мож
ливе для проведення собору, але король їм 
відмовив. У своєму листі до князя від 5 серп
ня 1595 року Потій пише Острозькому, що 
владики перед тою дорогою (в Рим) вели
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ким усилованням того синоду просили і з'їзд 
мав бути дозволений і час призначений

На відміну від Іпатія Потія, митрополит 
Рогоза у листах до князя Острозького від 
12 серпня [9, Стб. 1057-1060] та 28 вересня 
1595 р. [9, Стб. 1059-1064] пише, що він про
ти унії, але безсилий зупинити її підписання, 
того що втратив владу над владиками. Пока
зово, що останній лист написано вже у день 
виїзду Терлецького та Потія до Риму. У листі 
ж від 12 серпня 1595 р. М. Рогоза пише: «... 
Тих теперішніх нещасливих часів своїх, на 
які невдало потрапив за гріхи свої, скільки 
живий буду, оплакати не зможу». Він щиро 
переживав, що князь думає ніби він «забув
ши про покликання своє, набожество і віру 
Сходу умного потоптати наважився, веде
ний хтивістю, або женучися за монастирем 
печерським. про який ані мислю, ані прагну, 
що його королівська милість в держане мені 
доручив взяти». Рогоза вказує про велику 
потребу в синоді, якого потребують всі пра
вославні Литви, бо «багато доброго на ньо
му би зросилось, коли б га злість явилась і 
згинула» [9. Стб. 1060].

28 вересня 1595 р. митрополит пише, 
що князь дав йому знати, ніби «віра наша 
під зверхність римську через нас запрода
на була», і його привів у розпач якійсь рес
крипт, між людьми пущений, в якому його 
«відщепенцем, Юдою та зрадником віри 
своєї іменують». Очевидно М. Рогоза мав на 
увазі «Обвіщення» князя від 25 липня 1595 
року. Він пише, що це несправедливо по від
ношенню до нього, оскільки він завжди був 
«щирим слугою» князя, давав йому знати 
«про тую беззаконність», готовий протисто
яти владикам за підтримки князя, «іти до 
крові за віру святую і за закон свій терпіти і 
вмерти готовий» [9. Стб. 1060-1061].

Митрополит не обмежується одними 
тільки словами і у відповідь на обвинувачен
ня Острозького він відрядив свого службии- 
ка Григорія назустріч із посольством владик

до Риму. Він намагався відмовити відступ
ників, але це цьому не вдалося, він був без
силий відвернути підписання унії.

Проте події розвивались вже незалежно 
від митрополита і князя В.-К. Острозького. 
28 вересня 1595 р І. Потій і К. Терлецький ви
їхали до Риму. 23 грудня 1595 р. папа Кли
мент VIII поставив свій підпис під буллою 
унії і урочисто проголосив приєднання Київ
ської митрополії до Католицької церкви.

Підсумовуючи інформацію подану вданій 
статті можна зробити припущення про на
явність фактично паритетного взаємовпли
ву тиску В.-К. Острозького та особистісних 
характеристик Гедеона Балабана і Михай
ла Рогози щодо питання унії між Київською 
митрополією та Апостольською столицею. 
Про жоден з описаних вище факторів -  лис
тування з Острозьким, його посередництво 
у вирішенні конфліктів, особисті клятви та 
переконання, так і не можна сказати, як 
про виключний у впливі на дії досліджува
них осіб, всі ці елементи діяли одночасно І в 
комплексі, і такими їх необхідно розглядати 
й сучасним дослідникам.

Висновки
У визначений період на теренах України 

з'явилась загроза знищення православної 
церкви, одною з найважливіших справ Ва- 
силь-Костянтин Острозький бачив захист 
православної церкви та віри.

Судячи з усього, відверту антиуніатську 
позицію князь Острозький займав до 1583 
р. Саме цього року князь вступає в перего
вори з представниками римської курії. Він 
у 1583-1585 рр. опинився в центрі східної 
політики папи Григорія XII та його прагнень 
підпорядкувати православ'я католицизму. 
На той час римській курії стало зрозуміло, 
що їй не вдасться залучити до унії царя Іва
на Грозного та, відповідно, підпорядковану 
йому Московію. Тому ставка була зроблена 
на руських (українських та білоруських) пра-
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вославних магнатів. Серед них Острозький 
відігравав головну роль.

Вихід із ситуації Василь-Костянтин бачить 
у єдності з колишніми «братами», проте на 
рівних, а не шляхом приєднання до католи
ків. При цьому князь вважав, що до унії з 
католиками мають приступити не лише пра
вославні Речі Посполитої, а й православні 
інших держав

Князь Острозький пропонував такі умо
ви, які передбачали унію з католиками: пе
редусім аби православні при всіх обрядах 
своїх, як церква Східна цілком лишилися, 
аби римська церква не забирала православ
ні церкви, аби православні духовні в такій 
ж пошані, як і їхні, були, також щоб, митро
полит і владики в раді й сеймах мали місце, 
також дещо виправити деякі речі в церквах 
православних, власне, щодо таїнств та ін
ших вимислів людських, щодо заснування 
шкіл та вільних наук, то є потреба, щоб пра
вославні мали вчених пресвітерів та добрих 
проповідників.
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Фотодокументи -  образотворчі джерела, 
які являють собою статичне відображення 
події, є документами своєї епохи, які сприй
маються сучасниками як несучі достовірну 
інформацію, засновану на здатності каме
ри до точної фіксації дійсності. Існують різні 
види документів. Ми у своєму дослідженні 
використали звичайні світлини професійно
го фотографа Генріха Германовича, які є сво
єрідними джерелами у дослідженні історії 
Кременця -  провінційного міста Південної 
Волині.

Як фотодокументи, світлини дають мож
ливість зафіксувати факти реальної дійсно
сті, реєструючи найдрібніші деталі процесу,

що відбувається; здатність «зупинити мить», 
хоча в певній мірі обмежує можливості пі
знання того, що залишено за межами фото- 
кадру; образно уявити подію, й осмислити 
її. Те, що у зйомці бере участь фотоапарат, 
виробляє оманливе враження відсутності ав
торського начала в цьому процесі. Однак від 
автора залежить вибір предмета, моменту, 
просторових характеристик фотодокументу- 
вання. Тому при використанні фотодокумен
тів велику роль відіграє авторське бачення 
автора.

Тема «Фотодокументи Генріха Герма
новича в контексті історії Кременця 30- 
40-х років XX століття» є актуальною.
По-перше, це використання нетрадиційних 
джерел дослідження, що відкривають для іс
ториків нові шляхи для розуміння минулого, 
збагачуючи дослідницький арсенал і спосо
би аналізу; по-друге, у дослідженні проблем 
Другої світової війни, надзвичайно важливу 
роль відіграє опрацювання місцевих дже
рел, вивчення архівної бази провінційних 
музеїв, якими і є світлини польського фото
графа Генріха Германовича, який упродовж 
1937-1943 року працював у Кременці, і таким 
чином, долучився до висвітлення історії мі
ста. По-третє, ми не маємо жодного дослі
дження по визначеній темі. Ця проблема 
частково піднімалася у дослідженні Панфі- 
лової О. («Мистецьке життя Кременеччини 
20-30-х років XX століття»), про самого фо
тографа згадують місцеві краєзнавці Г. Чер- 
нихівський, В. Собчук, В. Кравчук, Т. Сеніна, 
О. Гаськевич; відомості збереглися у спога
дах дружини, кремен чан; у фондах Креме
нецького краєзнавчого музею представлені 
фотоальбоми, окремі світлини Германовича, 
про нього згадується у місцевих путівниках, 
польських джерелах.

У роботі ми поставили за мету проілю
струвати фотодокументи Генріха Германо
вича в контексті історії міста Кременця 30- 
40-х років XX століття.
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Основні завдання:
■ проаналізувати фотографії Генріха 

Германовича як історичне джерело в 
історії Кременця, показати формуван
ня професійних якостей фотографа;

■ проаналізувати Кременець 30-х ро
ків у його світлинах, прослідкувати 
фото-літопис Другої світової війни в 
місті: фото-свідчення трагічних подій 
1941 р., єврейського гетто, зруйнова
ного міста.

Хронологічні межі дослідження охоплю
ють 1937-1943 рр. -  роки перебування Герма
новича в Кременці.

Об’єктом дослідження є історія Кремен
ця (провінційного міста Південної Волині) 
30-40-х років XX ст.

Предметом дослідження є фотографії Г. 
Германовича як фотодокументи довоєнної і 
воєнної історії Кременця.

Практичне значення. Пошукове дослі
дження може бути використане музейними 
працівниками для підготовки екскурсій, вчи
телями, на уроках історії України і для підго
товки позакласних заходів.

Фотографії Генріха Германовича
як історичне джерело
Формування професійних якостей
Г. Германовича
Надзвичайно велику роль у сучасних 

дослідженнях історії відіграють візуальні 
документи, а саме -  фотодокументи. Вони 
відкривають для істориків нові шляхи розу
міння минулого, збагачуючи дослідницький 
арсенал і способи аналізу. Світлини важли
ві не лише фіксованим зоровим образом, 
що його зберегли, а й закодованою в них 
інформацією. Дослідження, вилучення та 
використання інформації таких джерел дає 
змогу не лише доповнити свої судження про 
історію, а й поглянути на неї в буквальному 
розумінні цього слова [1].

Чималу цінність для дослідження історії 
провінційного міста Кременця 30-40-х років 
XX століття мають світлини відомого поль
ського фотографа Генріха Германовича.

Генріх Германович -  класик польської 
фотографії -  народився у Вільно 20 жовтня 
1912 р. Упродовж 1930-1937 рр. він працю
вав у фотомайстерні Яна Булгака і під його 
впливом сформувався як митець, увібравши 
особливості вільненської школи.

У 1937 р. він переїхав до Кременця і почав 
працювати в Кременецькому ліцеї на посаді 
інспектора-фотографа. Це підтверджує тру
довий договір між куратором Кременецько
го ліцею і Г. Германовичем [2]. Працюючи у 
школах ліцею, він заохочував учнів до фото- 
справи. Спочатку його фотостудію відвіду
вало 4-5 учнів, а згодом їх кількість зросла 
до 23. У листопаді-грудні 1937 р. у Варшаві 
проходила фотовиставка, на якій були пред
ставлені й 5 робіт учнів Германовича [3].

Тут, у Кременці, «місті великої туги», від
булося становлення Германовича як митця. 
Працюючи в Кременецькій фотомайстерні, 
він швидко займає одне з провідних місць 
серед професіоналів, і наступні три роки по
пулярності кременецької фотографії завдя
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чують саме йому. Германович був представ
ником пікторальної течії, поширеної серед 
польських і французьких фотографів, в ос
нові якої була «престижною та тенденція, що 
пов'язувала фотографію з емоційним пейза
жем». Ця особливість прослідковується на 
всіх фотографіях Германовича [4]. Фотограф 
володів «надзвичайним вмінням відкриття і 
відтворення неповторного настрою, харак
терного для кожного місця, регіону чи часу» 
[5]. Його роботи відзначалися вишуканістю 
композиції, насичені приглушеним світлом, 
вони відтворюють атмосферу Кременця І во
линських краєвидів, а в роки Другої світової 
війни наповнилися трагедією, яку пережив 
народ.

Місцевий фотограф із 50-річним стажем 
О. Мальченюк згадував, що роботи Герма
новича можна віднести до класичних понять 
мистецької творчості, їх  можна використо
вувати для викладання курсу фотографії, 
«оскільки в них збережені всі внутрішні й 
зовнішні стани, які вимагає традиційна тео
рія мистецтва» [6].

За оцінкою тогочасних фахівців, своїм ви
бором сюжетів Германович наближався до 
французьких імпресіоністів.

Велику увагу фотограф приділяв якості не 
лише зображення, а й виготовлення самої 
світлини, використанню необхідних матері
алів проявлення й закріплення фотографії. 
Особливо проблемним було знайти необхід
ні хімічні засоби у роки війни. Про це писав у 
історичному оповіданні «Скельця» місцевий 
письменник Юрій Камаєв: «...Треба знайти 
лишень трішки цього білого кристалічного 
порошку, без якого немає сенсу у його, Ген
ріха, існуванні...» Щоб дістати гроші Герма
нович обміняв старий золотий медальйон 
на кілька асигнацій -  рейхсмарок. «Трішки 
щипнуло сумління -  це прикра жертва, цей 
медальйон -  пам’ять про покійну Ядзю. Але 
інакшого виходу не має. Прожити -  ще якось 
проживе, випадковими при робітками заро

бить на шмат хліба. Він одяг старе потерте 
пальто, одів капелюха і подався на ринок..., 
і пішов поміж рядами, врешті -  знайшов. 
Злодійкуватого вигляду неголений чолов'яга 
показав йому пакунок Із білим порошком: 
«Найкращий товар, пане. Із Германії». Гер
манович вже готувався розрахуватися, але 
в останню мить відкрив пакунок і попробу
вав на смак той порошок: «Даруйте, але це 
лайно, а не товар, пане. Най справжнісіньке 
лайно. Це сода...». Він обійшов весь базар, 
але більше того товару на базарі ні в кого 
не було і його охопив відчай. Він готовий 
був переплатити навіть, але щоб то була не 
сода. «Він повертався додому, повільно су
нучи ноги. Стареча втома, апатія. Без цього 
білого порошку нічого не буде... На старій 
площі біля готелю який молодий німецький 
офіцер ладнав фотоапарат на штативі. Він 
колега-фотограф. Аматор не буде носити
ся із важким штативом щоб зняти пейзаж. 
А колега може допомогти, навіть якщо він 
німець... У пана Генріха проснулася надія: 
«Даруйте, пане офіцере, це найновіша мо
дель Лейки? Мабуть гарний фотоапарат. Я 
маю другу модель, хоч більше полюбляю 
старого цейса на то пластинах. Але, як ваш 
колега-фотограф, порадив би вам знімати 
із он того місця, звідти буде більш вдалий 
ракурс і ви позбавитеся цих прикрих бічних 
тіней». Німець погодився, і тоді Генріх звер
нувся з проханням продати йому трохи за
кріплювача, бо «його перемішують із содою! 
Це вбиває фотографію, вона швидко жовкне 
і з часом зображення розчиниться у жовтій 
імлі, лишиться тільки нікчемний листок па
перу. Я добре заплачу вам. Мені конче це 
потрібно...». Німець мовчки дістав пакетика 
із надписом Agfa і простягнув йому, і відмо
вився брати гроші.

«Пан Генріх йшов додому у піднесеному 
настрої. Нарешті він зможе надрукувати 
фотосвітлини. Бо фото -  це мить, яку закар
бовано у вічність. Коли у магічному світлі
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червоного ліхтаря на папері постає зобра
ження, народжується фотографія...». Даний 
уривок є художньо забарвлений, уривок із 
художнього твору, але він демонструє саме 
ставлення фотографа до своєї роботи, ви
значення його цінностей як митця [7].

У Кременці Генріх Германович познайо
мився із своєю майбутньою дружиною Емі
лією Корнашевською -  «вірною супутницею 
долі і недолі».

У 1945 р. після воєнних поневірянь по
дружжя оселилися остаточно в Кракові. І 
хоча був іще виїзд до Щит на, де в рамках 
утвореного Вармінсько-Мазурського ліцею 
намагалися відновити педагогічні ідеї Кре
менецького ліцею, а також праця в «плене
рі» під час створення кінострічок для кіно
студії в Лодзі, післявоєнна, друга частина 
професійного життя фотографа пов’язана із 
Краковом. Тут, в атмосфері збереженої ми
нувшини, відомий польський фотограф під
готував і видав ряд альбомів [8].

У  каталогах окружних, загал ьнопольських 
і міжнародних виставок можна було зустрі
ти прізвище Генріха Германовича. Його ро
боти неодноразово нагороджувалися і від
значалися. Серед усіх виставок найбільший 
інтересу нас викликала виставка «Польська 
фотографія -  1939-1979 рр.», організована 
інтернаціональним центром у Нью-Йорку 
й «Кременець -  місто Юліуша Словацького 
у малярстві І фотографії» у домі Полонії у 
Варшаві. Серед представлених фотографій 
Генріха Германовича були і фотографії із 
життя довоєнного і воєнного Кременця. Від- 
голосом мистецьких традицій 30-40-х ро
ків XX ст. була спільна польсько-українська 
фотовиставка «Мальовничий Кременець», 
проведена у 1969 році, на якій, окрім світ
лин місцевих фотографів, були представлені 
фото Г. Германовича Із зображенням уже не
існуючої старовинної частини міста [9].

Кілька альбомів про Кременець вийшли 
друком у 70-і рр. Минуле Кременця залиша

ється актуальним і сьогодні.
Фотограф помер 31 травня 1992 р. у Кра

кові. А в 1993 році світлини Германовича 
стали підставою для видання фотоальбому 
« К гге тІе п іе с]а І^ о ]и г піета» [10]. Завдяки 
сприянню дочки Людвіка Гроновського, Ган
ни ГроновськоШ анявської, та при підтримці 
Кременецького обласного гуманітарно-пе
дагогічного інституту імені Тараса Шевчен
ка у вересні 2012 року в приміщенні коли
шнього єзуїтського колегіуму було відкрито 
галерею кременецької фотографії 1930-1939 
років. До збірки гелере!' увійшло близько 
ста світлин С. Схейбаля, Л. Гроновського, Г. 
Германовича та учнів фотомайстерні Кре
менецького ліцею.Кременецька мистецька 
школа за розмахом своєї діяльності не може 
зрівнятися з такими осередками, як Львів, 
Київ, Вільно. Творчість Генрика Германови
ча на теренах Кременецького осередку була 
показовою, її вагоме значення у професійній 
підготовці митців та піднесенні духовно-мис
тецької спадщини є беззаперечним фактом, 
а для дослідження історії вони залишаються 
важливим візуальним джерелом.

Кременець 30-х років у  світлинах
фотомитця
Художню фотографію можна розглядати 

як один із видів мистецтва, в основі якого 
лежать технічні професійні навички, творче 
бачення, а також й історичне джерело, на
повнене змістом, яке є відображенням ре
альності з позиції її учасників, очевидців.

Напередодні Другої світової війни ху
дожня фотографія перебувала на злеті сво
єї популярності та фігурувала як «фотогра
фі ка». С. Схейбапь (відомий фотограф того 
часу) писав: «Фотографія -  це ремесло, яке 
має виключно утилітарну мету -  створення 
об’єктивного образного документу даного 
предмету чи особи, фотографіка -  це мисте
цтво, яке намагається виразити емоції фото
графа до фотографованого предмету» [11]. А
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в роки війни світлини стали переконливим 
свідченням специфіки життя міста. Масове 
захоплення та опанування жителями містеч
ка фотосправою, професійна діяльність мит
ців швидко перетворили Кременець на по
мітний центр художньої фотографії в Україні 
та Польщі.

У довоєнний період XX століття у місті дія
ло лише чотири фотозаклади, які знаходили
ся по вулиці Широкій (Фото «Студіо» -  №146, 
«Фото-Фільм» (згодом «Екстра») 3. Гурмана 
у будинку №60, майстерня фотографа Б. 
Бука -  №177) та салон П. Бродського. Вони 
виконували портрети на замовлення та пей
зажі околиць міста. Фотографувалися на 
свята, під час урочистих заходів і просто на 
згадку для друзів, дітей. Такі світлини підма
льовувалися ретушшю, найчастіше невдало 
і недоречно, цим займалися самоуки, які 
спотворю вали обличчя, надаючи їм «вираз
ності» перебільшено непропорційними очи
ма, стирали характерні риси портретованих, 
утверджуючи власні «стандарти краси» [12]. 
Переломний період у цій царині Кременця 
пов'язаний із приїздом професора С. Схей- 
бапя, глибоко обізнаного з новітніми тен
денціями світової фотографі. Спочатку фо
тографи ліцею в основному працювали над 
документальними знімками, на яких фіксу
вали учнівський побут, визначні події закла
ду і міста, та публікували їх  у місцевій пресі. 
Однак згодом тематика значно розшири
лася, і основне місце займали архітектура, 
пейзажі, життя молоді і т.д.

Серед відомих фотомитців цього часу 
особливе місце займав Генріх Германович, 
фотознімки якого є джерелом нашого дослі
дження, а саме 1937 -  до 1943 року (часу пе
ребування фотографа у Кременці).

Всі фото світлини Германовича цього часу 
можна розділити на дві групи: 1937 -  1941 
років -  до зруйнування центральної частини 
міста, і з 1942 року -  після знищення єврей
ського гетто, яке і знаходилося в центральній

частині міста. Крім того можна було б роз
ділити світлини за змістом: зображення ар
хітектури, пейзажів міста; портрети людей; 
фотографії, пов’язані Із життям ЮлІуша Сло
вацького; тема Другої світової війни І Креме
нець. Ми ж у своєму дослідженні дотриму
ємося більш хронологічної характеристики.

У використанні візуальних джерел у від
творенні історичних подій і фактів важли
ву роль відіграє фактичне підтвердження 
авторства документів, визначення того, чи 
дійсно представлені фотографії були зробле
ні Генріхом Германовичем. Приналежність 
визначених світлин відомому польському 
фотографу підтверджують наявні у Кре
менецькому краєзнавчому музеї альбоми 
(«Місто моєї туги»), чималу кількість фото
графій Германович особисто подарував му
зею. На зворотній стороні світлин, як прави
ло, фотограф ставив свій штемпель-надпис 
польською мовою «Генріх Германович». 
Крім того, серед використаних нами фото
графій є ті, які зберігаються у приватній ко
лекції В. Крутевича, місцевого збирача ста- 
рожитностей. Ці фотографії підтверджують 
авторство Германовича відбитками на збе
режених негативах.

Кременець 30-х років зайняв чільне місце 
у творчості Германовича, його світлини ста
ли важливим фотодокументом історії міста. 
Приїхавши до Кременця у 1937 році «моло
дий художник піддався «магії маленького 
містечка», яке загубилося серед гір і відра
зу закохався в нього, -  читаємо у статті «З 
Кременцем у серці» О. Гаськевич (науковий 
співробітник Музею Ю Словацького). Хоча 
на даний час Германович досяг значних 
успіхів, отримав Першу премію Ш іасіотош  
АгГуБГустпусЬ (Познань), були опубліковані і 
схвально оцінені його фотознімки в Парижі 
[13].

1937-1939 роки виявилися найбільш плід
ними роками його діяльності. Ніби перед
чуваючи руйнування міста, він часто гуляв
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містом і фотографував архітектуру: вузенькі 
вулиці, щільно забудовані дерев'яними бу
динками з численними колонами, ганками, 
східцями -  «застиглу в часі картинку» попе
реднього століття.

Для нас це багатий фотоматеріал харак
теризує забудову, особливості побуту, рі
вень культури, заняття міщан провінційного 
міста [14].

Уже в цей час Германович почав підготов
ку фотоальбому «Місто великої туги», куди 
і ввійшли чимала кількість світлин. Він пра
цював у фотоательє «Мистецтво», отриму
вав численні замовлення. Наприклад, фік
сував матеріали археологічний розвідок, які 
проводили науковці Кременецького музею, 
події, організовані за участю місцевої влади.

Світлини Германовича відзначалися не 
лише високою майстерністю а й простотою. 
Він не намагався прикрасити дійсність, але 
йому вдавалося вловити момент, щоб пока
зати цілісну картину історичного фрагменту, 
відобразити суть зображуваного. «Ось -  Лі- 
цейний корпус на світанку. Новий день на
роджується на хрестах святині. Туманньій, 
сором'язливий промінь світанку концентру
ється на вежах, поступово переходить у ніч
ний туман, який сховався знизу, таємничо 
приховуючи фрагмент балюстради. Хвили
на тиші і надзвичайного спокою», -  так опи
сує творіння Германовича Олена Гаськевич, 
родина якої була знайома з фотографом. Її 
дядько Ігор Гаськевич працював у майстерні 
фотографа [13]. І хоча підліток (художнику 
було 15 років) небагато міг запам'ятати про 
Германовича, але його авторські роботи 
надихали на творчість, відкривали світ гар
монії, вишуканої композиції, стали фотодо
кументами тієї епохи, джерелом історії. ЦІН
НІСТЮ світлин фотографа є задокументовані 
забудови вузьких вулиць міста, комплекс 
Кременецького єзуїтського колегіуму, бу
ди нки-близнюки, Богоявленський монастир 
(пам’ятки XVIII ст.) [14].

Окрему групу фотографій Генріха Герма
новича складають портрети міщан: фото
портрет бабусі Олени Гаськевич -  жінка в 
темному плащі сидить на лавці на фоні не
фарбованої стіни. Її син потрапив до німець
кого полону. Фотографу вдалося передати 
благородність і стриманий біль [13]. Портрет 
майбутньої дружини Емілії Корнашевської -  
«Портрет із закритими очима» відзначений 
срібною медаллю Першої польської виставки 
вітчизняної фотографії у Варшаві.

Заслуговує уваги «Волинський лірник» 
-  сивий сліпий музикант Франко Нагірний, 
який грає на корбовій лірі. Вражають пор
трети перекупок, дітей жебраків [15]. Це іс
торія довоєнного міста, дає можливість зро
зуміти рід занять, культуру міста.

Більшість портретів залишаються невпі
знаними, серед них багато людей єврейської 
зовнішності, що стали жертвами Голокосту, і 
сьогодні є джерелом дослідження єврейської 
історії Кременця. У 1939 р. у місцевій друкар
ні Цвіка вийшов фотоальбом, присвячений 
Кременцю, в якому було вміщено близько 50 
фотографій, виконаних у місцевій фотомай
стерні Л. Гроновським, С. Схейбалем, Е. Сме- 
рецьким, Ч. Сулковським та самим Г. Герма- 
новичем. Згодом Г. Германович видає книжку 
власним коштом [10]. Багато фотографій 
Германовича було знищено, багато осіли у 
приватних колекціях, віднайдені у архівах 
Польщі. Приємним є факт, що вони виклика
ють інтерес і донині. На сторінках ГасеЬоок 
створено спільноту тих, які цікавляться істо
рією міста Другої світової війни. Тут можна 
побачити чимало фотографій Генріха Гер
мановича, які подають Ірина Данилюк (нині 
проживає в Польщі), Олександр Мінчук, 
Олександр Майоров (місцеві колекціонери). 
Чимало світлин представлено і у Типовому 
Кременці ^аупу-кгетепеІБ-руБЬпуІ-осіуаЬ- 
Біагі-Ьибупку-і-ууИІуаб-па-Ьоги-Ьопа-ГоІю), 
зокремо фото зруйнованої синагоги, сімейні 
фотографії (наприклад, Канерів) [14].
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Активна видавнича діяльність Генріха Гер- 
мановичаі була зумовлена підготовкою до 
святкування восени 1939 року ювілею з дня 
народження Ю. Словацького. У  пресі друку
вали велику кількість ілюстрацій кременець
ких фотографів та учнів майстерні з пейза
жами міста і родинним будиночком поета. 
Лише у Кракові кременецькі світлини з’яви
лися у трьох видавництвах: «Swiatowidzi», 
«Asie», «Na szerokim swiecie» [16]. Завдяки ді
яльності фотомайстерні, у світ виходять серії 
листівок із кременецькими краєвидами [14].

Крім того, документальні листівки віді
гравали роль засобів масової інформації 
та виконували функцію своєрідної реклами 
для туристів, яка значно розширювала сві
тогляд кореспондентів, що їх  отримували. 
А для нас сьогодні вони є важливими фото
документами. Так, на одній із поштівок 1938 
року зображено художника за мольбертом, 
який працює у найбільш колоритному місці 
Кременця -  єврейському кварталі -  на пе
рехресті вулиць Кравецької та Перацького. 
Інша світлина є зображенням маленького 
хлопчика, який малює вигляд на г. Бону. «Такі 
поштові картки демонстрували мистецьку 
сторону життя міста і сприяли напливу в 
осередок митців та туристів»,- переконана 
дослідниця мистецького життя довоєнного 
Кременця Панфілова Олександра [9]. У 1939 
року у Львові відбулася виставка кременець
ких фотохудожників «Кременець -  родинне 
місто Словацького», на якій експонувалося 
115 світлин. Найбільшу кількість фотографій 
представив Г. Германович -  76: пейзажі із бу
динком родини Словацьких, Кременецького 
ліцею, де працював батько поета, та роман
тичних околиць міста, відомих із листів Юлі- 
уша до матері [17]. Звичайно, ці фотографії 
не можна використати як основне джерело 
у дослідженні родини Словацького, але вони 
займають досить значне місце як підтвер
дження історичних фактів. Згадуваний аль
бом сьогодні є надбанням фондів краєзнав

чого музею і цікавим візуальним матеріалом 
для краєзнавчої історії.

В цей же час проходила виставка «Кре
менецька земля у фотографії» [18]. Досвід 
кременецького мистецького осередку дово
єнного періоду поляки пам’ятають і в наші 
дні. Так, у післявоєнний період виникла ідея 
створити вже на власних теренах ліцей у кра
щих кременецьких традиціях. Використо
вуючи польські архіви О. Панфілова заува
жує, що у 1946 році у Щитні був заснований 
Вармінсько-Мазурський ліцей, у програмах 
якого були заняття з художньої фотографії і 
створення кінофільмів (учні Кременецького 
ліцею також знімали вузькоформатні філь
ми, які, на жаль, були знищені під час війни).

Отже, Кременець 30-х років знайшов ві
дображення у світлинах Генріха Германови- 
ча як архітектура міста, пейзажі, портрети, 
життєвий період Ю. Словацького.

Використання фотографії як історичного 
джерела вимагає всебічного аналізу, засто
сування наукової критики. Сьогодні Існують 
різні методики опрацювання фотодокумен
тів. При аналізі фотографій Генріха Герма- 
новича ми використали досвід О. Коляструк 
[19] і Ю. Комарова [20], відомих фахівців у 
цій галузі історіографії, та їх алгоритм робо
ти з візуальними джерелами. Дослівно сло
во «фотографія» означає «письмо світлом», 
тому при роботі із світлинами ми постави
ли за мету перевести зорове сприйняття у 
вербально-писаний режим. В основу цьо
го процесу ми поклали поетапний підхід: 
1) елементарний опис: хто і що зображено, 
скільки осіб, якого віку, статі, якої соціальної 
приналежності; які предмети і речі видно, 
яке тло (природа, інтер’єр), використання 
зафіксованих написів; 2) відстеження тем- 
порально-просторового маркування (часу 
і місця) подій, щоб візуальне посвідчення 
набуло чинності документа; 3) з’ясування 
мотивів зйомки; 4) встановлення авторства; 
5) первинна інтерпретація: визначення го
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ловної теми світлини, її ідеї; 6) окреслення 
супутніх інформативних площин [20]. Крім 
того, значну роль відіграє так звана зовніш
ня критика фотографії -  ступінь освітлюва
ності, використання тіней, поєднання кольо
рів. Однак у нашому випадку ми змушені 
були не враховувати цей фактор, оскільки 
маємо справу із чорно-білими знімками і, до 
того ж, фотокопіями, а не оригіналами.

Фотографії, безперечно, -  важлива пам’ят
ка минулого, але ми повинні пам’ятати, що 
вона висвітлює подію тільки у відповідну 
мить часу, тому, щоб надати їй історичної 
цінності, потрібно зіставити даний документ 
з іншими джерелами. У своїй роботі, аналі
зуючи історію Кременця на основі фотогра
фій Генріха Германовича, ми використали 
спогади очевидців, архівні матеріали краєз
навчого музею, приватних колекцій.

Фотолітопис Другої світової війни 
в Кременці у  світлинах Генріха 
Германовича. Фотосвідчення 
трагічних подій 1941 року
Фотографії Генріха Германовича як істо

ричне джерело у вивченні Другої світової 
війни на території Кременця відіграють роль 
додаткової інформації для підтвердження 
злодіянь нацистських окупантів, винищен
ня єврейського населення в місті, а також 
роль ілюстрації трагедії міського населен
ня. Ці свідчення нацистських злочинів були 
створені безпосередньо в ході подій, і хоча 
зроблені були не для науки, не для музею, 
вони стали оригінальними артефактами 
часу Другої світової війни.

У цьому розділі нашої роботи були вико
ристані не всі фотоматеріали Германовича, 
зроблені у цей період, а лише ті знімки, які 
мають найбільше відношення до проблеми 
війни в Кременці, ті, які вдалося відшукати.

У роки Другої світової війни Г. Германо- 
вич зробив велику кількість фотографій. 
Його студія знаходилася в центрі міста, тому

до нього зверталося багато людей, а в роки 
нацистської окупації нерідко його послугами 
користувалася і німецька влада [21]. Ми вже 
зауважували, що для нього фотографування 
було не тільки професією, а й хобі, тому, про
гулюючись містом, він фотографував усе, що 
викликало інтерес.

Чимало тих знімків, які зробив фотограф, 
могли коштувати йому життя. Розуміючи, 
що в майбутньому це могли бути візуальні 
підтвердження злодіянь нацистів, Германо- 
вич не нищив негативи, а ховав їх  на дзві
ниці у Миколаївському соборі, що навпроти 
його майстерні. Відірвавши в підлозі одну 
із дощок, він зробив схованку, де і зберігав 
усі матеріали. Зауважимо, що Германович 
досить негативно ставився до зберігання 
негативів, мотивуючи тим, що внаслідок не
обмеженої продукції позитивів фотографія 
втрачає сенс, вона «не западає в душу», а 
перетворюється в гарну листівку [21].

Ще до визволення Кременця від гітлерів
ських окупантів Генріх Германович переїхав 
до Польщі й оселився у Кракові, тому забра
ти фотоплівки не міг. Фотоскарб майстра був 
знайдений у повоєнний період, коли прово
дилися ремонтні роботи в Миколаївському 
соборі й на дзвіниці. На фотонегативи Гер
мановича випадково натрапили робітники. 
Частина матеріалів була знищена, а деякі 
плівки потрапили до приватних колекцій 
шанувальників старовини. Чимала кількість 
фотографій поповнила списки архівних дже
рел Кременецького краєзнавчого музею, 
крім того, сам фотограф, відвідуючи місто у 
повоєнний період, подарував музею альбо
ми «Мальовниче родинне місто Ю. Словаць
кого Кременець», «Місто моєї туги».

При написанні роботи ми брали їх  до ува
ги, але основний акцент робили на світли
нах, які мають відношення до теми війни в 
Кременці. Сюди ми віднесли знімок людей 
напередодні розстрілу 1941 р., фотографію із 
єврейського гетто, пожежу 2-3 вересня 1942
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року в центральній частині Кременця і три 
фотознімки зруйнованого міста (єврейсько
го поселення).

Серед фотографій, які підтверджують 
злодіяння нацистів щодо населення міста 
Кременця, нами була виявлена фотографія 
айнзацгрупи на фоні місцевої Замкової (цей 
загін був причетний до розстрілів євреїв). 
На думку дослідника повстанського руху на 
Кременеччині В. Олійника дана фотографія 
відображає не айнзацгрупу, а українську по
ліцію. Про це свідчить уніформа, відповідні 
знаки-нашивки на рукавах (при збільшені 
фотознімка це можна побачити) [22].

За даними місцевих краєзнавців (В. Сав- 
чук, Л. Кравчук), це теж знімок Г. Германови- 
ча, але ми не знайшли цьому ніякого доку
ментального підтвердження.

Найбільш цікавими фотографіями, які 
розповідають про історію Другої світової 
війни Кременеці, ми поділили на три групи: 
1) ті, які пов’язані з подіями 1941 р., розстрі
лами на Хрестовій горі; 2) ті, що відобража
ють гетто; 3) зруйнування міста.

До першої групи ми віднесли лише одну 
фотографію -  «Група євреїв перед розстрі
лом», яка сьогодні зберігається в Креме
нецькому музеї в експозиції виставки. Ця 
фотографія, власне, і відкриває своєрідний 
фото- літопис катастрофи, влаштованої на
цистськими окупантами в місті.

Трагедія міського населення розпочина
ється відразу, коли нацистські війська всту
пили до Кременця. Прихід нової влади був 
ознаменований погромом місцевої інтеліген
ції. Про це читаємо у спогадах Козловської Д. 
[23], Туницького В. [24], Адамович В. [25].

Прихід гітлерівців у місто зафіксований 
на фотографіях г. Германовича, а саме -  зу
стріч німецько-нацистських окупантів з квіт
ками, українськими прапорами. Як бачимо, 
населення західної України з надією поста
вилося до нових окупантів. В архіві Креме
нецького краєзнавчого музею є світлини

спільного німецько-українського параду [21] 
(по вулиці Широкій марширують колони), 
але ми не змогли підтвердити тут авторство 
Германовича.

Через кілька днів завойовники наказали 
всім міщанам із вищою освітою з’явитися на 
реєстрацію. До будинку комендатури зійш
лося чимало місцевої інтелігенції. Цей на
товп вдалося відзняти Г. Германовичу [26].

Германович зумів сфотографувати людей 
у той момент, коли вони про це не дума
ли, не знали, що за ними спостерігають. На 
знімку немає жодної люди ни, яка дивиться в 
об’єктив, більшість із них, навпаки, обернута 
в іншу сторону, стоїть спиною до фотографа. 
При збільшенні фотознімка можна побачи
ти багато типових єврейських облич. Напри
клад, жінка в капелюсі, чоловік у світлому 
пальто. Серед натовпу виділяються німецькі 
солдати, свідченням чого є зброя, уніформа. 
Люди стоять в очікуванні чогось. Атмосферу 
неспокою підтверджує і розмова трьох лю
дей на передньому плані, одна із жінок, за
журившись, взялась руками за голову.

Важливу роль для аналізу візуального 
джерела є відстеження місця й часу зафіксо
ваної події. На фотографії відображені події 
липня 1941 р. Щоб довести це, ми викори
стали декілька підходів. По-перше, загаль
ний стан людей. На світлині відсутні паніка, 
розпач, страх, які з’явилися після розстрілів 
у вересні 1941 р. По-друге, певні деталі або 
ж їх  відсутність є підказкою для визначен
ня хронології події. 1 вересня гебітс-комісар 
Міллер видав наказ про те, що все населен
ня єврейського походження повинно носити 
розпізнавальні знаки. А саме таких знаків у 
натовпі не видно. І насамкінець, на звороті 
фотознімку стоїть штамп Г. Германовича і 
підпис «Група євреїв перед розстрілом 1941 
р.» Згадуваний штамп звільняє від необхід
ності доводити, що фотографія була зробле
на саме Германовичем.

Щоб візуальне посвідчення набуло чин
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ності документа, потрібно відстежити міс
це фотографування. Ймовірніше, що знімок 
зроблений у дворі комендатури. {Сьогодні 
цього будинку нема). Про те, що Інтелігенція 
перед розстрілом була зібрана саме тут, під
тверджує Р. Кравченко-Бережний [27].

Аналізуючи фотографію як джерело, най
тяжче з’ясувати мотив зйомки. Беззапереч
но, він був зроблений не для преси, не на 
замовлення, а для власного альбому. Не від
кидаємо й випадковості: фотографування 
належало до життєвих захоплень Германо- 
вича, і він завжди носив із собою фотоапа
рат. Але попри все, Германович належав до 
складу тогочасної кременецької інтелігенції, 
цікавився життям міста, фотографував ос
новні події.

«Група євреїв перед розстрілом» є ці
кавою фотографією за постановкою, ком
позицією. Натовп людей зображений ста
тично, в очікуванні чогось. У фотографії 
відбито невпевненість, розгубленість. Фо
тограф змушує нас перенестись у минуле, 
у 1941 рік. Емоційне забарвлення, уява не є 
характеристиками фотографії як історично
го джерела, однак вони викликають спогади 
учасників тих подій, дослідницький інтерес 
сучасників.

Про першу хвилю арештів в ніч з 6 на 7 
липня писала Тамара Сеніна (місцевий кра
єзнавець) у статті «Забуттю не підлягає» ( 
«Прапор перемоги», 1999 р.) [28]; про «чи
стку» серед інтелігенції згадується у «Креме
нецькому віснику» (28 серпня 1941 р.) [29]; 
про катування і розстріли біля Хрестової 
гори згадував Майоров В. («За покликом 
серця». -  Діалог, № 32. -  1996 р.) [ЗО]. Про 
це читаємо і в Романа Кравченка-Бережно- 
го. Комісією з обліку втрат і визначення зло
діянь, вчинених німецькими загарбниками, 
яка працювала після закінчення Другої сві
тової війни, встановлено: «...За період з 5/07 
по 20/071941 року в районі було розстріляно 
більше 1000 людей» [31]. Серед них -  бага

то євреїв: учитель французької мови Давид 
Лєрер із дружиною, Костянтин Ейсмунд, лі
карі Гойзбург і Вайлер, учитель математики 
Саня Байтлер [32].

Єврейське гетто на фотознімках
Г. Германовича
Другою групою історичних джерел є фо

тографії Генріха Германовича, пов’язані з 
гетто. Оскільки євреї у довоєнному Кремен
ці складали 30%, то єврейська історія є скла
довою частиною фото-літопису міста у роки 
Другої світової війни. До цієї групи відно
сяться: «Єврейське гетто 1941 р.» і «Пожежа 
в гетто».

Гетто -  це ізольована частина міста, відве
дена для проживання євреїв. У  роки Другої 
світової війни термін застосовувався наци
стами стосовно спеціально відведених для 
примусового утримання євреїв частин міста 
з метою їх ізоляції та подальшого знищення. 
Початок створення гетто нацистами було 
покладено у вересні -  жовтні 1939 р. у Поль
щі [33]. На українських землях такі табори 
для євреїв започатковуються у липні-серпні 
1941 р. У Кременці гетто починає створюва
тися на початку 1942 р.

Ці події відображені у різних краєзнавчих 
джерелах, а також у світлинах Германовича.

«Єврейське гетто. 1941 року» достовірно 
належить Генріху Германовичу [34]. Це під
тверджує фотоплівка із приватної колекції 
Володимира Ковтуновича, місцевого зби
рача старожитносгей, а також архівний код 
Кременецького краєзнавчого музею. При 
аналізі цієї фотографії можна чітко виділити 
три компоненти: документальність, досто
вірність, інформативність.

Документальність світлини визначаєть
ся тим, що тут зображено реальних людей 
і реальне місце -  гетто, достовірність поля
гає в тому, що це не фотомонтаж, не штуч
но створена композиція, а інформативність 
підтверджується смисловим, розповідним
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значенням фотографії, зображенням кон
кретних деталей, які підтверджують наяв
ність Голокосту в Кременці.

Аналіз даного візуального джерела та
кож розпочнемо із визначення місця, звідки 
фотограф робив знімок. Це, безперечно, те
риторія самого гетто. Фотограф знаходився 
всередині гетто і робив знімок натовпу лю
дей з виглядом на місто. Крім того на знімку 
бачимо, що гетто оточене кам’яною стіною. 
У кадр фотографа потрапили і будинки на
впроти гетто.

Зміст фотографії можна переказати од
ним реченням. Тут зображено буденний епі
зод життя єврейського гетто в Кременці.

Однак для розшифрування фотографії 
велике значення має супутня інформація. 
Вона допомагає атрибутувати подію в часі, 
в окремих деталях.

Аналіз варто розпочати із визначення 
часу відображеної події. На самій фотогра
фії стоїть підпис: 1941 р. Однак до цього слід 
віднестися критично тому, що гетто почало 
створюватися лише із січня 1942 р. «У день 
31 січня, -  читаємо у щоденнику Романа 
Кравченка Бережного, -  євреї отримали на
каз: звільнити 10 вулиць, де живуть німці» 
[35]. Цю дату засвідчують і місцеві краєзнав
ці: Гаврило Чернихівський [36], Володимир 
Собчук [37]. Упродовж наступних 6 тижнів 
влаштовувалося гетто на вулицях Кравець
кій, Левінзона. Цей єврейський квартал був 
оточений вулицями Широкою, Старопошто- 
вою, Гоголя аж до будівлі пожежної охоро
ни. В огорожі була лише одна брама, яка 
знаходилась приблизно на теперішній заас
фальтованій площі, що розташована на пів
денному сході від Будинку культури. Іншого 
виходу з гетто не було [38].

До нашого часу зберігся двоповерховий 
будинок, який потрапив у об’єктив Герма- 
новича. Дана фотографія ймовірніше від
носиться до березня-квітня 1942 р. Цьому 
підтвердженням є весняний одяг (пальто,

капелюхи, хустки) зображених людей. Крім 
того, писемні джерела вказують, що 1 бе
резня 1942 р. гетто було закрито, у трав- 
ні-червні майже ніхто звідти не виходив, а в 
липні почалися масові розстріли у котловані 
Якутського тиру. Для визначення часу відо
браженої події нам допоможуть інші архівні 
джерела Кременецького музею. На вітрині 
однієї’ експозиції, що розповідає про злоді
яння нацистів, вміщено листок місцевої га
зети, яка виходила у роки гітлерівської оку
пації, -  «Кременецький вісник» №31 (1942 
р.). Тут представлений наказ Міллера від 10 
квітня 1942 р. про те, щоб у сусідніх із гетто 
будинках замалювати вікна. Про це згадує і 
Роман Кравченко-Бережний: «Заходами, які 
ізолювали євреїв, були забиті вікна і двері, 
що виходили на християнські вулиці і, голов
не, високий триметровий паркан» [39].

При збільшенні фотографії забитих вікон 
ми не бачимо, а затемнене відображення 
вікон не є наслідком нанесеної фарби, тим 
більше відблиск скла вікон вказує на зворот
не. Отже, використовуючи такий логічний 
аналіз, ми можемо припустити, що фото
граф зробив знімок гетто у березиі-квітні 
1942 р.

Фотографії Генріха Германовича виділя
ються простотою, оригінальність не була 
мірилом його творчості. Він писав: «Митець 
не буде вишуковувати оригінальність мо
тиву загадковим підходом, ракурсом -  він 
іде найпростішим, найдоцільнішим шля
хом -  дивитися на оточуючий світ серцем і 
найчастіше затримується біля мотиву, повз 
який інші пройдуть байдуже» [40]. На дум
ку митця, стилізований фрагмент реальності 
не викликає ніяких почуттів. «По-іншому є із 
твором простим, який зазвучав завдяки до
торку до найтрепетнішоїструни душі митця» 
[41]. Саме таким є фотографія із зображен
ням гетто. Простота мотиву, його невибагли
вість, можливо, не відразу вразить, оскільки 
справжню якість не можна відразу відкри



Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді

...108...

Розділ «Історія»

ти, -  але раз відкрита, вона залишається 
назавжди. Гетто на фотографії Германовича 
теж не захоплює поверхневою яскравістю, 
надуманістю. Це простий твір, але надзви
чайно багатий у плані пізнавально-інформа
ційному і в емоційно-психологічному.

У центрі фотографії ми бачимо чималу 
групу євреїв (жінки, чоловіки й діти). Голов
ною ознакою, яка підтверджує приналеж
ність до цієї національності, є розпізнавальні 
знаки: нашиті (за наказом М іллеращез 1 ве
ресня 1941 р.) на свій одяг (на груди і на пле
чі) жовті круглі латки не менше п'ятнадцяти 
сантиметрів у діаметрі. Це було моральне 
приниження єврейського народу, перетво
рення його, за словами Кравченка-Бережно- 
го, на рабів. На нашій фотографії особливо 
чітко проглядається розпізнавальний знак у 
чоловіка на передньому плані. Такі ж «знаки 
відмінностей» є у всіх інших людей. У Кре
менецькому краєзнавчому музеї в експози
ції залу Другої світової війни представлена 
одна з таких нашивок.

Цікаву інформацію розшифровує і сам 
натовп людей. Більшість із них зображені в 
русі, вони йдуть у напрямку до воріт. Людей 
із гетто використовували на різних трудових 
роботах. Про це розповідає і Василь Підмур- 
ний: «Всіх працездатних щоденно гнали на 
роботу розчищати воєнні руйнування у місті, 
та за містом, на різні, переважно будівельні 
роботи. Пізніше вони ходили копати широкі 
котловани біля військового тиру буцімто для 
будівництва. Єврейське населення не здога
дувалося, що ці котловани незабаром ста
нуть для нього братськими могилами» [42].

Ще однією цікавою деталлю, яку ми від
найшли на фотознімку, є відсутність нацист
ських солдат, української поліції, що вказує 
на те, що в гетто існували свої органи єврей
ського самоуправління. Це були Юденрат 
і поліція. Єврейська поліція брала участь у 
різних акціях на території гетто. Юденрат 
являв собою «раду старійшин», керівництво

та його голова призначалися нацистським 
комендантом гетто. У Кременці спочатку 
Юденрат очолював Бенжамин Кап, але зго
дом його розстріляли за відмову співпрацю
вати з нацистами. Юденрат забезпечував 
реєстрацію населення гетто, збір коштовно
стей, організацію трудових робіт, постачан
ня продовольства і медичне обслуговування 
мешканців гетто. На Юденрат і єврейську 
поліцію, якою він керував, покладалась від
повідальність за відправлення людей на 
примусові роботи, саме такий епізод і відо
бражений на фотографії Генріха Германови
ча [43].

Із писемної літератури, «живої» історії ми 
знаємо про неймовірно тяжкі умови про
живання в гетто. На жаль, якість фотографії 
не дає нам можливості побачити це на об
личчях людей. Однак фотограф ненавмисно 
захопив у об'єктив чоловіка (у правому ниж
ньому куті), який, спершись на стіну, сидів 
на землі. Крім того, ми можемо звернути 
увагу і на не зовсім охайний вигляд Іншого 
чоловіка (по ліву сторону).

Отже, фотографії Германовича -  цікаве 
візуальне підтвердження Голокосту у Кре
менці. Світлини фотографа отримали високу 
оцінку фахівців, викликали захоплення про
стих людей. їх  назвали «спостереженням 
життя». Дійсно, фотограф умів видобути 
«найправдивішу правду». «Це схоже на від
криття правди у психологічному портреті». 
Фотографія западає в душу, пробуджує щирі 
переживання. Вона сповнена болю, прини
ження, але поряд із цим у ній є «сила вира
ження відчуття життя» (У розмові з Ленском 
Сосновським. Фото. №7,1976, С.202.) [44].

Ще однією фотографією, яка візуально 
розповідає про гетто, є «Пожежа в гетто» 
[45]. Світлина зроблена із Замкової гори 
(400 м), з якої відкривається панорама всьо
го міста. Авторство Генріха Германовича 
безперечне. Це підтверджують усі краєзнав
чі місцеві дослідження, дружина фотографа
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Емілія, та й про цю фотографію згадує сам 
митець.

Не виникає проблема і з хронологічною 
приналежністю. Пожежа в гетто відбулася в 
ніч з 2 на 3 вересня 1942 р. Цій події пере
дували найстрашніші випробування єврей
ського народу. Упродовж липня-серпня 1942 
р. на околиці міста у котловані Якутсько
го тиру було розстріляно близько 5 тисяч 
євреїв. Про це збереглося багато спогадів 
очевидців (В. Підмурного [46], Р. Кравчен- 
ко-Бережного [47], Л. Ковальчука [48]. Зло
діяння гітлерівців підтверджено в Акті на 11 
аркушах комісії Із розслідування злочинів 
нацистських окупантів 1945 р. [49].

Продовженням трагедії літа 1942 р. стала 
пожежа в гетто. У  Кременецькому гетто ді
яло підпілля, яке 10 вересня 1942 р. підняло 
повстання. Було поранено декількох німець
ких та українських поліцейських, також під
палено будинки гетто, які горіли протягом 
семи днів. Іншою версією підпалу гетто є те, 
що у підвалах будинків залишилося чимало 
втікачів та й переховувалися самі повстанці, 
і, щоб «викурити» їх звідти, нацисти підпа
лили гетто. У пожежі згоріла центральна 
частина міста, були знищені синагога, 649 
будинків, 341 надвірна будівля, частина єв
рейської бібліотеки. У результаті підпалу 
гетто згоріли цінні зразки дерев’яної архітек
тури давньої Волині -  споруди українського 
дерев’яного зодчества минулих епох» [50].

Представлена фотографія Германовича 
відноситься до нічних зйомок. На жаль, ми 
не можемо розрізнити архітектурні об’єк
ти палаючої центральної частини міста. На 
світлині чітко представлено два образи: єзу
їтського колегіуму і вогню. Фотографія має 
більше емоційної спрямованості, аніж зміс
тової інформації. У плані пізнавально-до
слідницькому вона підтверджує пожежу в 
місті, у мистецькому -  показує неабиякий 
талант фотографа.

У 1970 р. Германович опублікував серію

фотомонтажів під назвою «Страшно поду
мати». Тут він поєднав картини зруйнованих 
дворів, обдертих стін із фантастичними по
статями древніх гравюр. Серед цих фотогра
фій він розмістив І палаюче гетто, але це не 
монтаж, а достовірний кадр.

Тут реально переплелися велич архітекту
ри єзуїтського колегіуму XVIII ст. з маревом 
полум’я, оповитого димом, страхіттям війни, 
смородом горілого дерева, волосся.

Фотографія справила велике враження 
на митця, а його дружина Емілія Германович 
написала невелике есе. «...Сяйво, яке напов
нило тишу сонного помешкання, було кора
лового кольору. То витікала кров з міста, з 
частини, яка гинула. Вона позначилася неза- 
тертою плямою на всьому, що іще лишалось: 
на будинках, людях, деревах, які, обійняті 
тим гарячим блиском, гинули, або марніли. 
Горе! ...У тиші літньої півночі шум вогню, трі
ск палаючої деревини, гуркіт закручуваних 
аркушів бляхи були єдиним воланням... Пі
зніше почувся глухий шум голосів людей, що 
дивилися з вікон своїх домів або з-за рогу 
вулиці здалека» [51].

Ці спогади написані польською мовою, 
переклад зробила кременчанка Маргари- 
та Гецевич. Вона зуміла передати не лише 
зміст, а й біль, почуття, які наповнювали 
жінку. «...Розвіювані вітром язики полум’я 
були, як вітрила на якомусь кораблі, а дим -  
як піна на чорних хвилях смерті. Дерева в’я
нули і всихали, люди блідли від жаху, очима 
закарбовували назавжди жахливий образ. 
Не можна від цього відійти, не можна було 
відвести очей. Вогонь гіпнотизував, треба 
було стояти, дивитися до кінця, поки не зго
рить, не пропаде все» [52].

Одним із критеріїв аналізу візуально
го джерела є визначення мотивації знімку. 
Однозначно можемо стверджувати, що фо
тографії були зроблені не на замовлення. 
Більше того, якби місцевій владі було б ві
домо про їх  існування, то Генріх Германович
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мав би великі неприємності. Митець любив 
місто, переживав за його долю, співчував 
стражданням євреїв.

Зруйноване місто у  сприйнятті
фотографа
Останньою групою світлин Генріха Гер- 

мановича є знімки зруйнованого міста. Це 
три фотографії, що доповнюють одна одну. 
Перша з них -  вигляд на зруйноване місто 
із гори Бони, інші -  фрагменти руйновища.

Не викликає ніяких сумнівів, що це зруй
новане гетто. Саме ця частина міста була 
зруйнована в ході пожежі 2-3 вересня 1942 
р. Це підтверджують різні засвідчені спогади 
очевидців, задокументовані дані Державної 
надзвичайної комісії по встановленню злоді
янь нацистів у Кременці.

Перша фотографія -  панорама міста із 
Замкової гори на центральну вулицю міста 
Широку, на гору Воловицю [53]. Цю світли
ну умовно можна поділити на три частини. 
Нижня частина -  уціліле місто -  українське 
з чіткими контурами будинків, із забудовою 
православної святині -  Миколаївським со
бором. Друга (середня) -  єврейська, коли
шнє гетто, спустошена, з напівзруйнованою 
синагогою в центрі фотографії, і немає жод
ного чіткого обрису будинку. Ця частина пе
редає основний зміст фотографії -  трагедію 
Голокосту. Сама світлина «ніби наповнена 
запахом диму, клоччя, лахміття, а навкру
ги -  пустота...». Верхня частина фотознімка 
-  вид на Кременецькі гори -  «продовження 
життя, вічність». Гори є німими свідками іс
торії міста, в якій переплелися радості й болі 
кременчан без поділу за національною оз
накою і віросповіданням. Ця фотографія Гер- 
мановича зберігається у краєзнавчому музеї 
в експозиції виставки Другої світової війни.

Наступна фотографія із приватної колек
ції. Це руйновище міста на фоні обгорілих 
дерев [54]. Фотографія зроблена на терито
рії колишнього гетто. Тут бачимо каміння,

залишки будівель. Фотограф закцентував 
увагу на обгорілих деревах, на бетонному 
крузі -  залишку криниці на передньому пла
ні, а в глибині -  дим, напівзруйнований бу
динок. Ця фотографія є типовою для Генріха 
Германовича. Як представник пікторальної 
течії, фотограф поєднав у цій фотографії 
емоційний пейзажний вид із реаліями бут
тя. Але ця емоційність не зворушена красою 
природи, а викликана руйновищем.

Г. Германович у «Роздумах над фотогра
фією», які були опубліковані після війни у 
журналі «Світ фотографії» (Познань, 1947 р., 
№6), писав, що суть фотографії -  пережит- 
тя змісту. У справжній фотографії «спочатку 
присутнє захоплення, радість, обурення, біль, 
сльози, зворушення, а потім -  пізнавальний 
момент, коли переважає розум, роздуми над 
процесом виникнення твору, аналіз» [55].

Дивлячись на знімок зруйнованого мі
ста, дійсно, спочатку відчуваєш страх, біль, 
співчуття, а лише потім замислюєшся над 
композицією, над змістом сюжету, зображу
ваною подією. Крім того, шукаєш підтвер
дження цієї трагедії в інших джерелах. Дана 
фотографія -  це фотоетюд війни, вірніше, її 
наслідків, руйнування.

Ще одним фрагментом зруйнованого гет
то є знімок, зроблений із Лубенської рогатки 
(територія сучасного краєзнавчого музею) 
[56]. Це останні будинки північно-західної 
частини єврейського поселення. Пожежа 
охопила і будинки навпроти -  це бачимо злі
ва на знімку, і це ще раз підтверджує ідею 
попередніх фотографій, що історію не мож
на поділити на свою і чужу. Як і більшість 
світлин, які відображають Голокост у Кре
менці, цей знімок теж є надбанням місцево
го музею.

На всіх трьох фотографіях відсутні люди. 
Це лише підсилює трагізм ситуації. Євреїв не 
залишилося (лише декільком вдалося вряту
ватися), а іншим було заборонено ходити по 
згарищу.
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Переглядаючи фотографії Кременця у ви
конанні Генріха Германовича за 1939-1942 
рр., можна прослідкувати еволюцію твор
чості митця, зміну емоцій, які несуть його 
світлини. Зберігаючи винесену з молодості 
чутливість до навколишньої краси, худож
ник почав створювати більш гострі та екс
пресивні роботи. У руйновищі гетто більше 
виразності, стислості думки, а «зображува
ний світ став жорстоким, позбавленим сен
тиментального туману» [57].

Фотографії зруйнованого гетто стали 
завершальними у фотолітописі трагедії в 
Кременці в роки Другої світової війни. У 
листуванні з місцевим художником В. Гась- 
кевичем Г. Германович писав про свої пла
ни створити альбом «образу Кременця в 
полумї війни, українсько-польсько-єврей- 
ської трагедії і болю». Однак, у 1943 р. фо
тограф разом із дружиною ви'іхав до Крако
ва і там через багато років видав альбом із 
приписом «Образ Кракова, намальований 
серцем і об'єктивом, присвячую закоханим 
у красу цього міста». Образ Кракова -  збір
ний образ, у ньому і частина Кременця, як 
і будь-якого зруйнованого міста, в якому є 
відбиток трагедії українського, польського і 
єврейського народів.

Висновки
Світлини Генріха Германовича є важливи

ми фотодокументами в Історії міста Кремен
ця 30-40-х років XX століття. Вони є докумен
тальними свідченнями життя довоєнного 
міста, артефактами трагедії українського і 
єврейського народів часів Другої світової. 
Як візуальні джерела, вони відкривають для 
істориків нові підходи до вивчення історії, 
збагачуючи дослідницький арсенал і спосо
би аналізу.

В цьому полягає актуальність, а також і 
новизна досліджуваної теми, крім того, сьо
годні не має жодного дослідження пробле
ми: «Фотодокументи Генріха Германовича в

контексті історії Кременця 30-40-х років XX 
століття».

Аналізуючи світлини Германовича як фо
тодокументи ми підтверджували зображува
ні події джерелами Із фондів Кременецького 
краєзнавчого музею, писемними джерела
ми, спогадами очевидців. Цей підхід до ви
вчення проблеми є цікавим, оскільки він не 
лише репрезентує реальність подій, а й роз
шифровує її, ілюструє окремі деталі, містить 
внутрішній смисловий шар переконливості і 
наочності.

Аналізуючи фотодокументи Германовича 
в контексті історії Кременця 30-40-х років 
ми досягли певних результатів:

* проаналізували фотографії Генріха 
Германовича як історичне джерело, 
використавши певну методику, алго
ритм роботи відомих фотографів. Се
ред відібраних фотографій ми акцен
тували увагу на тих, які мають пряме 
чи опосередковане відношення до 
представленої проблеми. Значну роль 
у роботі приділили особистості фото
графа, його професійним якостям;

* проаналізували Кременець 30-х років 
у світлинах фотографа, прослідкували 
фото-літопис Другої світової війни в 
місті: фото-свідчення трагічних подій 
1941 р., єврейського гетто, зруйнова
ного міста.

Світлини відомого польського фотографа 
є цінним фото-джерелом, важливим ілю
стративним свідченням історії.

Генріх Германович увійшов до каталогу 
ста кращих фотохудожників світу. Талано
витий поляк не дуже відомий на своїй бать
ківщині. Його роботи -  перші експерименти 
гри світла і тіні. Багато книжок того часу ілю
стровані його світлинами. «Ця людина до
стойна того, щоб їй встановити пам'ятник у 
Кременці. Це фотохудожник, світлини якого 
стали фотодокументами історії довоєнного і
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воєнного міста. Його знімки були доказами 
на Нюрнберзькому процесі проти нацизму», 
-  зауважував Олександр Смик, автор ідеї 
встановлення пам’ятника, і власник приват
ного будинку творчості у Кременці. Проект 
пам’ятника підготували скульптури Ю. Козе- 
рацький і Т. Король. Окрім того, Олександр 
Смик на базі картинної галереї планував 
організувати музей фотографії. Нажаль об
ставити дещо змінилися і створення пам’ят
ника фотомитцю було призупинено. Хоча у 
Кременецькому краєзнавчому музеї, музеї 
Юліуша Словацького збереглися експозиції 
про Генріха Германовича, у Кременецькій 
обласній педагогічній академії -  фотогале- 
рея з історії його творчості.
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Усе далі й далі відходять грізні роки Дру
гої світової війни. Мільйони людей в усьому 
світі знають про звіряче обличчя нацизму з 
книг, художніх та документальних фільмів. 
Все менше залишається тих, хто пам’ятає 
злочини нацистів зі свого трагічного досвіду.

Хмельниччині довелось пережити 1011 
днів гітлерівської окупації із 1418 днів війни. 
Хмельниччина -  друга в Україні область, на 
території якої поховано найбільше жертв 
війни.

Окупація Славутчини тривала тридцять 
місяців: з 3 липня 1941 р. по 28 січня 1944 р. 
Нацисти та місцеві найманці негайно при
ступили до встановлення «нового поряд
ку» у Славутському районі. Було створено 
районну і міську управи, районну «народ
ну» міліцію, війську комендатуру тощо. На 
окупованій території гітлерівці знущалися 
над мирним населенням та військовополо
неними. Вони масово розстрілювали жите
лів міст і сіл, не жаліючи ні старих, ні малих, 
піддавали нелюдським тортурам полонених 
солдатів і офіцерів, партизанів, підпільників, 
тисячами примусово вивозили працездат
них громадян на каторжні роботи до Німеч
чини, руйнували пам’ятники національної 
культури, житлові будинки, підприємства, 
розкрадали майно громадян та загальнона
ціональні цінності.

Вагомий внесок у висвітлення нацистської 
окупаційної політики на Славутчині зробили 
українські історики та краєзнавці: Дашевська 
В.Г., Дем’янчук Г.С. та інші. З-поміж сучасних 
дослідників і краєзнавців дослідженням за
значеної теми займалися: Берковського В.Г., 
Гошкіс Д.І., Ковальчук С.Ф., Сапожнік О.

Актуальність теми визначається не
обхідністю детального вивчення місцевих 
документів і матеріалів для з’ясування спе
цифіки окупаційної доби в Славутському 
районі. Соціальна сфера війни, попри знач
ну кількість праць, в яких розглядаються ті 
чи інші проблеми цього спектру, в цілому 
залишається мало дослідженою. Увага до 
Славутчини у період німецької окупації є 
невипадковою, адже населення району у за
значений період було представлене різними 
національностями: українці, поляки, євреї, 
росіяни, німці, чехи та представники інших 
національностей, що посилює увагу до ви
вчення обраної теми.

Метою є комплексне висвітлення ста
новища населення Славутчини у період ні
мецької окупації.
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Для реалізації визначеної мети поставле
но завдання дослідити:

• стан наукової розробки проблеми, ін
формативні можливості основних ви
дів джерел;

• суспільно-політичні настрої місцевого 
населення в окупаційний період;

• участь місцевого населення у форму
ванні окупаційної адміністрації;

• соціально-економічне становище, по
бут, освітнє життя жителів району;

• репресії німецької влади щодо міс
цевого населення та радянських вій
ськовополонених.

Об’єктом дослідження є суспільно-полі
тичні процеси на Славутчині, а його предме
том -  тогочасне становище місцевого насе
лення.

Хронологічні межі роботи охоплюють 
період німецької окупації Славутського ра
йону: 3 липня 1941 р. -  28 січня 1944 р. (звіль
нено с. Кам'янка).

Територіальні межі дослідження охо
плюють територію сучасного Славутського 
району Хмельницької області. Територію 
сучасного Славутського району до Другої 
світової війни складали два райони: Славут- 
ський і Берездівський, в яких нараховува
лось 92 населених пункти.

Для досягнення мети й завдань дослі
дження використовувались такі методи як 
аналіз, систематизація, дослідження, порів
няння, синтез.

Матеріали дослідницької роботи можуть 
бути використані при підготовці лекційного 
чи практичного курсу історії рідного краю та 
стати основою більш ґрунтовного краєзнав
чого дослідження.

Нацистська окупація Славутчини.
Життя населення Славутчини
напередодні Другої світової війни
Славутчина- мальовничий край, перлина 

подільського Полісся. Хоч не славиться він

родючими ґрунтами, зате багатий лісами, 
які здавна давали місцевим жителям робо
ту і заробіток, радували сосновими борами, 
гаями і перелісками, а в годину нацистської 
навали давали захист партизанам.

До вересня 1939 року Славутський район 
знаходився на державному кордоні з Поль
щею. Постійна присутність військових, чужа 
держава за межею певною мірою впливали 
на настрої славутчан. Ще не забулися недав
ні бойові дії за звільнення західних терито
рій України, а вже наростала тривогою нової 
війни.

Територію сучасного району до Другої 
світової війни складали два райони: Сла
вутський і Берездівський, в яких нарахову
валось 92 населених пункти. На Славутчині 
мешкали українці, поляки, євреї, росіяни, 
німці, чехи та представники інших націо
нальностей.

Напередодні війни Славута була відома 
як промислове місто, діяло 12 підприємств 
союзного І місцевого значення, 8 -  промис
лової кооперації. Серед найбільших -  фа
янсовий завод, маслозавод, лісозавод №1, 
паперова, толева, суконна фабрики та інші. 
Валовий випуск промислової продукції у 
1940 році досяг 21,2 мільйонів карбованців.

Враховуючи малопридатні ґрунти, сільсь
ке господарство переважно базувалося на 
виробництві зерна і тваринницької продукції.

У 1940-1941 навчальному році в селах ра
йону діяло 52 школи, в яких навчалося 11349 
учнів. У м. Славута було 7 шкіл, з них 4 се
редні (дві українських, російська, єврейська) 
та 3 неповно середні школи, в них навчало
ся 2506 учнів. Медична і педагогічна школи 
готували акушерів, фельдшерів, медсестер і 
вчителів молодших класів. У 1938 р. було за
вершено спорудження лікарні на 150 ліжок, 
пологового будинку, дитячих ясел [12].

Отже, район жив нормальним життям, 
люди трудилися, вчилися, надіялися на кра
ще. Та все перекреслила війна. Вже у другій
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половині дня 23 червня 1941 року славутча- 
ни 1905-1918 рр. народження були мобілі
зовані до лав Червоної Армії, а в наступні 
5 днів реалізовано план поставки армії ав
тотранспорту, тракторів, коней, підвід. Лі
созаготівельні організації, деревообробні 
підприємства району були переведені на ви
готовлення шпал для залізниць, деталей для 
військових возів, окопних інструментів, тари 
для продукції, що відправлялася на фронт.

Захоплення Славутського району
німецькими військами
Для Славутчини період окупації розпо

чався з 1 липня 1941 р., коли війська Черво
ної армії залишили перший населений пункт 
село Мухарів. Вже за кілька днів під тиском 
наступаючої німецької армії радянські війсь
ка залишили практично усі населені пункти 
району.

1 липня 1941 р. у другій половині дня від
бувся кровопролитний бій на околицях Бе- 
рездова. Радянський артилерійський полк 
зайняв оборону західніше села Берездів і 
вступив у важкий бій. У  бою загинуло багато 
артилеристів, серед яких і командир полку 
майор В. Тесленко. З липня 1941 року гітле
рівці окупували Берездів.

З липня 1941 р. Кил и київська прикордон
на застава і комендатура залишили село. 
Недалеко від села двоє німецьких винищу
вачів напали на три радянські бомбарду
вальники. Один бомбардувальник скинув 
бомби на колгоспному полі, а сам сів на 
дорогу недалеко від села. Незабаром до ко
мендатури підійшов екіпаж літака. їх  було 
двоє, один із них був поранений в ногу, а 
інший -  в обличчя, їх  відправлено на схід. 7 
липня загарбники увійшли в село, назустріч 
їм вийшла з хлібом Шуйда Одарка, дружина 
репресованого куркуля.

З липня 1941 року село Ганнопіль окупова
но німецькими загарбниками. Група воїнів 
намагалася затримати ворога рушничним і

кулеметним вогнем в районі, де розташова
на сільгоспхімія. Частина червоноармійців 
загинула. До 30-ти воїнів залишилися без 
патронів і потрапили в полон. їх нацисти 
загнали у хлів, який був поблизу, І закидали 
цю будівлю гранатами, а також розстріляли 
в лікарні поранених червоноармійців.

5 липня 1941 року німецькі солдати на мо
тоциклах з’явилися у селі Великий Скнит, а 
за ними прийшли танки. За селом невелика 
група червоноармійців вступила в смертель
ний бій з ворогом. Майже усі вони були по
ранені або полягли в бою. [13]

Отже, станом на 10 липня 1941 р. всі на
селені пункти Славутчини було окуповано: 
З  липня 1941 р. гітлерівці окупували села: 
Берездів, Волиця, Ганнопіль, Губельці, Досін, 
Дяків, Жуків, Малий Скнит, Полянь, Хоро- 
сток. 4 липня 1941 р. окуповано села: Голи
ки, Колом’є, Крупець, Лисиче, Перемешель, 
Ставичани, Старий Кривин, Стригани, Ула- 
шанівку. 5 липня 1941 р. окуповано села: 
Великий Скнит, Мирутин, Сьомаки. 6 липня 
1941 р. окуповано села: Великий Правутин, 
Клепачі, Малий Правутин, Печиводи. 7 лип
ня 1941 р. окуповано села Киликиїв і Маня- 
тин. 8 липня 1941 р. окуповано с. Кутки. 10 
липня 1941 р. окуповано с. Мухарів.

Формування окупаційної
адміністрації
У перші тижні війни не в усі населені 

пункти Славутського району увійшли ні
мецькі війська. Власне в цей час значна 
кількість сіл залишилася без будь-яких пред
ставників влади та захисту. Як результат, по 
селах району різко зростає рівень злочинно
сті викликаний, в першу чергу, грабунками 
відступаючих підрозділів радянських військ 
та окремих бійців Червоної Армії, які паніч
но тікали від наступу німців.

З метою забезпечення миру і спокою в 
Берездівському та Славутському районах 
починається стихійне оформлення місцеви
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ми громадами органів самоуправління. Зо
крема, 10 липня 1941 р. відбуваються загаль
ні збори в селі Волиця, на яких обираються 
комендант села -  Власюк М.С., його заступ
ник -  Волощук М.К. та начальник канцелярії 
-  Поліщук Д.І. Також селянами було обрано 
народну міліцію, до складу якої увійшло 8 
жителів села.

Фактично за цією першою ластівкою роз
почалися вибори місцевих органів самовря
дування й в інших селах району. Так, в період 
з 10 по ЗО липня вибори комендантів, старост 
сіл було проведено: 15 липня в ЦвітосІ та Ко- 
марівці; 16 липня Малому Скниту; 17 липня 
Варварівці; 19 липня Стриганах та Ріпищах;
20 липня Жукові, Потеребі, Крупці, Нетішині;
21 липня Баран ньому та Улашанівці; 22 лип
ня Бачманівці, Янушівці (Іванівці), Лисичому; 
24 липня Прикордонній Улашанівці; 25 липня 
Кривині; 28 липня Пузирках; 8 серпня Голов- 
лях; 21 серпня Понорі; 22 серпня Нараївці та 
інших населених пунктах [13].

Принагідно слід зазначити, що з моменту 
створення БерездівськоїтаСлавутської райо- 
нових управ, для підтвердження законності 
проведення своїх зібрань на сільські сходи 
починають запрошуватися представники від 
районних центрів (міста Славути чи Берездо- 
ва), які мали легітимізувати рішення селян. 
Зокрема, вже 19 липня 1941 р. присутніми 
представниками від міського самоврядуван
ня міста Славути були Д.П. Матеюк, референт 
господарчого відділу Славутської райуправи 
О.В. Романівський та Й.А. Гармель.

Слід зазначити, що вже перші протоколи 
стихійних загальних зборів підкреслюють 
сприйняття сільським населенням приходу 
нової влади не як окупацію, а як визволен
ня «нас, трудящих селян, від більшовиць
кої влади, яка втекла від нас та залишивши 
нас, селян, без керівництва». Результатом 
цього звільнення мало стати «встановлення 
незалежної Української Держави». Це під
тверджується й апелюванням до постанов

і розпоряджень «Незалежної Української 
Держави».

Отже, фактично в перші тижні окупації, 
на тлі панічної втечі радянської влади, на 
селі панують самостійницькі ідеалістичні 
погляди на німецьку владу, як визволителя 
та союзника. На нашу думку, поява даних 
настроїв також була викликана активною ді
яльністю українських націоналістів на тере
нах Берездівського та Славутського районів, 
про що свідчать згадки про оголошення пе
ред сільськими громадами «Акту проголо
шення Української держави».

Поряд з цими подіями, слід зазначити, що 
з середини липня 1941 року на теренах оку
пованих німецькими військами проходить 
процес створення жорстко ієрархованої і 
субординованої системи органів та установ 
цивільної адміністрації. Зокрема, згідно нака
зу Адольфа Гітлера від 17 липня 1941 р., для 
управління окупованими теренами Радян
ського союзу було створено Міністерство оку
пованих східних областей, яке з 1 серпня 1941 
р., очолив колишній уповноважений фюре- 
ра у східноєвропейському регіоні Альфред 
Розенберг. Таким чином, окуповані терени 
колишнього Радянського Союзу було переда
но з військового у цивільне управління і вже 
20 серпня 1941 р., з метою безпосереднього 
управління окупованими територіями було 
створено Рейхскомісаріат Україна, який очо
лив рейхскомісар та гауляйтер Східної Пруссії 
Еріх Кох. До складу новопосталого Рейхско- 
місаріату увійшли шість генеральних округ 
«Волинь-Поділля», «Житомир», «Київ», «Ми
колаїв», «Дніпропетровськ», «Крим», які очо
лювалися відповідно гєнерал-комісарами.

Власне терени сучасного Славутського 
району увійшли до генеральної округи «Во
линь-Поділля», яка була сформована на ос
нові Хмельницької, Рівненської, Волинської, 
північної частини Тернопільської та західної 
частини Вінницької областей. Центром ок
руги було обрано місто Рівне. Очільником
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генеральної округи було призначено обер- 
группенфюрера СА Генріха Шьоне.

В свою чергу генеральна округа поділя
лася на 27 округів (гебітів), які очолювали 
окружні комісари (гебітскомісари). Міста 
Берездів і Славута з районами увійшли до 
складу Шепетівського гебіту. Гебітскоміса- 
ром було призначено державного радника 
Ворбса. Власне гебітскомісари здійснювали 
безпосереднє управління на місцях та ви
значали німецьку політику щодо місцевого 
населення.

Власне в межах новоствореної територі
ально-адміністративної влади відбувається 
формування органів місцевого управління. 
Керуючись принципами доцільності, мінімі
зації витрат на зміни та отримання макси
мального зиску вищим керівництвом оку
паційної влади було прийнято рішення про 
збереження меж колишніх районів та сіль
ських громад. В результаті було частково збе
режено й ще радянську структуру місцевого 
управління. Таким чином, райвиконкоми 
було перетворено на районові управи, сіль
ради на сільські громади, а міськвиконкоми 
на міські управи. Районову управу очолював 
начальник райуправи, а з  кінця 1942 року 
районовий шеф. Призначалися начальники 
райуправ особисто гебітскомісаром за пого
дження з начальником місцевої військової 
комендатури. Натомість керівники міських 
та сільських управ призначалися гебітскомі
саром за поданням начальника райуправи.

Основним принципом призначення но
вих керівників була безумовна лояльність до 
німецької влади, а також демонстрація своїх 
анти радянських настроїв. Відповідно до цих 
настанов вже з середини липня 1941 р. при
значаються керівники місцевих органів вла
ди Берездівського та Славутського районів. 
Зокрема, 17 липня 1941 р. створюється Сла- 
вутська районова управа, яку очолює Д.П. 
Матеюк, заступником, якого призначається 
М.І. Гончаренко, а секретарем В.І. Качуров-

ський. Ймовірно в цей же час було створено 
й Берездівську районну управу, однак доку
ментів щодо цього не збереглося. До скла
ду Славутської районної управи увійшло 8 
відділів: адміністративний (Т.Г. Древецький), 
господарський (О.В. Романівський), фінан
совий (В.М. Красномовець), сільський (І.К. 
Ліб), соціальної опіки (С.А. Красномовець), 
торговельний (М.М. Козіцький).

Крім того, в структурі райуправи, як окре
мі підрозділи, лічилися склади (Л.А. Кухарен
ко) та велосипедна частина (С.І. Доброволь- 
ський). Щоправда не можна не вказати на 
той факт, що створення даних структурних 
підрозділів відбувалося з певними трудно
щами, обумовленими відсутністю належних 
кадрів. Так, 31 липня 1941 р., голова Славут
ської райуправи Д.П. Матеюк зауважував, 
що «референтури при Управі не наладили 
свою роботу як слід, що відбивається на всій 
роботі та не дає можливості працювати за 
належним порядком», а тому усім керівни
кам структурних підрозділів було наказано 
«негайно укомплектувати апарат референту 
та приступити до нормальної роботи, взяти 
під свій контроль всі галузі господарства та 
промисловості, що торкаються кожної ре
ферентури. Налагодити нормальну роботу 
фабрик, заводів, господарств на селі та в мі
сті. Звернути особливу увагу на розв’язання 
харчового питання міста, роботи медичних 
закладів та забезпечити своєчасне збирання 
нового врожаю, щоби не допустити витрат 
зерна та збіжжя».

Як результат, вже за кілька днів по місту 
було оголошено про відкриття вакансій в 
міській та районній управах та розпочався 
прийом на роботу бажаючих. Врешті-решт 
до середини серпня 1941 року всі вакантні 
посади було зайнято і вже 26 серпня було 
затверджено оклади робітників Райуправи. 
Таким чином, на кінець 1941 середину 1942 
року в Славутській районній управі вже пра
цювало 95 осіб. Принагідно слід зазначити,
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що службовці середньої та нижчої ланки 
обох райуправ відбиралися з кола функціо
нерів та фахівців, які вже мали досвід робо
ти на певних керівних посадах. Більш того 
серед співробітників районного рівня було 
чимало колишніх членів партії, комсомолу 
та радянської номенклатури, а також окремі 
колишні співробітники радянських репре
сивних органів (НКВС, міліції). Чисельність 
службовців райуправ, а також структура 
самих районних управ постійно зазнавала 
змін, не в останню чергу через масове ха
барництво, а також намагання окупаційної 
німецької влади зменшити витрати на утри
мання місцевих органів влади. Наприклад, 
вже 10 вересня 1941 р. наказом по Славут- 
ській райуправі відбулося скорочення шта
тів на 25 одиниць. Зокрема, по сільсько
господарському підвідділу було скорочено 6 
осіб, по промисловому підвідділу 2, по тех
нічному відділу 9, по адміністративному та 
господарському відділах по 4 особи. Щодо 
кількісних показників Берездівської управи, 
а також її структурних підрозділів докумен
тів не збереглося.

Поряд зі скороченням штату райуправ, 
на початку жовтня 1941 р. відбулася реор
ганізація органів управління сільськими 
громадами. Зокрема, згідно постанови Сла- 
вутської райуправи про єдине керівництво 
та відповідальність за стан роботи й життя 
на селі, в складі сільських управ було зали
шено лише три посадові одиниці старосту 
управи, секретаря та управителя колгоспу. 
При цьому старості села, як головному ке
рівнику, підпорядковувалися секретаріат 
та сільська міліція. Управитель колгоспу 
фактично виконував обов'язки заступника 
старости управи. Подібні зміни у штатах та 
структурі управління на місцях відбувалися 
й у наступні роки. Так, в квітні 1942 р. від
булося не лише чергове скорочення штатів 
сільських управ, але й була суттєво зменше
на кількість самих сільських управ. Зокрема,

15 квітня 1942 р. було ліквідовано сільську 
управу в селі Ташки, а її функції передано 
старості села Цвітоха [7].

Отже, як неодноразово зазначалося у до
слідженнях присвячених німецькому окупа
ційному режиму, основним спрямуванням 
діяльності усіх окупаційних органів влади та 
управління було досягнення максимально
го економічного зиску шляхом експлуатації 
трудових і природних ресурсів, тотального 
контролю за настроями та поведінкою на
селення й жорстоке придушення будь-яких 
форм і виявів опозиційності І спротиву.

Нацистський терор.
Терор проти місцевого населення
Нацистський геноцид став найбільш 

крайнім виявом терору, що здійснювався 
гітлерівцями в окупованій Україні, мета яко
го полягала у масовому знищенні населен
ня за расовими, національними, етнічними, 
політичними, соціально-економічними мо
тивами. Спланований керівництвом Тре
тього Рейху геноцид проти народу України 
мав наперед визначений кінцевий результат 
-  його винищення задля збільшення «жит
тєвого простору». Все це здійснювалося як 
шляхом прямого знищення великої кількості 
людей, так і у прихованих формах, за яких 
цілеспрямовано створювалися такі життєві 
умови, які спричиняли повне або часткове 
винищення населення (голод, викликаний 
грабіжницькою політикою загарбників; ви
лучення необхідного мінімуму сільсько
господарської продукції; заборона вільного 
товарного обігу; відсутність системи охоро
ни здоров’я).

1 жовтня 1941 р. оголошено про загальний 
перепис населення. При цьому, як зазнача
ється в наказі Шепетівського гебітскомісара 
Ворбса, населення слід було переписати до 
2 жовтня за двома категоріями кількість осіб 
арійського та неарійського походження. Од
нак, вже 6 жовтня видається наступне роз
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порядження, яке вимагає подання повного 
алфавітного списку всієї людності Шепетів- 
щини, а в тому числі й населення Берездів- 
ського та Славутського районів [7].

Вже на початку окупації розпочалося 
знищення партійного та комсомольського 
активу, військовополонених та євреїв. Зокре
ма, після захоплення Берездовау липні 1941
р. загарбники розстріляли голову колгос
пу «Більшовик» М.Б. Матвійчука. З початку 
окупації с. Ми рутин загарбники розстріляли 
голову сільської ради Козелець Софію, Олін- 
чука Олексія, Олексюка Спиридона, Мат
війчука Антона, І щука Сидора, Прокопчука 
Охріма. За доносом місцевих поліцаїв було 
розстріляно першого голову сільської ради
с. Бесідки -  Рабченюка Я.П. В гестапо закату
вали директора Варварівської школи Петра 
Домінікійовича Жовтовського. У перші дні 
окупації с. Миньків ці жертвами загарбників 
стали секретар сільської ради Андрій Со
шен ко, секретар комсомольської організації 
Петро Руденко, вчитель місцевої школи Ва
силь Баланчук, їх  розстріляли. 28 липня 1941
р. розстріляли голову колгоспу с. Шатерни- 
ки, українця Рудюка Ф.Т. Під час окупації с. 
Сьомаки під кінець липня 1941 р. каральний 
загін заарештував голову сільської ради За
харчука Х.М., секретаря партійної організації 
Яковчука Я. Т., які повернулися з евакуації, 
голову колгоспу села Тростянець Дідушка Т.І. 
їх відвезли до Корця і розстріляли. 20 серпня 
1941 р. в кар'єрі неподалік села Крупець фа
шисти розстріляли голову Крупецької сіль
ської ради Михайлюка М.П., голову колгоспу
с. Стригани Нікітчука І.П., бригадира колгос
пу Кудри ця В.М., колгоспниць Поліщук Г.Н., 
Поліщук Я.Ю. 5 березня 1942 року нацисти 
в м. Шепетівка розстріляли комуніста Тера
си мчука Я.С. із сала Дяків. У 1943 р. у с. Ста- 
вичани німці розстріляли голову господар
ства Шашока Миколу Івановича, старосту 
Ярмолюка Івана Романовича [13].

Якщо на початку окупації німці намагали

ся обережно поводитися з українським на
селенням, спрямовуючи репресії переважно 
проти комуністів та євреїв, то скоро все на
селення стало жертвою принципу колектив
ної відповідальності, як у випадку дії радян
ських партизанів, так і у разі невиконання 
наказів німецької влади. Окупанти встано
вили надзвичайний стан. Зберігання зброї і 
боєприпасів загрожувало смертю.

23 серпня 1941 р. вийшов указ А. Розен- 
берга про те, що населення на окупованих 
територіях повністю підпорядковується ні
мецьким законам, а їх  невиконання буде 
тягнути за собою смертну кару. 16 вересня 
побачив світ документ ОКВ (Верховне ко
мандування вермахту), у якому наголошува
лось на необхідності придушувати у зародку 
будь-який опір окупантам, застосовуючи 
для цього найсуворіші заходи. 10 жовтня 
був виданий наказ генерал-фельдмаршала 
Райхенау «Про поведінку військ на Сході». У 
ньому вказувалося, що на випадок застосу
вання зброї цивільними особами їх  необхід
но було карати за законами воєнного часу. 
Зазначалося, що ці розпорядження в першу 
чергу стосуються чоловічого населення. 16 
грудня ОКВ видало директиву, згідно якої 
військам дозволялося застосовувати проти 
непокірних (у. т. ч. проти жінок і дітей) будь- 
які засоби впливу.

Так після окупації с. Жуків 25 чоловік від
везли у м. Шепетівка, де і розстріляли. У пер
ший місяць окупації с. Прикордонна Улаша- 
нівка німці розстріляли Бабійчука Івана. 14 
серпня 1941 р. 4 чоловік с. Піддубці відвезли 
до м. Корець, де і стратили. 5 квітня 1942 р. 6 
жителів Перемишля розстріляли в Шепетівці.

У жнива 1942 р. згоріла скирта ячменю в 
с. Іванівка. Не виявивши винуватця нацисти 
вишикували всіх людей, які працювали біля 
молотарки, і розстріляли Шамрая Р.С.

22 січня 1943 року каральний загін оточив 
села Воли цю і Губельці. За вказівкою старо
сти села карателі заходили у помешкання і
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розстрілювали всіх, хто був у будинку, а хати 
підпалювали. У цей день нацисти розстрі
ляли 24 сім'ї, загинув 71 житель, зокрема у 
селі Губельці спалено 12 будинків, загинуло 
53 чоловіки.

13 грудня 1943 р., за допомогу партиза
нам каральним загоном окупантів було спа
лено живцем 22 жителі села Бачманівка. За 
доносом місцевих поліцаїв було розстріляно 
сім'ю Українця П.С. з с. Бесідки.

Із села Вачів розстріляно за зв’язок з пар
тизанами в м. Шепетівка 10 чоловік: Каши- 
цю С.І, Татарчука М., Швачко П., Швачко М., 
Ісакова О., Ісакова І., Ісакова П., Косіка Ф.Я., 
Кашицю О., Бершеду Є. Трагічна доля спітка
ла голицьких підпільників, яких видав місце
вий поліцай: директора Варварівської шко
ли П.Д. Жовтковського та голову сільської 
ради Гончарука Федора і вчителя Хоміча Іва
на. Німці їх  схопили і відправили в гестапо, 
де довго катували, а потім розстріляли під 
Шепетівкою.

З початком війни частина працездатного 
населення с. Гори ця була мобілізована на 
будівництво дотів. Одного ранку з’явилася 
група німецьких літаків, вони скинули бом
би та розстріляли з кулеметів людей, які пра
цювали.

На Водохреща, 19 січня 1944 року в с. 
Варварівка на вулиці Очеретяній було вбито 
німецького офіцера. Вважаючи, що стріляли 
з с. Голики, німці почали палити село. Пер
шого дня запалили одну половину села, дру
гого -  решту. Люди ховалися у лісі, а коли 
повернулися в село, то побачили лише ди
марі та три вцілілі споруди: церкву, гончар
ню і будинок, господар якого загасив вогонь 
бочкою квашеної капусти.

21 квітня 1942 р. німці і поліцаї оточили 
село Лисиче, за доносом провокатора 17 за
ручників були заарештовані, їх  відправили 
до комендатури у Кривин, але за відсутно
сті доказів заарештованих звільнили, а сім’ю 
українця Парфімчука І.Т. розстріляли в селі.

У травні 1942 року 10 жителів с. Старий 
Кривин повісили у парку села та розстріля
ли 16 заручників.

13 грудня 1943 р. загін карателів оточив 
село Марачівку. Ранком на центральну вули
цю зігнали жителів села, за вказівкою старо
сти відібрали 13 осіб. їх  відвезли до с. Бач
манівка і спалили живцем у хліві разом з 22 
жителями Бачманівки. Того ж дня 39 чоловік 
вивезли в концтабір.

У квітні 1943 р. прилюдно повішені жителі 
с. Стригани: Кмитюк Віталій, Василь Коваль
чук, Коршунов, Іван Науменко. Розстріляно
16 ПІДПІЛЬНИКІВ.

Під час окупації с. Тростянець закатували 
братів Якимчуків: Петра, Павла, Олександра, 
Степана, агронома Дубровського Михайла.

Від рук гестапівців загинули підпільники 
с. Миньківці: Ефімовський Олексій, Рахлін- 
ський Олександр Гнатович, Косік Антон Іва
нович, Черняк Василь Михайлович, Кушні
ру к Гнат, Черняк Макар Михайлович, Дудар 
Степан, Дейкалюк Василь. У 1943 році гітле
рівці тричі влаштовували розправи і погром 
у селі. У  січні есесівці і поліцаї розстріляли З 
жінок і 13 дітей. 14 липня карателі оточили 
одну вулицю, заганяли в хати жінок, дітей, 
старих, обливали будинки бензином і підпа
лювали. Проти ночі 14 грудня відбулася чер
гова облава на тих, хто співчував партиза
нам і підпільникам. Карателі схопили Василя 
Скрипнюка, Олену Косік і Степана Дудара, 
довго їх  били, потім кинули у вогонь. Таїсу 
Бапанчук і Андрія Косика повезли в Славу
ту і там розстріляли. Всього у с. Миньківці 
розстріляно і спалено 112 жителів, в їх  числі 
25 дітей. У 1943 р. розстріляли в Шепетівці 
директора школи с. Соснівка Гнатюка В.Д.

В липні 1943 року німці бомбардували с. 
Хоровиця і воно згоріло та ростріляли 6 чо
ловік. З с. Улашанівка розстріляно 32 чоловік 
[13].

Окупанти вважали Славутч и ну джерелом 
дармової робочої сили, яку можна було ви
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користати у німецькій економіці. Шляхом 
різного роду агітацій вони переконували 
місцеве населення у перевагах роботи у 
Німеччині та закликали погоджуватися на 
вільний виїзд до Німеччини.

Оскільки окупантам восени 1941 -  на 
початку 1942 р. не вдалося налагодити до
бровільний виїзд українських робітників до 
Німеччини, вони почали здійснювати при
мусову мобілізацію людей обох статей від 
15 до 60 років до трудової повинності в Тре
тьому Рейху. Варто зауважити, що основний 
акцент у питанні реалізації програми, розро
бленої під керівництвом Ф. Заукеля, з само
го початку робився на окуповані території. 
Масова депортація, що почалася у березні 
1942 р., була одним з проявів нацистської 
окупаційної політики. 31 березня головний 
уповноважений з використання робочої 
сили Ф. Заукель направив райхскомісарам 
телеграму з вимогою в найкоротший термін 
збільшити в три рази кількість людей, яких 
вивозять на примусові роботи в Німеччину. 
Окупаційна адміністрація привела в рух гі
гантський репресивний апарат: гебітскомі- 
саріати, окружні, міські та районні управи, 
жандармерію, охоронні війська, підрозділи 
СС. Кожному місту, містечку, селу, навіть ху
тору було доведено план відправки робочої 
сили. Ті особи, які були призначені до виве
зення у Німеччину, мали пройти лікарський 
огляд, а також взяти з собою все необхідне 
для подорожі. Згодом усіх призначених до 
вивозу відправляли на відповідну залізнич
ну станцію. В разі спротиву або спроби втечі 
застосовувалося покарання за законами во
єнного часу.

Так із с. Голики на примусові роботи до 
Німеччини у 1941 р. першими забрали 11 
дівчат. Вони працювали три роки на заводі 
«Рурсталь». Із с. Головлі до Німеччини виве
зено 17 чоловік, із с. Гориця -107, ізс. Губель- 
ці -  44, із с. Довжки -  157, із с. Досін -  35, із 
с. Дяків -  47, із с. Дятилівка -  32, із с. Жуків

-  62, із с. Іванівка -  62, із с. Кам’янка -  5, із 
с. Кили київ -1 0 0 , із с. Клепачі -119, із с. Ко- 
лом’е -  20, із с. Кутки -  26, із с. Лисиче -  15, 
із с. Малий Правутин -  9, із с. Манятин -  ЗО, 
із с. Миньківці -  13, Із с. Мухарів -  50, із с. 
Пашуки -  40, із с. Перемешель -100 , із с. Пе
чи води -  18, із с. Піддубці -  20, із с. Полянь
-  21, із с. Пузирки -  43, із с. Сільце -  14, із с. 
Сьомаки -  ЗО, із с. Тростянець -  4, із с. Ула- 
шанівка -  67, із с. Хвощівка -  47, із с. Хоняків
-  З, із с. Хоровець -15, із с. Хоросток -  45.

Частина остарбайтерів не повернулася до 
дому померши від важкої роботи: з с. Гори
ця -  5 чоловік, з с. Довжки -  3, з с. Досін -  4, 
з с. Дятилівка -  4, з с. Жуків -  4, з с. Іванівка -  
11, з с. Киликиїв -  34, з с. Кутки -  4, з с. Муха
рів -  3, з с. Пузирки -  4, з с. Хоросток -  4 [13].

Посилення репресій відбулося зі зміною 
становища на фронтах. Вічний страх перед 
окупантами, масовий вивіз у Німеччину ви
кликають спротив у населення». Прикладом 
є зрив місцевим населенням 2 і 3 набору ви
везення до Німеччини жителів с. Кутки.

Отже, репресії як засіб політичного впли
ву почали застосовуватися гітлерівцями від 
самого початку встановлення окупаційно
го режиму. Вони мали яскраво виражений 
ідеологічно-расовий аспект. Першочергово 
знищувалися радянські партійні працівни
ки, комсомольці, військовослужбовці Чер
воної армії, євреї, а також члени опозиційно 
налаштованих політичних сил. Серед інших 
причин репресій можна виділити бажання 
гітлерівців встановити атмосферу абсолют
ного послуху, забезпечити систематичне 
пограбування Славутчини, придушити пар
тизанські рухи.

Голокост на Славутчині
Страшна доля чекала євреїв Славутсько- 

го району в роки німецької окупації 1941 -  
1942 рр. Повністю знищено єврейське на
селення сіл Красностав і Киликиїв. Згодом 
у селах Ганнопіль і Берездів було створено



Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді

... 123...

Розділ «Історія»

гетто, куди звозили євреїв з навколишніх 
сіл. У березні 1942 р. всіх залишених у живих 
перегнали в гетто міста Славути. Старих, не
мічних знищили відразу після прибуття. Всіх 
інших розстріляли на околиці міста, а близь
ко 200 немовлят кинули живими у криницю 
у червні 1942 р. [3].

Через кілька днів після прибуття євреїв ра
йону до Славутського гетто, їх, 500 осіб, було 
відігнано в Берездів. Там завчасно були ство
рені кошари, куди помістили прибулих. Через 
два дні відібрали чоловік 300 і погнали в Пе- 
чиводи добувати камінь у кар’єрі. Жили люди 
в клубі, спали на соломі, було так тісно, що 
не можна було простягнути ноги, їсти давали 
гнилу картоплю і воду. Якщо хтось намагався 
втекти, то його і кожного десятого розстрілю
вали. Згодом від прибулих залишилося десь 
дві третини, і їх перегнали в Берездів. Відібра
ли 60 чоловік і жінок для розстрілу та розстрі
ляли під цегляним муром на території старо
го єврейського цвинтаря в Берездові.

У другій половині червня гітлерівці і по
ліцаї погнали євреїв назад у Славуту. Шлях 
проходив через села Дяків, Жуків. По дорозі 
людей, які не могли йти, вбивали на місці. 
Так під жуківським лісом було вбито 7 чоло
віків. Під окупацією опинилося майже дві ти
сячі жителів Берездова, в тому числі понад 
600 громадян єврейської національності.

З перших днів окупації німецькі каральні 
загони і місцева поліція розпочали масові 
акції розстрілу євреїв, пограбування їх  май
на. 26 і 27 липня 1941 р. нацисти на автома
шинах вивозили подалі від села на розстріл 
євреїв. Першими жертвами стали працез
датні чоловіки і жінки [17].

У другій половині червня 1942 р. євреїв 
погнали в Славуту. Участь тих, хто опинив
ся в гетто м. Славута, відома: загарбники не 
помилували жодного.

На основі списків, складених сільською 
управою наприкінці 1941 р., а також відомо
стей про єврейські хати в с. Берездів станом

на квітень 1942 р. та актів Державної комі
сії по розслідуванню злодіянь німецько-фа
шистських загарбників в с. Берездові від 
червня 1944 р., повідомлень родичів заги
блих вдалось встановити імена 514 загиблих 
мирних громадян єврейської національності 
села Берездів. Загинуло їх  значно більше -  
589 осіб. Згідно з актом Державної комісії у 
єврейського населення с. Берездів нациста
ми пограбовано, викрадено, знищено майна 
і худоби на суму 3 704 365 крб., з них зібрано 
контрибуції на суму 140 075 крб. [1].

Село Ганнопіль, було окуповане нациста
ми на початку липня 1941 року. Загарбники 
не забарилися розпочати розправу над єв
рейським населенням містечка. Пройшло 
декілька днів з часу окупації, як німці і по
ліцаї відібрали групу євреїв-чоловіків серед
нього віку, вивели їх на поле в напрямку села 
Рівки і там розстріляли.

У перші дні окупації сільська управа Ган- 
нополя зобов’язала всіх євреїв нашити на 
верхній одяг жовті шестикутні зірки Давида, 
щоб легко можна було відрізнити єврея від 
неєврея. Поліцаї забороняли українцям і по
лякам спілкуватися з євреями.

Славутська районна управа постановила: 
6 вересня 1941 року накласти на єврейське 
населення Ганнополя контрибуцію в сумі 80 
тис. крб. Восени 1941 року в селі Ганнопіль 
нацисти обладнали єврейське гетто на тери
торії компактного проживання євреїв. Сюди 
доправили сім ї із сіл Великий Скнит, Малий 
Скнит та інших. З села Довжки пригнали 16 
осіб. Холодного березневого дня 1942 року 
всіх євреїв з Ганнополя відправили у Славут- 
ське гетто. Основна маса людей йшла пішки, 
матері несли маленьких дітей. Дозволено 
було взяти з собою коштовності, гроші і руч
ні клунки. Старих і калік везли на підводах. 
Надвечір колона цих смертників у супрово
ді поліцаїв прийшла у Славуту[13]. Дані про 
кількість розстріляних по дорозі різна: від 7 
до 10 осіб. Всього гнали 50 осіб.
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У 1944 р. Державна комісія, що розсліду
вала злодіяння нацистів на території району, 
склала неповний список загиблих. У списку 
є тільки прізвища та імена глав сімей І вка
зано кількість загиблих членів сім ! їх  із цьо
го списку 815 осіб. Опитуванням очевидців, 
родичів загиблих, по документах реєстрації 
новонароджених у 1921-1941 роках вдалося 
згодом уточнити імена 356 загиблих.

У селі Головлі перед війною проживало 5 
єврейських сімей. Каральні акції проти євре
їв розпочалися через місяць після окупації. 
Спочатку в село прибула автомашина з кара
телями, які забрали 9 осіб дорослих і підліт
ків, вивезли на Рівненщину, де і розстріляли. 
Місце розстрілу невідоме. Таких каральних 
акцій було всього 3. Загинуло 15 осіб.

У с. Довжки до війни проживало декілька 
сімей. Усіх їх  було забрано до Славутського 
та Ганнопільського гетто.

Чи не найтрагічніша доля спіткала євре
їв села Красностав. 7 серпня 1941 р. у селі 
з’явився каральний загін. На базарну площу 
зібрали 47 євреїв середнього і старшого віку, 
вивезли в ліс за два десятка кілометрів і роз
стріляли. Через декілька днів велику групу 
дівчат-єврейок забрали у Берездів для робо
ти в солдатській їдальні. У  Красностав вони 
не повернулися. їх, як і жителів Берездова, 
відвезли у гетто Славути, а пізніше розстрі
ляли [18].

Це був лише початок злодіянь нацистів 
над єврейським населенням села. Трагедія 
розігралася 31 серпня 1941 року. Зранку по
ліцаї з Красностава, Берездова та з навколи
шніх сіл оточили містечко, сюди на автома
шинах прибув німецький каральний загін. 
Нацисти і поліцаї вривалися у єврейські 
будинки і всіх виганяли на базарну площу. 
Поліцаї нишпорили по горищах і городах, 
шукаючи тих, хто намагався заховатися. Не
покірних розстрілювали на місці.

Вся площа біля комендатури була за
повнена людьми, поліцаї оточили натовп, ні

кого не випускали. Дехто з євреїв просився 
вийти з натовпу набрати води, але ніхто не 
реагував на прохання.

За командою німецькі карателі з собака
ми та поліцаї почали гнати людей у напрямку 
Шепетівки. По дорозі смерті рушила колона 
людей, в якій йшли старі люди, матері несли 
грудних дітей, йшли вагітні жінки та підлітки, 
їм було сказано, що з Шепетівки їх  поїздом 
відправлять в Одесу, а звідти -  кораблем у 
Палестину. Проте сподіванням прийшов кі
нець, коли колону приречених повернули в 
сторону лісу, що між Красноставом і Гутою. 
Почалась паніка, люди стали плакати, євреї 
зрозуміли, що їх  обманули. Карателі окрика
ми і прикладами змусили людей продовжу
вати прямувати на лісну галявину в урочище 
Макарисько, де завчасно була приготовлена 
велика яма. Викопали цю яму місцеві жите
лі за командою старости містечка Вознюка. 
Про це пізніше розповідав своєму внуку Сте
пану Бойку Іванюк Семен, якому теж дове
лося копати цю могилу для сотень невинних.

У той день загинуло все єврейське насе
лення Красностава. Згідно з актом держав
ної комісії, нацисти знищили 957 євреїв села.

У селі Кутки пам’ятають, як німці зни
щили дві єврейські сім'ї, які проживали тут. 
Загинув сільський поштар Гілерман Йосько 
Зельманович, 1898 року народження, його 
дружина Гілерман Малка Лейбівна, 1904 
року народження, їх дочка Гілерман Клара 
Йосипівна, 1936 року народження, і ще одна 
дитина цієї сім’ї [24]. Загинула також Рубен- 
штейн Миндзя Лейбівна, 1908 року народ
ження, її дочка Фріма, 1936 року народжен
ня, і ще одна дитина. їх  розстріляли у селі.

Користуючись зведеними даними, може
мо зробити висновок про кількість загиблих 
євреїв Славутського району -  це 2720 осіб. З 
них встановлено імен лише 1359. Як бачимо, 
лише половину.

Отже, втілюючи антисемітську політику 
проти єврейського населення, нацисти ство



Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді

...125...

Розділ «Історія»

рювали нестерпні умови для його існуван
ня. На шляху до смерті євреїв примушували 
пройти через багато принижень і страж
дань, які у сукупності являють собою злочин 
проти людства. Цілий народ піддавався сис
тематичному знищенню.

Висновки
Війна проти СРСР базувалася на прин

ципах, розроблених нацистськими ідеоло
гами. Усі вони сприймали окуповану тери
торію України лише як «життєвий простір» 
для «вищої раси», поряд з якою не могло 
бути місця Іншим, «неповноцінним» наро
дам. Нацистська політика була спрямова
на на реалізацію інтересів Німеччини, для 
якої місцеве населення було не суб’єктом, а 
об'єктом.

Для систематичної експлуатації окупо
ваних територій була створена розгалуже
на адміністративно-управлінська система. 
Вона мала два рівні -  власне німецька ад
міністрація та допоміжні органи управлін
ня. Останні, як видно з назви, вагомої полі
тичної ролі не відігравали. їх  характерними 
особливостями була сувора дисципліна та 
повна підпорядкованість німецьким чино
вникам. Про це свідчать і ті завдання, які 
ставили нацисти перед допоміжною адмі
ністрацією: організація адміністративного 
апарату; виконання завдань щодо поставок 
у Німеччину; збір натуральних поставок і 
податків; розформування радянських уста
нов; ведення інтенсивної пропаганди на ко
ристь Німеччини. Окреме місце в структурі 
допоміжних органів влади посідала місцева 
поліція. Поліційною структурою вважалися 
також пожежна охорона.

Розпочинаючи війну проти СРСР, нацисти 
мали на меті не лише ліквідацію його полі
тичного устрою, а й перетворення окупова
них територій на аграрно-сировинний при
даток німецького промислового комплексу 
та джерело дешевої робочої сили. Разом з

виконанням обов’язкових поставок і побо
рів місцеве населення примусово залучало
ся до роботи у межах регіону. Повсякденне 
життя населення в умовах «нового порядку» 
характеризувалося тотальним контролем, 
репресіями, терором гітлерівців, постійним 
дефіцитом продовольства, товарів першої 
необхідності, відсутністю належного медич
ного обслуговування. Нацисти усіляко пере
шкоджали розвитку соціокультурної сфери. 
Обмежений окупантами культурний простір 
включав сценічне мистецтво та кіно. Голов
на мета деяких форм української культури, 
що не були заборонені, зводилася лише до 
забезпечення дозвілля гітлерівців. Різке зни
ження матеріальних статків людей, руйну
вання шкіл, клубів, бібліотек, музеїв, театрів 
спричинили звуження кола тих, хто постійно 
користувався надбаннями культури.

Умови, які перетворили повсякденне 
життя на існування й умовність, сформували 
в особі місцевого населення непримиренно
го ворога нацистів, для умиротворення яко
го діяла масштабна карально-репресивна 
система. Систематична ліквідація місцевого 
населення передбачалася расовою концеп
цією націонал-соціалізму. Покарання «вин
них» відбувалося через відмову виконувати 
трудову повинність, за саботаж мобілізацій
них кампаній, невиконання продовольчих 
поставок. З метою придушити партизанські 
рухи, знищувалися цілі населенні пункти ра
зом з мешканцями. Іноді це «обґрунтовува
лося» як «попереджувальний захід».

Систематично знищувалося нацистами 
єврейське населення. Це було пов’язано з 
тим, що німці розглядали євреїв як носіїв 
більшовизму, опори радянської влади і ко
муністичного режиму, а після розгортання 
на окупованій території партизанського 
руху -  як Ідейних натхненників останнього.

Особливої таємниці з цього окупанти 
не робили. Перші «єврейські акції» були 
спрямовані проти єврейської інтелігенції та
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євреїв-чоловіків як потенційних рушійних 
сил опору нацистській політиці. Наприкінці 
серпня 1941 р. ці акції набули нової якості -  
вони стали охоплювати усіх євреїв. Надалі 
будь-які суттєві зміни в політиці геноциду 
щодо євреїв місця не мали. Це призвело до 
фактичного знищення єврейського етносу 
на території Славутчини.

Расово-ідеологічна складова нацистської 
політики проявилася у ставленні до радян
ських військовополонених. Останні розгля
далися як носії комуністичної ідеології, а, 
отже, підлягали першочерговому знищенню. 
Для їх утримання на території військового 
містечка Славути було створено «Грослаза- 
рет Славута-цвай. Табір 301». У таборі па
нували жорстокий режим, голод, епідемічні 
хвороби, постійні знущання над в’язнями.
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Василь-Костянтин Острозький є особою, 
яка завжди цікавила науковців, адже мало 
хто може запропонувати на розгляд скіль
ки здобутків та досягнень. Та й це не просто 
добрі справи, а такі діяння, які принесли 
кардинальні позитивні зміни в життя всього 
українського народу. Для того, щоб якомо
га більше дізнатись про всі вчинки людини

та про їх можливі мотиви, потрібно, насам
перед, дізнатись все можливе про неї саму, 
особливості її характеру, приватне життя. 
Важливим і дуже об’ємним джерелом таких 
знань є вивчення середовища життя, місць, 
які та чи та особа називала своїм домом. В 
цьому й полягає актуальність обраної теми і 
важливість її дослідження, адже резиденції 
князя В.-К. Острозького і є тим джерелом, 
яке може допомогти дізнатись, якою люди
ною був славний князь.

Метою дослідження є виявлення, що 
може сказати про князя Острозького облаш
тування його резиденцій у Дубні та Острозі 
та його життя і діяльність у них.

Завданнями, які варто поставити перед 
собою для досягнення цієї мети, є: охарак
теризувати особливості розвитку міст у во
лодінні Острозьких як осередків культур
ного та економічного розвитку; висвітлити 
характерні риси облаштування резиденцій 
князя В.-К. Острозького та його дії для по
кращення їх функціонування як маєтностей 
могутнього та мудрого власника; показати, 
чим характеризується приватне життя князя 
та як зумів він використовувати свої можли
вості для суспільного блага.

У цій роботі я намагатимуся досягти по
ставленої мети шляхом виконання перера
хованих завдань.

Міста у володінні Острозьких 
як осередки культурного 
та економічного розвитку
На великих обширах Острожчини існува

ла чимала кількість міст та містечок, котрі 
перебували у володінні князівського Дому. 
Це так звані приватновласницькі міста. Саме 
в царині розбудови міст, заснування нових 
та розвитку їх самоврядування Василь-Кос
тянтин пішов дуже далеко. За підрахунками 
вчених, лише на Волині в часи В.-К. Остроз
ького налічувалося від 97 до 187 міст і міс
течок. Дільчий акт 1603 року дає загальну
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цифру міст у всіх володіннях Острозьких -  51 
місто, навіть ця значно менша цифра дорів
нювала 26% усіх українських міст і 42% міст 
Волині тієї доби. Саме міста ставали осеред
ками культурного розвитку земель.

Характерною рисою культурного життя 
був взаємовплив міського і сільського насе
лення. Міста ставали осередками фахової, 
«високої» культури. В культурі побутовій 
ранні міста багато взяли від сіл, але згодом 
стали впливати на культуру селян, хоч дещо 
з неї й надалі переймали. У науці немає за
гальноприйнятих критеріїв виділення міст як 
типу поселень. Більшість дослідників бачать 
в містах насамперед торговельно-ремісни
чі центри, забуваючи про постійний зв'я
зок міст з сільськогосподарською округою. 
З кінця XIV сг. містом вважався населений 
пункт, що мав юридичний статус міста (ко
ролівське або княже, приватновласницьке 
або церковне, на Магдебурзькому або зви
чаєвому праві), а його населення належало 
до соціального стану міщан. Окрім юри
дичних документів чи літописних свідчень 
належності міського характеру поселень, 
можна вказати на такі ознаки, спільні для 
міст: більша, ніж у селах, густота населення і 
щільність забудови; специфіка економічних 
функцій; розвиненість товарних відносин: 
на відміну від села, життя без грошей в мі
сті було неможливе або майже неможливе; 
більша диференціація населення в соціаль
ному та національному відношенні.

Місто, цілком зрозуміло, вирізнялося зо
внішнім виглядом, а оточення міста муром 
чи валом лише підкреслювало окремішність 
міського середовища, даючи тим, хто зна
ходився у межах мурів, відчуття відносної 
безпеки. Недаремно ж міщани так пильну
вали міські брами, зачиняючи їх на ніч. Як 
сказано в одному з описів Львова, на обох 
міських брамах, Галицькій і Краківській, 
здавна зберігалися «образи святих у свяще- 
ницькому одязі, намальовані на руський або

грецький кшталт». У зв’язку із символічним 
значенням мурів і брам їхнє зображення ба
чимо на гербах ряду міст! Переходячи крізь 
потужну, гарно оздоблену браму, подорож
ник мав відчути повагу до міського мікросві
ту з особливими порядками і звичаями.

Важливим є також те, що основу насе
лення міст Острожчини становили ремісни
ки різних спеціальностей. Дослідники, втім, 
зазначають, що найприбутковішим був фах 
різників, які мали постійний заробіток, а та
кож тих ремісників (сідлярі, римарі, ковалі, 
столяри), які звільнялися від податків і пра
цювали на замок. Щодо етнічних груп, котрі, 
окрім русинів, мешкали в містах, то одну з 
найбільших утворювало єврейство: в По- 
лонному -  20%  населення, в Дубні -1 2 %  і т. 
д. (середній відсоток -11% ), хоча єврейська 
громада (кагал) належала до нижчої інстан
ції загальної юрисдикції. Немалу групу ста
новили також поляки: наприклад, в Остро- 
полі мешкало 24 польські родини, 10 з яких 
були шляхтичами. Третя за розміром етнічна 
група -  татари (як правило, несли військову 
службу у князя).

З глибини віків від своїх предків, ста
родавніх русичів, успадкували українські 
майстри чудове мистецтво дерев’яних спо
руд, різьблення по каменю, мурування цег
ли. Тисячолітні традиції жили і живуть ще 
й до наших днів в українській народній ар
хітектурі, а в мурованій вони змінюються 
відповідно до розвитку світової архітектури. 
Архітектори того часу, спираючись на націо
нальні традиції, зводили неповторні будови, 
Значну роль у складанні певних рис архітек
тури міста початку XIII ст. відіграють потре
би нових замовників -  міського населення, 
я ке з ростом ремісничого виробництва і тор
гівлі все більше починає впливати на життя. 
Церква стає не тільки храмом, а й окрасою 
міста. Інтенсивно розвивається будівельна 
техніка, виникають нові конструктивні при
йоми. Все це нагадує ті умови, за яких в За
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хідній Європі виникла готична архітектура, і, 
безперечно, архітектура Київської Русі цього 
часу є еквівалентною готичній архітектурі, 
так само як архітектура попереднього етапу
-  романській.

Пізніше у складі біднішої верстви виді
лилися групи комірників (проживали «в ко
м ірном у- як піднаймачі) і халупників (мали 
хати на чужому ґрунті), які платили і подат
ки. Статус міської верхівки і повноправних 
містичів, які пізніше почали називатися 
міщанами, був високим з моменту виник
нення міст. Незважаючи на встановлення 
над ними контролю з боку княжої влади в 
особі посадників, тіунів, міських та інших 
урядників, міста значною мірою залишали
ся автономними, а інститут віча, принаймні 
в деяких з них, діяв ще у XIV ст. Є підстави 
припускати наявність вічових зібрань у Пе
реяславі, Звенигороді, містах Посем’я, Бере
сті та волинських містах.

За підрахунками Б. Рибакова, у Київській 
Русі XIII ст. відомо не менш як 64 ремісничих 
спеціальностей. Враховуючи доповнення М. 
Тихомирова, їхнє число можна збільшити 
до 78. П. Сас для українських міст середини 
XVI ст. налічує 133 ремісничі спеціальності 
5. У дальшому розвиток техніки приводив і 
до збільшення числа фахів. Вдосконалюва
лись і форми організації ремесла. У джере
лах згадуються об'єднання городників, які 
ставили городні (стіни) у Виш городі, стар
шина «дереводілів». Концентрація реміс
ників певних професій в окремих кварталах 
(урочища «Гончарі», «Кожум’яки», «Ковалі»)
-  теж одна з передумов виникнення реміс
ничих об’єднань. У поділі міських сотень на 
ряди можна бачити аналогії з організацією 
ремесла в азіатських містах, де кожен цех 
мав свій ряд майстерень, що одночасно 
були й крамницями. Хоча ряд міг означати 
і шеренгу в міському ополченні, яку займа
ли представники одної професії. Це також 
є свідченням того, що у XIII ст. ремісники у

містах вже просувалися до корпоративної 
організації. Княжі там ги (знаки) на ремісни
чих виробах вказують не лише на князівські 
майстерні, де ремісники-рядовичі працюва
ли на ринок, а й на ймовірність існування у 
великих містах ремісницьких об’єднань на 
зразок візантійських. Конкуренція з боку ор
ганізованого князівського виробництва теж 
могла стимулювати перетворення поселень 
ремісників однієї спеціальності у своєрідні 
територіальні громади. Зовнішніми ознака
ми такого об’єднання на першому етапі були 
спільні бенкети в певні дні року, переважно 
на честь святого патрона, побудова патро- 
нальної церкви. Можливо, що такі об’єднан
ня отримували і княжі статутні грамоти.

А проте не можна не зазначити, що, як і 
всі тогочасні міста Східної Європи, більшість 
міст Острожчини мали аграрний характер, 
міщани активно займалися сільським госпо
дарством, і самі міста (магдебурзькі) володі
ли чималою землею на волості. За даними 
дослідників, сільським господарством за
ймалося 82% населення Дубна, 74% -  Кос
тян ти н ові 69% -  Степані, а це найбільші 
міста Острожчини. Лише в самому Острозі 
в 70-ті роки XVI ст. частка аграрного соціуму 
становила 22%.

До і після монгольської навали значна 
частина міст керувалася звичаєвим правом. 
У великокняжих містах міську владу очолю
вали війти, які мали «слуг міських», а також 
раду («старші»). У  приватновласницьких та 
церковних містах власника представляв на
місник, урядник або тивун. Відомі з деяких 
джерел зібрання міських громад для вирі
шення найважливіших питань можна вважа
ти продовженням розвитку інституту віча.

Запрошені німецькі колоністи отриму
вали так зване німецьке право. Сформова
не на межі ХИ-ХІII ст. Магдебурзьке міське 
право в українських містах дістало перевагу 
над іншими різновидами німецького права. 
Поступово магдебурзьке право поширюва
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лося на всіх повноправних мешканців того 
чи іншого міста. Статутні грамоти-привілеї 
на Магдебурзьке право починалися зі ска
сування чинних норм звичаєвого, руського 
чи литовського права, а також проголошен
ня факту звільнення міщан з-під юрисдикції 
княжої чи королівської адміністрації.

В українських містах часто Магдебурзьке 
право співіснувало з місцевим звичаєвим 
правом. Грамота Казимира II11356 р. про на
дання Магдебурзького права Львову фіксує 
існуючу практику, дозволяючи вірменам, єв
реям, сарацинам, татарам і русинам судити
ся за своїми правами, але під головуванням 
міського війта. Магдебурзьке право 1339 р. 
отримав Сянок (від галицько-волинського 
князя Юрія II), 1374 р. -  Кам'янець, 1390 р. -  
Берестя, 1396 р. -  Холм, 1432 р. -  Луцьк, 1494 
-1 49 7  рр. -  Київ, 1498 р. -  Дубно, наприкінці 
XV ст. -  Рівне і Перемишль. У XVI -  XVII ст. 
Магдебурзьке право здобула переважна біль
шість українських міст, причому в Галичині 
воно, як правило, надавало істотні привілеї 
католикам, натомість на Волині, Київщині, 
Східному Поділлі самоврядні органи зали
шилися в руках української більшості міщан. 
Всюди повноправними міщанами -  грома
дянами міста були ті, хто володів будинками 
в межах міста і отримав відповідний статус. 
Надання прав міщанина -  «прийняття місь
кого права» -  було спрощеним для синів 
міщан, в інших випадках потребувало дотри
мання низки умов. Серед тих, хто мав міське 
право, виділяються патриціат (ті, в чиїх ру
ках зосереджувалися самоврядні установи) і 
поспільство. На нижньому щаблі соціальної 
драбини були наймані працівники (серед 
них фірмани, сторожі, численні слуги), ще 
нижче -  непродуктивне населення -  воло- 
цюги-«люзні», або «гультяї», а далі -  жебра
ки, інваліди, невиліковно хворі. Створювані 
для двох останніх категорій «шпиталі» (фак
тично притулки для непрацездатних) могли 
охопити лише незначну їхню частину.

Крім міст, що існували в державних ма
єтках («королівщинах»), почали виникати 
міста у приватних маєтках магнатів і шлях
тичів. Цим містам власники дозволяли мати 
органи самоврядування подібні до тих, що 
діяли в містах з повним Магдебурзьким пра
вом. Звичайно, повновладним господарем 
залишався власник, і його суд або суд його 
управителя мав повну перевагу над судом 
магістрату. З часом старости (магнати, яким 
королі надавали управління старостами -  
комплексами королівських маєтків на те
риторії певного повіту) привласнили щодо 
королівських міст таку владу, що мало відріз
нялася від влади власників приватних міст.

З погіршенням економічної кон'юнктури у 
містах з'являлося дедалі більше церковних і 
приватних юридик, тобто територій (кварта
лів, частин міста або вулиць), які знаходилися 
під юрисдикцією різних феодальних сеньйо
рів, світських або духовних. Найбільші з них 
з часом, всупереч опорові верхівки міщан, 
влаштовували внутрішнє самоврядування.

В українських містах міщанин вважався 
особисто вільною людиною. Його залежність 
обмежувалася сплатою податків і виконан
ням повинностей, переважно на користь 
міста, з ремонту шляхів, укріплень чи іншої 
загальноміської власності. Не лише привілеї 
великим торговим містам, а й привілеї ма
леньким містечкам містили спеціальні засте
реження щодо цього. Так, королівський маг
дебурзький привілей 1570 р. на заснування 
міста Миколаєва на Дністрі зазначав: «і виз
волити всіх міщан і передміщан, котрі там 
жити будуть, від всякої влади, юрисдикції і 
зверхності, всіх загалом і кожного зосібна, 
воєвод, каштелянів, старост, державців, бур- 
ґграфів, підкоморських суддів, підсудків, воз
них і інших службових осіб королівства на
шого, тим способом, що не перед ними або 
перед ким-небудь з них про привілеї або зло
чини всякі, як малі, так і великі, навіть злодій
ство і мужевбивсгво, відсічення членів і інші
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злочини, не будуть закликані відповідати, а 
ні жодних вин платити не будуть повинні, 
лиш перед війтом своїм. А війтові, на той час 
будучому... не Інакше ніж на право німецьке 
спираючись, мають відповідати. І тому війто
ві... у всіх названих злочинах головних і вся
ких інших судити, на смерть карати, карати 
стинанням, міць і всяку можливість даємо, 
так як те право німецьке у всіх своїх пунктах, 
статтях і артикулах передбачає».

Значні податки (переважно «єврейське 
поголовне», а також оплату за оренду кор
чем чи млинів і проценти за позичені гроші) 
сплачувало єврейське населення. Порівняно 
великі єврейські квартали виникали в містах 
західних земель вже в XV -  XVI ст., на схід
них землях -  з початку XVIІ ст. Єврейське на
селення не мало прав у міському самовря
дуванні, але могло мати окремі самоврядні 
органи і суди при релігійних громадах.

Міста приносили значні прибутки їхнім 
власникам та державній скарбниці. Трима
ти міста було вигідно, а привабити населен
ня могли лише привілеї. Тому власники міст 
упродовж ХМ-ХУІІ ст. добиваються надання 
права і додаткових привілеїв для своїх міст, 
звільнення від певних податків і мит або при
значення нових мит на користь своїх міст.

Воєводи і старости, власники міст і влас
ники юридик, втручалися у міські справи, 
намагалися впливати на вибори складу ма
гістратів, добивалися збільшення податків і 
повинностей, брали частину доходів на свою 
користь, конкурували з цехами виробами 
замкових майстрів або майстрів з юридик. 
Більшість привілеїв у містах Галичини ви
магала, щоби міські магістрати складалися 
лише з католиків. Це закривало українцям 
доступ до влади в місті. Пізніше їх  почали 
витісняти І з цехів більших галицьких міст. 
Навіть у невеличкому Миколаєві на Дністрі 
у межах мурів міста був лише костьол, а всі 
чотири церкви знаходилися на передмістях. 
За реальність міських свобод треба було бо

ротися. Це зумовило високу активність мі
щан: від скарг і протестів на дії урядової ад
міністрації, якими заповнені гродські книги, 
до міських бунтів і активної підтримки коза
ків. Чисельність останніх у містах Київсько
го, Чернігівського, Брацлавського і, почасти, 
Подільського воєводств з XVI ст. постійно 
зростала і часом сягала третини населення.

У переважній більшості міст значну ча
стину населення складали бідніші прошарки 
населення. Так, 1571 р. 304 київських міщан, 
майже третина тих, що платили податки, ви
плачувала в середньому від 2 до 6 грошів, 
тоді як більшість платила по 16 грошів, а 
багатші -  до 3 золотих. А «комірники», які 
наймали помешкання, та «халупники», які 
жили в убогих халупах, часто не мали змоги 
платити навіть 1-2 гроші. В складному ста
новищі були і передміщани, які не завжди 
могли отримати міське право. Окрім того, 
під час війн та наскоків їхні оселі найчастіше 
руйнувалися. Бідніші прошарки міського на
селення практично не мали надій скориста
тися перевагами міського права. Хоча право 
рекомендувало обирати людей середнього 
достатку, бо «багачі постійно поспільство 
тиранять і нищать... убогі ж не приносять 
ніякої користі», на практиці владу у містах 
тримали лише багаті міщани.

Сам князь вкладав чимало коштів у но- 
возасновані міста та на підтримку давно іс
нуючих. Наприклад, сама лише перебудова 
укріплень та замку Степані (після 1574 р., але 
до 1603 р.; нині збереглася лише територія 
замчиська, є різні варіанти його теоретичних 
реконструкцій) обійшлася у 2000 кіп гр. лит. 
246, а все це господарство потребувало ще 
й постійної підтримки. Це ще раз засвідчує, 
що заснування міст було досить дорогою 
справою, але конче необхідною з огляду і на 
престиж княжого Дому та самого «князів
ства», і на жорстку потребу створення роз
галуженої мережі оборонних замків, і на еко
номічні потреби розвитку системи торгівлі,
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ремесел і промислів. Не дивно, що приватні 
міста великих магнатів були краще оснаще
ні, доглянуті та захищені, ніж державні.

Загалом міста, що належали Остроз
ьким, становили більшість серед усіх наяв
них у регіоні, і не лише за чисельністю, а й 
за оборонними та економічними спромож
ностями. З-поміж десяти найбільших міст 
Волині Острозьким (з різного часу їх  виник
нення чи отримання у власність) належало 
шість: Острог, Корець, Острополь, Полон не, 
Степань, Костянтинів. За даними П. Саса, 
на кінець життя К. Острозького до великих 
міст (понад 700 димів) належали Острог, 
Полонне, Остропіль; до середніх (від 200 до 
700 димів) -  Берездів, Рівне, Хлапотин, Алек- 
сандрія, Баранівка, Козлин, Сураж, містечка 
Дорогобуж, Жорні в, Дубрівка, Несолонь, 
Смолдирів, Лабунь, Черниця; інші міста 
були малими (до 200 димів). Достеменно не 
визначеним на цей час залишається для до
слідників статус (стосовно величини) Дубна.

Облаштування та функціонування
резиденцій у  м. Дубно та Острог
З кінця XIX ст. в історіографії закріпило

ся уявлення про середньовічну Волинь як 
родову колиску багатьох аристократичних 
фамілій із княжими титулами. Здається, у 
жодному іншому закутку Великого князів
ства Литовського, а згодом і Речі Посполитої 
не було стільки домоначапьних міст, як тут: 
Остріг, Вишневець, Збараж, Заслав, Чорто- 
рийськ, Четвертня, Корець, Острог, Дубно, 
дрібніші столиці неначе удільних князівств, 
загальна кількість яких перевищувала два 
десятки. До Люблінської унії трохи не по
ловина з них перебувала в руках впливової 
касти «княжат головних», яким вдалося на 
тривалий період закріпитися на політично
му олімпі Волині і руських земель загалом, 
їхня молодша братія -  «княжата повітники», 
не маючи бажання поборотися за місце під 
сонцем чи достатніх ресурсів для цього, ви

будовували свої кар’єрні стратегії, прислуго
вуючи королю або магнатам. За родовими 
легендами й сучасними генеалогічними до
слідженнями, волинські княжі фамілії похо
дили переважно від двох середньовічних 
династій Східної Європи -  Рюриковичів і Ґе- 
диміновичів.

У кінці XVI -  на початку XVII ст. в історич
них працях та творах панегіристів поширен
ня набуває теза, що князі Острозькі походять 
від Данила Романовича. Цього князя навіть 
ототожнювали з Данилом Острозьким. Су
часні дослідники загалом схиляються до 
думки, що Острозькі походила з роду волин
ських князів Романовичів. Якщо це справді 
так, то Данило ніби був «останком» Русько
го королівства. Романовичі в ході війни за 
спадщину цієї держави утратили великокня
зівський престол, але Данило вирішив роз
будовувати своє князівство. Із документів 
відомо, що йому належали такі посілості на 
Волині, як Корець, Заслав, Хлапотин, Іванин 
(до складу якого входило Дубно), Крестовичі, 
Красне, Крупа. Домоначальним градом Да
нила та його наступників стало місто Острог, 
яке розбудував цей князь. Напевно, саме він 
почав споруджувати тут замок, котрий його 
нащадки перетворили в значну твердиню.

Князь Данило мав свою печатку з гербом, 
який включав основні елементи великого 
герба князів Острозьких. Останній дійшов 
до нас і є добре відомим дослідникам. Зага
лом Данила можна трактувати як автоном
ного правителя, що надавав письмові роз
порядження, грамоти, скріплюючи їх своєю 
печаткою. Мав він і свої збройні загони, які 
використовував у війні з поляками.

Розбудова Данилом свого князівства з 
часом дала ефект. Володіння Острозьких за 
його нащадків помітно збільшилися. У кінці 
XVI -  на початку XVII ст. вони охоплювали 
значні терени сучасної України й Білорусі. 
Острозькі стали одними з най впливовіших 
князів-магнатів у Речі Посполитій, а їхній
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двір значним осередком політичного, куль
турного й релігійного життя. Така діяль
ність ніби «відродила» Руське королівство. 
Острозькі де-факто вважали себе незалеж
ними правителями. І справді, типологічно 
їхнє князівство нічим принципово не відріз
нялося від аналогічних державних утворень 
-  князівств та герцогств Священної Римської 
імперії чи Французького королівства доби 
Середньовіччя. Велику увагу В.-К. Остроз
ький приділяв обороні земель від татарських 
наїздів. У ХУІ-ХУІІ ст. це була найболючіша 
проблема України. Князь власним коштом 
утримував кількатисячний загін вершників 
для оборони від татар. Він неодноразово в 
70-90-х рр. успішно відбивав напади ордин
ців. Саме в обороні українських земель В.-К. 
Острозький виявив неабиякі військові і ди
пломатичні здібності, а його боротьба проти 
«поган» була високо оцінена в тогочасних 
хроніках та поетичних творах.

Річний прибуток князя становив 10 міль
йонів золотих -  величезна на той час сума. 
І його вважали найбагатшою людиною не 
лише тодішньої Речі Посполитої, а й усієї 
Європи. Статки князя дозволяли виставити 
військо чисельністю 15-20 тис. чоловік. Не 
кожен європейський правитель мав таку ар
мію в той час.

Дубно перейшло до князя Федора Дани
ловича за дарчою грамотою польського ко
роля Ягайла і Великого литовського князя 
Вітовта у 1386. Однак, як зазначає М. Теодо- 
рович, ще 1337 р. князь Любарт Гедемінович 
затвердив за князем Данилом Острозьким 
Острог з маєтками, в числі яких було і Дубно. 
Князь Федір Острозький брав участь в обо
роні Віленського замку під час наїздів хрес
тоносців,за що отримав підтвердження від 
Ягайла на право власності на Острог. У 1403 
р. князь Федір значиться серед перших осіб 
при дворі Ягайла. Він згадується у списках 
свідків у Любліні під час акту присяги кня
зя Вітовта перед Ягайлом. Спадкоємець усіх

багатств після князя Федора став його син 
Василь. Сучасний дослідник П. Ричков при
пускає, що вперше дерев’яно-земляне укрі
плення на місці давньоруського городища 
було збудовано в XIV ст. Федором Остроз
ьким: «Це був відносно невеликий замок з 
земляними валами і дубовим частоколом по 
периметру, дерев’яними сторожовими вежа
ми і тісно посадженими посередині житло
вими і господарськими будівлями. Але часті 
пожежі, недостатня міцність дерев’яних стін, 
невелика ділянка для забудови і, головне, 
більш низьке розташування замку по відно
шенню до прилеглої ділянки міста змусили 
власників почати будівництво нового замку, 
вище за рельєфом».

Приблизно з середини з XIV ст. місто по
ступово нагромаджувало свою будівельну 
інфраструктуру, викристалізовувався його 
урбаністичний каркас, формувалася мере
жа вулиць та площ, фіксувалися її вузлові 
пункти шляхом спорудження визначних 
об’єктів оборонного, сакрального, житло
вого та виробничого призначень. Князь Ва
силь Острозький (Красний) розділив маєт
ності між двома синами -  Іваном і Юрієм, 
перший з яких отримав Острог і повів лінію 
Острозьких, а другий отримав Заслав і став 
Заславським. Всі свої багатства князь Іван 
Острозький залишив двом синам і донці, 
одруженій з Андрієм Олександровичем Ко- 
ширським. З двох братів Михайло, луцький 
староста і волинський маршалок, помер 
близько 1501, а молодший, Костянтин, про
славив рід Острозького не тільки на всю 
Литву і Польщу, а й далеко за межами тих 
країв. Особливо князь Костянтин Іванович 
Острозький прославився як звитяжний ке
рівнику багатьох битвах з татарами москов
ським військом. У 1498 р. він домігся дозво
лу на розбудову міста Дубна, яке дісталося 
йому у спадок від батька: «Село, Дубном 
зване, зробити містом, надати Магдебурзь
ке право, обсадити людьми і торги мати
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кожну п’ятницю, а ярмарок -  кожного року 
на Спаса». Правда, як зазначав М. Теодоро
вич в «Историко-статистическом описании 
церквей и приходов Волынской епархии», 
у той час можна було без особливих зусиль 
добитися статусу міста навіть для невелич
кого селища. Досить було власнику оголоси
ти, що для захисту місцевості від «поганства 
татарів» він хоче у своєму маєтку власним 
коштом закласти замок і збудувати місто, 
щоб уряд, який ні про що так не турбувався, 
як саме про військовий захист краю, з охо
тою давав дозвіл на перейменування села в 
місто, заселення його ремісниками і купця
ми. Основним для власника було отримати 
дозвіл на проведення торгів і ярмарків, бо 
це означало «вільно в тому містечку корчми 
будувати і всілякі трунки: мед, пиво, горілку 
тримати», тобто, шинкарювати, продавати 
і купувати, і тим примножувати свої багат
ства. Отже, для отримання високого дозво
лу на заснування міста потрібен був замок, 
а він у Дубні вже був. Окремі джерела ствер
джують, що кам’яний варіант замку князь 
К.І. Острозький збудував у 1492 р.

Подальші відомості про замок і розбу
дову Дубна відносяться до початку XVI ст. 
Князь К.І. Острозький зайнявся залагоджен
ням своїх особистих справ -  замками, міста
ми, селами. У 1507 р. він одержав від коро
ля СигІзмунда І підтвердження попередньої 
грамоти для Дубна, яке тоді ж отримало 
Магдебурзьке право. Дубно небезпідставно 
вважалося другим після Острога містом в 
ієрархії населених пунктів, власниками яких 
були князі Острозькі, що пояснювалося низ
кою сприятливих ландшафтних, оборонних 
та комунікаційних чинників. В замках та бу
динках князів Острозьких, зокрема в Остро
зі, попід стінами знаходились лави, скрині та 
столи, часом в описах згадуються шафи. Але 
шафи того часу -  це поставлені одна на одну 
скрині. Князь, зрозуміло, сидів на почесному 
місці. Це було велике крісло у вигляді тро

ну. На прийомах сенаторам і найбільш до
стойним гостям виділялися окремі стільці зі 
спинками. Менш почесні гості сиділи трохи 
на віддалі і на лавах. Вся їжа подавалася на 
срібних тарелях, а напої у срібних келихах. 
Цікаво, що князь Януш Острозький возив за 
собою дві скрині срібного посуду. Брав по
суд у дорогу й князь Костянтин Острозький, 
хоча транспортування срібного посуду, до
рогого скла, різних столових витребеньок, 
було тоді справою досить складною. У XIX 
столітті згадував, що у його колекції є трон і 
крісло князя Острозького.

Урядники Острога й волості часів Костян- 
тина-Василя Острозького поіменно встанов
лені Ігорем Тесленком, дослідженням якого 
ми й скористаємося. Ще за часів Костянтина 
Івановича Острозького в Острозі сформу
валася стала урядова структура -  замковий 
уряд. До його складу входили намісник (чи 
староста), під намісник і писар. Замковий 
уряд контролював дотримання законів, над
ходження до князівської скарбниці та двору, 
відав судовими справами, зокрема покаран
ням замкових слуг і підданих князя (навіть 
ленної шляхти) за дрібні провини, стежив за 
станом і безпекою доріг. Окремі урядники 
могли виконувати особливі доручення кня
зя (за умови цілковитої довіри господаря до 
слуги).

Замкову роботу виконували слуги як із 
числа шляхти, так і простолюдини. Життєді
яльність замку забезпечували кухарі, пекарі, 
ковалі, теслі та інші робітники, що працю
вали за плату. Ремонт і оборону замку ор
ганізовували городничий і ключник. Без
посередньо обороною замку опікувалися 
пушкарі, залога і замкові воротні.

При уважному порівнянні цих двох міст 
можна навіть помітити спільні риси: це і 
намагання максимально використати ланд
шафтні умови для локалізації поселення, це 
і створення величезного приміського ставу 
в заплаві ріки, це і традиційний функцій-
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нальний симбіоз в мережах пари «місто-за- 
мок», це і наявність невід'ємного елементу 
просторової композиції -  ринкової площі, 
це і максимальне обмеження доступу до 
міста. А Дубенська надбрамна вежа під наз
вою Луцька дуже вже нагадувала острозькі 
башти-близнюки -  Луцьку й Татарську. Хоча, 
звичайно, в своїх конкретних проявах топо
графія Дубна мала лише їй притаманну спе
цифіку, зокрема значно виразніший оборон
ний потенціал природного ландшафту. Його 
стара частина розташовувалася на Г- подіб
ному півострівному утворенні, потрапити 
до якого суходолом можна було лише через 
відносно неширокий перешийок в західній 
частині міста. Природна топографія підка
зала і найприйнятніший варіант просторо
вого сгруктурування Дубна. Давньоруський 
дитинець у вигляді острівного городища, 
який згодом трансформувався в князівський 
замок, розташовувався біля східного мису 
півострова там, де Іква круто повертала на 
північ. Прилегла до нього посадська частина 
поступово розрослась в західному напрямку 
та північному напрямку, а в якийсь момент 
після влаштування греблі на південь від зам
ку почала заселятися і правобережна ділян
ка біля Ікви. Це передмістя отримало назву 
Сурмичі.

К. І. Острозький, виконуючи основний 
обов'язок -  захищати державу від нападни
ків, у 1508 р. розбив татарів на Волині, а в 
1512-під Вишневцем. Крім нагород, прийня
тих від короля у вигляді замків, міст, сіл, він 
домігся привілею на звільнення мешканців 
Острога, Полон ного і Дубна від вол общини 
(податку на худобу і службу підводами),а 
незабаром і для всіх свої підданих. Реванш 
над Москвою за семирічну неволю князь 
Острозький взяв у 1514 р. у знаменитій битві 
під Оршею, де московський князь втратив 
40000 свого війська, а втрати самого кня
зя були незначними. Він узяв у полон ви
значних московських воєвод і боярів, яких

відіслав у подарунок королю Сигізмунду. 
Крім того, гетьман Литви привіз до своїх 
замків чималі трофеї, які складалися з кош
товностей, зброї та озброєння. Значну ча
стину цих трофеїв князь Костянтин тримав 
у Дубенському замку. З-поміж них: гармата 
московська з кентавром, гармата з москов
ським гербом, ще одна довга гармата і над
звичайно цінна здобич-срібна з позолотою 
булава московського князя. Тоді ж князь ді
стає від короля привілей печататися черво
ним воском, привілей, який належить лише 
пануючим родам.

Отже, можемо зробити висновок, що двір 
В.-К. Острозького багато в чому нагадував 
інституцію незалежного правителя.

Суспільні справи та приватне життя
Василя-Костянтина Острозького
Ревний захисник православ'я і щедрий 

на пожертви, князь К І. Острозький вважав
ся світським покровителем руської право
славної церкви. На його кошт, зокрема, було 
збудовано й реставровано чимало храмів у 
Вільно, Жидичині, Турові, Києві. Помер Кос
тянтин Іванович 10 серпня 1530 р. у Вільно; 
тіло його було перевезене до Києва й по
ховане в Успенському соборі Києво-Печер
ського монастиря.

По ньому лишилося двоє синів: Ілля -  від 
першої дружини і Василь -  від другої, кня
гині Олександри СеменІвни Слуцької, пле
мінниці останнього київського князя Семе
на Олельковича. Зведених братів розділяла 
чимала вікова різниця: Ілля народився 1510- 
го, а Василь -  бл. 1526 р. Після смерті князя 
стосунки молодої мачухи, матері Василя, з 
пасербом складалися не найкраще, тож кня
гиня Олександра, забравши малолітнього 
сина, покинула Острог і виїхала до Турова. 
Саме тут під опікою матері ріс княжич Ва
силь. Життя ж Іллі виявилося недовгим: у 
1539 р. він раптово помер, залишивши вагіт
ною молоду дружину-красуню Беату Косте-
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лецьку, яку вважали позашлюбною донькою 
короля Жигимонта І Старого. Вже після його 
смерті народилася Гапьшка, найбагатша на
речена Литви, Білорусі, України й Польщі, 
а величезні маєтки покійного князя до по
вноліття княжни перейшли під опіку Беати. 
Вона не виявила хисту до господарювання, 
проте зуміла вжити усіх можливих заходів, 
аби обмежити права неповнолітнього кня
жича Василя на спадщину Острозьких. Бо
ротьба за повернення батьківських земель, 
яка супроводжувалася драматичними пери- 
петіями в долі нещасної Гальшки, чию руку 
правдами й неправдами, не без інтриг само
го королівського двору, виборювали претен
денти, тяглася майже 40 років. Врешті після 
смерті хворобливої напівбожевільної княж
ни (1582), яка з 1574 р. жила в Дубно під опі
кою дядька, усі її маєтки повернулися в дім 
князів Острозьких.

Князь Василь, котрий після смерті стар
шого брата почав Іменувати себе князів
ським родовим іменем «Костянтин», на від
міну від свого войовничого батька, ніколи не 
прагнув до військової кар’єри. Його заслуги 
обмежувалися хіба тим, що він на власний 
кошт утримував 5-тис. загін вершників для 
оборони українського пограниччя від та
тарських набігів. Князь обіймав також ряд 
адміністративних посад, відповідних своє
му високому походженню. Зокрема, 1550 р. 
його призначено вол оди мирським старо
стою і маршалком, тобто керівником війсь
ка Волинської землі, а з 1559 р. він отримав 
звання київського воєводи, на довгі роки 
перетворившись на володаря українського 
пограниччя або, як казали сучасники, «неко- 
ронованого короля Русі». Завдяки одружен
ню з донькою великого коронного гетьмана 
Софією Тарновською Острозький увійшов до 
найвищих придворних кіл Польщі, здобувши 
чималий авторитет при королівському дворі

У спадок за жінкою Костянтин отримав 
чималі маєтки згаслого роду Тарновських,

розташовані у Галичині і самій Польщі. Вод
ночас наприкінці XVI ст. він почав інтенсив
но скуповувати землі на Київщині й Бра- 
цлавщині. Завдяки цьому на початку XVII 
ст. рід Острозьких, окрім давніх отчин, що 
покривали понад третину Волині, володів 14 
містами з прилеглими селами на Київщині, 8 
-  на Брацлавщині, 4 -  в Галичині, 32 населе
ними пунктами в Сандомирському, Краків
ському, Люблінському та Мазовецькому во
єводствах. Річні прибутки князя Костянтина 
традиційно обраховують у 10 млн. золотих, 
а сума готівки, описана в скарбниці його 
сина Януша на стан 1620 р., складала два 
річних бюджети Речі Посполитої у мирний 
час. Князь мав можливість у найкоротший 
строк виставити 15-20-тисячне військо, яке 
складалося з його власних бояр та потом- 
ственої шляхти -  васалів дому Острозьких, 
котрі за умови служби князю з діда-прадіда 
мешкали на території Острозьких володінь.

Лишається додати, що у  резиденціях Дуб
на й Острога перебувало близько двох тисяч 
шляхетних юнаків-слуг, переважно молодих 
людей. Для них це була своєрідна школа 
управління, де вони набували потрібного 
лицарського досвіду. Пізніше ці люди става
ли до служби в надвірному війську, канцеля
ріях, їх  призначили управителями маєтків, 
опинялися вони й на церковних посадах.

Наголошую, що стосується щоденного 
побуту та родинного життя Острозьких то 
ми абсолютно не уявляємо, яким воно було. 
Про приватне життя князя В.-К. Острозько
го йдеться лише у 5 розділі праці Томаша 
Кемпи (йиЬпо І Об1:го$ .  Щоправда, тут же 
висвітлюється доброчинна діяльність князя, 
зокрема меценатство та ставлення до інших 
віровизнань. Особиста сфера завжди стано
вила найважливішу складову частину життя 
будь якої людини для вивчення не лише по
всякденного життя а й для написання «жи
вої історії». Стосунки між В.-К. Острозьким 
та його дружиною Софією Тарновською
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також є маповивченими. Відомо що Софія 
одержала добре виховання в домі свого 
батька коронного гетьмана Я на Тарнов- 
ськго, двір якого був одним із найбільших 
тогочасних центрів культури. Епітафія на на
гробку Софії Тарновської перераховує такі її 
найкращі чесноти як смиренність, мудрість, 
благородство, ласкавість, милосердя, тобто 
якості, характерні для дуже покірливих жі
нок. Доречно також звернути увагу на таку 
деталь: волинські землевласники позивали 
В.-К. Острозького до різних судів про напад 
на їхні маєтки. Проте його дружина не фігу
рує в жодному з позовів, хоча інші волинські 
жінки в якості спільниць своїх чоловіків по
зивалися до судових інстанцій дуже часто.

Варто також підтримати думку про соці
альний характер виховання майбутніх спад
коємців князівських династій: манерам шля
хетної поведінки приділяли уваги не менше, 
ніж грамотності; обов’язковою була військо
ва підготовка. Як батько В.-К. Острозький 
активно втручався в питання особистого 
життя своїх дітей, плануючи пріоритетні 
стратегії матримоніальних пов’язань.

Князю доводилося вирішувати й числен
ні сімейні справи своїх слуг і навіть клієнтів. 
Острозькому, зокрема, довелося втручатися 
в сімейне життя свого турівського намісни
ка Григорія Зорки, у якого помер син (1573) 
і його майно відібрав зем’янин Томило Во- 
рона-Боратинський, а з іншого боку -  вини
кли проблеми із дружиною Марушею, котра 
почала пиячити (1582). Більше того, Остроз
ький виконував функцію, яка традиційно на
лежала Церкві, хоча землевласники нерідко 
порушували цей принцип і самі вершили 
суд. 10 січня 1582 р. Острозький здійснив за
пис про розлучення Матвія Немирича з дру
жиною Свою без церковного розвінчання.

Найяскравішу сторінку в біографії Кос
тянтина Острозького становить його меце
натська діяльність. Перебравши на себе від 
батька світський патронат над православ

ною руською церквою, Острозький мав ве
ликий вплив на формування її вищої ієрар
хії та загальні напрями політики. Наскільки 
впевнено почувався князь Костянтин у ролі 
господаря Русі, показує промовиста деталь, 
засвідчена в одному з листів-звітів варшав
ського нунція Альберто Болоньєтто. «Ста
рий князь Острозький, -  пише Болоньєтто у 
серпні 1583 р., -  Виявив таку добру прихиль
ність, що публічно заявив: якщо його патрі
арх (Константинопольський. -  Авт.) не при
йде до згоди з Апостольським престолом, 
то він і без нього сам прийде до згоди». Як 
бачимо, князь Костянтин спершу прихиль
но поставився до унійних планів, але потім 
круто змінив точку зору, що в підсумку стало 
однією з головних причин уній ного задуму 
після Берестейського собору 1596 р.

Особливої уваги заслуговують освітні 
заходи князя, що розгорнулися з 70-х рр. 
XVI ст. Саме в цей час на його кошт засно
вуються соборні школи в Турові та Володи- 
мирІ-Волинському, починає діяти школа 
при Києво- Печерському, монастирі і, на
решті -  знаменита Острозька академія, яку, 
сучасники називали «тримовним ліцеєм» і 
«храмом муз». До створеного в Острозі за 
ініціативою князя вченого гуртка, що ста
новив ядро професорського складу акаде
мії, були залучені солідні наукові сили, ко
трі забезпечили викладання «семи вільних 
мистецтв» -  основи західноєвропейської 
шкільної премудрості, а також елементів бо
гослов’я й філософії. Тож саме в Острозі був 
закладений механізм реального компромісу 
між східнослов’янськими просвітницькими 
традиціями і «латинською наукою», вперше 
введеною у практику православної освіти. 
Синтез «слов’яно-греко-латинських» наук, 
послужив прикладом для навчальних закла
дів, тому Острозьку академію, улюблене ді- 
тище князя, можна по праву назвати фунда
ментом широкого оновлення національної 
освіти кінця XVI -  початку XVII ст.
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На кошт князя при академії діяла друкар
ня, з якої, у світ вийшли славетна Острозька 
Біблія (1581) та Буквар (1578) першодрукаря 
Івана Федорова, а також чимало яскравих 
полемічних творів антиуніатського спря
мування. Адже саме звідси, з двору князя 
Костянтина, почала своє життя полемічна 
літературна традиція, освітлена талантами 
вчених-острожан Терасима Смотрицького, 
Клірика Острозького, Дем’яна Наливайка, 
Мартина Броневського (Христофора Філа- 
лета) та ін. Нарешті, зі стін Острозької ака
демії пішли в життя такі найпомітніші діячі 
першого українського національного відро
дження, як Захарія Копистенський та Меле- 
тій Смотрицький, лідери церкви Іов Борець
кий та Іов Княгиницький, козацький гетьман 
Петро Конашевич-Сагайдачний.

Князь Острозький дожив до глибокої ста
рості і помер у ніч з 12/22 на 13/23 лютого 
1608 р. Зі смертю Костянтина Острозького 
завершилася ціла епоха інтелектуального і 
духовного відродження православної Русі. 
Легенди навколо поховання князя живуть і 
понині. А загадка з його похованням поро
джує нові й нові версії.

Висновки
Отже, Василь-Костянтин Острозький про

явив себе надзвичайно мудрою людиною та 
досвідченим упорядником маєтностей, який 
став справжнім покровителем культури на 
українських землях. Справжніми осередка
ми культури ставали саме міста, які перебу
вали у володінні дому Острозьких. Саме в 
розбудові та розвитку міст князь Василь-Кос
тянтин виявив велику щедрість та завзяття. 
Відомо, що лише на Волині йому належало 
близько 40%  міст. Хоча міста Осгрожчини 
зберігати аграрний характер, в них швидки
ми темпами розвивалось ремісництво, що 
сприяло і їх економічному розвитку. Отже, 
можна сказати, що міста часів Острозьких 
були сприятливим підґрунтям для всебічного

суспільного розвитку.
Як вже було сказано, двір В.-К. Острозько

го досить нагадував інституцію незалежного 
правителя. Доказом цього можуть бути і зна
хідки, такі, як крісло князя у вигляді трону, 
срібний посуд, який він возив із собою. Ці
кавим є те, що в Острозі існувала навіть осо
блива урядова організація -  замковий уряд. 
Мав князь і власну армію, що теж говорить 
про могутність та велику владу, адже навіть 
не кожний тогочасний правитель мав мож
ливість виставити армію в 15-20 тис. осіб.

Приватне життя князя досить маловідо
ме, але все ж можна сказати, що навіть тут 
видно риси правителя. Він особисто втру
чався в особисте життя своїх дітей, домагав
ся вихованню їх, як справжніх аристократів. 
Часто князь відігравав важливу роль і в при
ватному житті своїх слуг, вершив над ними 
суд. Загальновідомою є об’єм на меценатська 
та просвітницька робота князя Острозького, 
яка дала можливість українській культурі та 
освіті швидко розвиватись в правильному 
напрямку.

Отож, варто сказати, що резиденції В.-К. 
Острозького в м. Дубно та Острог стали міс
цями, в яких він створив всі необхідні умови 
для культурного пробудження наших земель.
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Мета: виявити цілі російської агресії та 
українські методи протидії їй, а також визна
чити головні проблеми України у боротьбі 
та її досягнення. Завдання: проінформувати 
суспільство про методи ведення війни проти 
нашої держави та її досягнення і втрати, а, 
також, про деякі проблеми українського су
спільства, які, зокрема, активно використо
вуються ворогом.

Методи роботи: збір даних з офіційних 
державних сайтів, цитування окремих упов
новажених осіб, зокрема зі статей ЗМІ за 
певний, вказаний період часу.

Росія -  агресор
Вже протягом 5 років «братська» Росія 

веде підступну гібридну війну проти нашої 
держави. У чому відмінність гібридної війни 
від звичайної? Вони відрізняються тим, що, 
на відміну від звичайної, де використовують
ся лише економічні і військові важелі впли
ву, тут масивно і масово застосовуються ще 
і дипломатичні та інформаційні. Найбільш 
явним є прояв пропаганди та лицемірства, а 
також застосування таких явищ, як кишень
ковий тероризм та ПВК (Приватні Військові 
Компанії). Основною ціллю методів ведення 
гібридної війни є саме поглиблення внутріш
ніх конфліктів у країні-жертві, що зробить її 
не спроможною до спротиву, що і дає змогу 
досягти головної мети.

Пропаганда
Та все ж найбільш помітною та важли

вою складовою є саме пропаганда. Перша 
згадка самого слова датується 1622 роком 
у назві католицької організації Congregatio 
de Propaganda Fide (конгрегація поширення 
віри, зі статті Wikipedia). Так, слово «пропа
ганда» значило поширення віри. Колись. Пі
зніше, через дії католицької церкви це слово 
отримало інший, набагато ближчий до сьо
годнішнього дня сенс -  популяризація вигід
ної владному колу ідеї. Саме в цей час вже 
правителі країн зрозуміли важливість цього 
явища, але вони не мали достатньої кілько
сті та якості ресурсів.

Та пізніше набули широкого застосуван
ня газети і, разом з впливом королів та імпе
раторів тогочасних країн, пропаганда стала 
набагато більш реальною ціллю. Так, вона 
допомогла Бісмарку об’єднати Німеччину, 
а нам, українцям, заявити про себе як одне
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одному, знаходячись у різних імперіях, так і 
іншим країнам Європи. Та найбільшого роз
витку пропаганда досягла у період радіо, 
коли те стало доступним більшості. Голов
ними двома представниками є Третій Рейх 
(1933-1945) та Союз Радянських Соціалістич
них Республік (СРСР; 1922-1991).

Основоположники пропаганди 
як основи режиму
Почнемо з Рейха. З самого початку міні

стром пропаганди був назначений Йосип Ге- 
ббельс. Саме його «основи пропаганди» ста
ли пунктами, за якими сьогодні формуються 
новини. Усього їх  було сформовано 10:

* Гармати та штики -  ніщо, якщо ти не 
володієш серцями публіки.

* Оволодіння масами -  єдина ціль про
паганди. Для досягнення цієї' цілі пі
дійдуть будь-які цілі. Головне, щоб 
пропаганда була ефективною.

* Відповідно, крім «білої» правди треба 
використовувати «сіру» напівправду 
та «чорну» брехню. Ми боремося не 
за правду, а за ефект.

* Чим жахливішою є брехня, тим силь
ніше і швидше в неї вірять.

* А щоб натовп не сумнівався, треба, 
щоб послання були простими, без по
дробиць: найгірший ворог пропаган
ди -  інтелектуалізм.

* Головна ціль пропаганди -  почуття, а 
не мозок.

* Усі месседжі мають бути сказані про
стою, народною мовою.

* Постійно возвеличувати людей та на
род, підтримувати ідеологічну напру
гу та істерію.

* Постійно повторювати одне і те саме. 
Складно у щось не вірити, якщо всі 
навколо впевнені у протилежному.

* Один вождь, одна імперія, один народ 
(дані з сайту Wikipedia).

Тут, враховуючи вже й СРСР, також ма
сово використовуються агітаційні плакати і 
характерною особливістю щоденної новини 
стає «Реванш!» для Рейху та «Оточена фор
теця коммунізму у бридкому капіталістич
ному світі» для СРСР. Також усі незгодні з 
режимом зсилалися у тюрми, ГУЛАГи, кон
цтабори, аби вони не могли перешкоджати 
великій тоталітарній машині. До того ж ви
користовувався прийом інформаційної ізо
ляції та масового застосування усіх прийо
мів Геббельса.

Закони російського режиму
Навіщо були згадані нацистська Німеч

чина та СРСР? Для того, аби було видно, за 
якими законами живе сучасна Росія. Для по
чатку порахуємо, скільки воєн вона провела, 
починаючи з розпаду СРСР, а точніше зі сво
го переродження: Перша Чеченська війна, 
Друга Чеченська війна, Придністровський 
конфлікт, Грузинське «волевиявлення», під
тримка диктаторського режиму у Сирії, «гро
мадянська війна» в Україні. А на сьогодніш
ній день можливе розгоряння громадянської 
війни у Венесуелі. Загалом (не враховуючи 
Венесуелу) 6 війн, 3 з яких тривають досі 
(Придністров’я, Абхазія та Осетія мають ста
туси заморожених конфліктів).

Головним питанням залишається те, яким 
чином росіяни пішли війною на українців. 
Адже твердження, що до 2014 року ми були 
«братами» є частково вірним: ніхто навіть 
не розглядав варіантів, що може початись 
«братовбивча» війна. А справа у тому, що 
російське владне коло живе по принципах 
Геббельса на базі орабленого Радянським 
Союзом народу. Було виконано головну, 
базову заповідь: «Один вождь, один народ, 
одна країна», крім того вона поєднана з 
ідею «оточеної фортеці», що тримає у ідео
логічній напрузі. До того ж, владою підтри
маються найбільш ліві та найбільш праві 
партії та організації, на фоні яких влада по
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чинає здаватися ідеальною, опозиція безпо
мічна, через що отримала назву махрової, а 
будь-які пікети та мітинги жорстоко приду
шуються, бо влада знає, бо в бунт вони не 
переростуть. Крім протестів на Кавказі.

Маючи так звану Путінську стабільність і 
мільярди нафто- та газодоларів, Росія нако
пичила величезний військовий ресурс. Та не 
треба забувати, що головною доктриною Ро
сії є протистояння Заходу. У Чечні було впер
ше випробувано як росіян на покірність, так і 
методички Геббельса у пропаганді у сучасних 
умовах, у Грузії та Молдові перевірили реак
цію заходу на конфлікти у Європі та у Кав
казькому регіоні, у Сирії методи пропаганди 
та ведення непрямої війни були відточені і у 
2014 році, коли український народ не став 
миритися з розстрілами студентів і вийшов 
на вулиці, почавши цим Революцію Гідності, 
в Кремлі зрозуміли, що буферна зона між 
НАТО та Росією може скоротитися до однієї 
лиш Білорусі. Крім того, з'явилася загроза 
того, що сама Україна стане членом НАТО. А 
до того ще й рейтинги «головного царя всія 
Русі» впали до тоді ще рекордно низької по
значки -  42% (дані «Левада-Центру»).

«Антифашистська» операція
Ситуація була максимально стресовою 

для влади: головна маріонетка тікає з під 
зони впливу, величезна війна на великій 
відстані, що висмоктує мільйони щорічно, 
низький рейтинг...

І тут було згадано важливу для російської 
влади фразу: «Нам потрібна мала перемож
на війна» (Вячеслав Константинович Пле
ве). Було вирішено, що такою стане війна в 
Україні, адже до того часу її армія була май
же повністю знищена.

Почалося активне фінансування проро- 
сійських сил на Донбасі, в південній Україні, 
у Києві вже був організований анти-майдан. 
Тимчасово виконуючий обов’язки президен
та Турчинов став єдиним, хто проголосував

«За» виконання конституційного обов’я зк у - 
захисту територіальної цілісності України, в 
той час, як Петро Порошенко намагався до
мовитися з «зеленими чоловічками» у Кри
му. Але їх  зусилля були марними.

З 23 лютого уже було змінено владу Севас
тополя, 24 березня був проведений незакон
ний референдум у Криму, 25 березня було 
проголошено незалежність, а рівно через 
24 години, 26 березня півострів був приєд
наний до Росії. Почалися «сто днів над прір
вою». Скоро було проголошено Харківську, 
Донецьку та Луганську народні республіки, 
українськими активістами було ліквідовано 
будь-які спроби проголосити «народні рес
публіки» у південних областях. Бойовий під
розділ «Ягуар» швидко ліквідував таки зва
ну «ХНР», але не встиг ліквідувати інші дві 
республіки (слова Турчинова у спец. Проекті 
ТСН «Сто днів над прірвою», стаття на BBC 
News за 8 квітня 2015).

Українське суспільство почало чинити 
спротив і план «Максимум» (новий кордон 
Росії та України проходить по Дніпру, захід
на Україна ділиться між Угорщиною, Румуні
єю та Польщею) разом з планом «Мінімум» 
(Південна Україна та Донбас приєднують
ся до Росії, західна Україна ділиться так, як 
було вказано вище) провалилися.

«Початок затишшя»
Активна фаза бойових дій тривала до 

2017, і російська пропаганда не втрачала 
часу. Тут пішов у хід метод «чим страшніша 
брехня, тим швидше в неї повірять». Вільна 
журналістика в Росії вмерла з кінцем і ча
стково відродиться, можливо, лише через 
кілька років. Саме в цей час з’являється но
вина, нібито «українські карателі їдять снігу
рів, бо ті символізують кляту Росію» (цитата 
з програми «60 хвилин», найпопулярнішого 
політичного ток-шоу Росії), нібито вони роз
важаються з монтажною піною та розпина
ють дітей, а самі укро-бендеро-фашисти з
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голоду дітей жеруть і кожен вже має по три 
російських раби. Через деякий час Україна 
більше 5 разів мала розвалитись. «Ще тиж
день і держава фактично перестане Існува
ти» (цитата вже мертвого Захарченка). Та 
головними темами стали збиття російською 
штатною ракетою з установки Бук-М1 мала- 
зійського боінга та відома фраза Путіна «їх 
там нема». Пізніше він сказав ще про те, що 
«хай лише посміють стріляти по мирному 
населенню, за яким ми будемо стояти зза
ду, не спереду, а ззаду (його інтерв’ю каналу 
РТ)», що повністю описує їхню тактику ве
дення війни. їхні артилерійські розрахунки 
і досі розташована серед мирних кварталів.

Тим часом влада зрозуміла, що більша 
частина населення цілодобово дивиться те
левізор і на сьогодні саме він є найбільшим 
впливом на нього. Після цього Росію з їх те
лебачення повністю витіснила Україна.

Українська армія
2014
Українська армія з 2010 року методич

но винищувалась владою: масово, задеше
во розпродавалось майно, особовий склад 
скорочувався, армію було переведено на 
контрактну службу, що зменшило її чисель
ність у кілька разів.

«Ще п’ять років тому в ній налічувало
ся більше 200 тис. військовослужбовців, 
проте потім Україна повністю перейшла на 
контрактну систему, і в довгостроковій пер
спективі запланувала скоротити чисельність 
армії до 100-120 тисяч чоловік. З них вій
ськовослужбовців -  близько половини.

У минулий вівторок у Верховній Раді, в.о. 
міністра оборони Ігор Тенюх назвав точну 
кількість підрозділів сухопутних військ, які 
знаходяться в стані бойової готовності -  
6000 чоловік.

«У Збройних сил України є тільки тактика 
і бойовий дух, -  сказав Ігор Тенюх. -  Ми при
вели всі збройні сили у бойову готовності

відповідно до плану навчань. Але статистика 
невтішна» (www.bbc.com, стаття за 13 берез
ня 2014). Через малу кількість військовос
лужбовців українській владі довелось оголо
сити кілька хвиль мобілізації. У період з 2014 
по 2015 було проведено 6 хвиль мобілізації.

2018
«До складу Збройних Сил України було 

передано кілька бойових літаків, а саме 
багатоцільові винищувачі Міг-29 та важкі 
багатоцільові високоманеврові всепогодні 
винищувачі Су-27. До військ також були пе
редані бойові та транспортні гелікоптери, 
навчально-тренувальні й навчально-бойо
ві літаки Л-39 та безпілотні авіаційні комп
лекси Spectator М. Уся військова техніка та 
озброєння пройшли ремонт та модерніза
цію на вітчизняних підприємствах оборон
но-промислового комплексу», -  наголосив 
Порошенко» (www.ukrinform.ua, стаття за 1 
грудня 2018).

Скільки нового озброєння отримано 
Збройними Силами та скільки військової тех
ніки було відремонтовано, -  розповів заступ
ник Міністра оборони генерал-лейтенант 
Ігор Павловський. Повідомляє ukrmilitary.

Так, за його словами, протягом 2018 року 
на озброєння (постачання) Збройних Сил 
України прийнято 12 зразків озброєння та 
військової техніки (ОВТ), допущено до екс
плуатації 18 зразків.

Згідно з Держоборонзамовленням до ЗСУ 
поставлено понад 1 500 одиниць нового та 
модернізованого озброєння та військової 
техніки, близько 800 одиниць стрілецької 
зброї, понад 500 одиниць засобів розвідки 
та спостереження, а також поставлено ра
кети та боєприпаси. До складу BMC зарахо
вано 4 малих броньованих артилерійських 
катери проекту 58155 (Гюрза-М).

Відремонтовано силами ремонтно-віднов- 
лювальних органів ЗСУ понад 4 200 одиниць 
ОВТ. Підприємствами оборонно-промисло

http://www.bbc.com
http://www.ukrinform.ua
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вого комплексу України відремонтовано та 
поставлено понад 500 одиниць ракетно-ар
тилерійського та бронетанкового озброєння, 
автомобілів, авіаційної та інженерної техні
ки, техніки зв’язку і тилу.

Крім цього, до Збройних Сил України 
поставлено деякі види ОВТ в рамках надан
ня технічної допомоги від країн-партнерів. 
Зокрема, у рамках міжнародної допомоги 
у військовій сфері Сполученими Штатами 
Америки передано до BMC України два па
трульні катери типу «Island».

Волонтерська допомога
За останні 5 років волонтерами було на

діслано лише на рахунок фонду «Повернись 
живим» було зібрано більше 145 млн грн (з 
офіційного сайту). Також волонтерською ро
ботою займалися бізнесмени та відомі зірки, 
як от Сергій Притула, що, з допомогою укра
їнців з 5 років зібрав більше 35 млн гривень.

Таким чином, кошти волонтерів йшли 
на: ремонт оснащення; купівля снайпер
ських комплексів; купівля тепловізорів; ку
півля патронів та пального для транспорту 
(дані з його офіційної сторінки у соцмережі 
Facebook). Сумарні пожертви бізнесменів та 
олігархів, що боролись, зокрема, і за свої ін
тереси, склали більше 2 млрд гривень.

Економічна складова
Останні п’ять років минули під знаком 

активного згортання українсько-російських 
торговельно-економічних контактів. Спо
чатку поштовхом стало створення у 2011 
Митного союзу в складі Росії, Казахстану 
та Білорусі, після чого Москва вдалася до 
торговельних воєн проти наших виробни
ків, щоб примусити Київ до вступу. А з літа 
2013-го, особливо після початку російської 
військової агресії проти України у 2014-му та 
набрання чинності економічною частиною 
Угоди про асоціацію України з ЄС із 2016-го, 
цей процес пришвидшився.

Розриви зв’язків
Економічна складова гібридної війни 

мала для обох країн високу ціну. Україн
ський експорт товарів та послуг до РФ у 2016 
році зменшився до $6,68 млрд проти $20,31 
млрд у 2013-му та $25,26 млрд на історично
му піку в 2011-му. Ще більших втрат зазнали 
російські постачальники: імпорт з Росії 2016- 
го впав до $5,65 млрд проти $24,65 млрд 
2013-го та $30,47 млрд 2011-го. Переможцем, 
якщо його так можна в цій ситуації назвати, 
вийшла все ж таки українська сторона. Ве
личезний дефіцит торгівлі з РФ, який у 2011- 
му перевищував $5,2 млрд, 2016-го змінився 
профіцитом у понад $1 млрд.

Боргові війни
Логіка ескалації російської гібридної 

агресії проти України закономірно пошири
ла її також і на сферу фінансів, яка, до речі, 
надзвичайно вразлива як до військових дій 
та соціально-політичної дестабілізації, так і 
до впливу інформаційно-психологічних опе
рацій. Причому одним із ключових напрямів 
гібридної війни у сфері фінансових відносин 
стала проблема, так званого, «боргу Януко
вича». Погляди України та Росії з приводу 
можливості й порядку реструктуризації кре
диту, отриманого українською стороною від 
Росії в грудні 2013 р., не збіглися. Зокрема, 
Росія не погодилася з рішенням української 
сторони реструктурувати цей кредит на тих 
же умовах, що й комерційні кредити, які 
Україна узгодила з іншими кредиторами у 
2015 р. Тому Україна оголосила мораторій 
на виплату всіх боргів перед РФ, включаючи 
борг, взятий урядом Азарова у 2013 р. в об
сязі 3 млрд дол., а також борги держхолдин- 
гу «Укравтодор» і Конструкторського бюро 
«Південне» перед російськими банками. Зі 
свого боку Росія подала позов проти України 
до Високого суду Лондона щодо стягнення 
боргу в 3 млрд дол.
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Банківська сфера
Полем битви гібридної війни стали та

кож національні банківські системи України 
та Росії. Враховуючи, так би мовити, різні 
«вагові категорії» російської та української 
фінансових, і зокрема банківських, систем, 
обидві сторони об’єктивно мають дотриму
ватись різних стратегій та орієнтуватись на 
досягнення різних конкретних цілей гібрид
ної війни у фінансовій (банківській) сфері. 
Цілком імовірно, що головна мета Росії у 
цьому випадку -  радикальне посилення сво
го впливу на українську фінансову, і зокре
ма банківську, систему з тим, щоб зробити 
її якомога більш підконтрольною можливо
сті досягнення основних цілей російської 
гібридної агресії проти України. Завдання 
ж України полягає у створенні таких умов 
функціонування вітчизняної фінансової (в 
т. ч. банківської) системи, за яких Росія не 
змогла б реалізувати свої плани в цій сфері 
без надто великих втрат для власної еконо
міки. Така стратегія не виключає, а навпаки, 
передбачає використання Україною не лише 
національних, а й міжнародних правових 
норм для досягнення своїх цілей.

Послаблення й дестабілізація банківської 
системи тягне за собою цілий ланцюг еко
номічних, соціальних і політичних проблем 
для кожної зі сторін цієї гібридної війни. Зви
чайно, російська банківська система потуж
ніша за українську, однак на її функціону
ванні сильно позначаються західні санкції. 
Це викликає негативну ланцюгову реакцію в 
російській економіці та обмежує простір для 
використання Росією банків як інструмен
тів гібридної війни проти нашої держави. 
При тому, що частка російського капіталу в 
українській банківській системі дуже висо
ка. Це закономірно викликає стурбованість 
у деяких верствах українського суспільства. 
Зокрема, свого часу в експертів з’явилися 
доволі обґрунтовані підозри щодо того, що 
в розпал кризи російські банки отримували

великі обсяги рефінансування, і могли вико
ристовувати цю ситуацію для спекулятив
ного розкручування курсу долара та посла
блення української національної валюти.

Українські санкції проти агресора
Одним з інструментів російсько-україн

ської гібридної війни є санкції, які наклада
ють одна на одну сторони цього конфлікту. А 
31 жовтня набрав чинності Указ Президента 
України № 467/2016, яким вводиться в дію 
рішення РИБО про продовження на рік рані
ше запроваджених санкцій, а також про вве
дення на рік додатково санкцій проти ряду 
юридичних і фізичних осіб. Згідно з Указом у 
сфері фінансів Україна обмежила діяльність 
ряду російських платіжних систем. Зокрема, 
у документі зазначено, що вводиться за
борона на здійснення діяльності в Україні і 
скасовується реєстрація договорів резиден
тів України про участь у ряді міжнародних 
платіжних систем за участю російського ка
піталу. З огляду на застосовані санкції, На
ціональний банк України зобов’язав банки 
та небанківські установи України припини
ти надання послуг міжнародних платіжних 
систем, створених резидентами Російської 
Федерації, завершити взаєморозрахунки за 
здійсненими операціями та повернути до 
НБУ свідоцтва про реєстрацію договорів/ 
змін до договорів про участь у таких міжна
родних платіжних системах.

У ЗМІ зазначається, що під українськи
ми санкціями з 2014 р. перебувають десят
ки банків Росії, у тому числі «Газпромбанк», 
банк «Росія», СМП банк, «Россельхозбанк». 
У жовтневий список 2016 р. увійшли також 
платіжні системи: «Центр міжнародних роз
рахунків», «Колібрі» (управляється «Сбер
банком»), «Платіжний центр», «Юністрім», 
«Лідер», «Анелік» та ін. Від нових українських 
санкцій може постраждати «Сбербанк». 
Професор фінансів Російської економічної 
школи О. Шибанов зазначає, що частка укра
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їнського ринку для перерахованих систем не 
дуже велика. «Втрати складуть не більше 
10%, хоча і це, звичайно, в умовах кризи не 
так мало», -  заявив він Deutsche Welle (DW). 
Однак, оскільки Україна в питанні застосу
вання санкцій до РФ діє відповідно до анало
гічних дій Європейського Союзу та США, то 
загальні фінансові втрати російської сторони 
від таких санкцій, особливо в стратегічному 
плані, будуть значно більшими.

Соціально-політичні чинники
Економічна складова гібридної війни 

найтіснішим чином пов’язана з її соціаль
но-політичним компонентом, оскільки саме 
соціально-політична дестабілізація в держа- 
ві-об’єкті агресії дає державі-суб’єкту агре
сії досягти мети розпочатої ним гібридної 
війни. Водночас ефективний вплив на соці
ально-політичну сферу противника важли
вий і для держави-об’єкта гібридної агресії, 
оскільки дає їй вагомі шанси на перемогу 
в цій гібридній війні. Економіка держав-у- 
часниць гібридної війни в цьому випадку 
виступає, по суті, вагомим засобом впливу 
на їх  соціально-політичну сферу. І нинішня 
російсько-українська гібридна війна не є 
винятком із цього правила. При цьому слід 
брати до уваги, що взаємозв’язок економіч
ної та соціально-політичної сфери суспіль
ства має не лише безпосередній характер, а 
й дуже часто опосередковується потужною 
дією інформаційного фактору. Тобто вза
ємодія зазначених сфер суспільства може 
бути посилена чи послаблена завдяки фор
муванню відповідної змістовної структури 
повідомлень в інформаційному просторі тієї 
чи іншої держави. ЕІричому при визначені 
напрямів і характеру впливу інформацій
ного чинника на трансмісію відомостей про 
стан національної економіки на розвиток 
соціально-політичної ситуації в конкретній 
державі слід зважати на різницю в характе
рі політичних систем України (демократич

ної за своєю природою) і Росії (тоталітарної 
псевдо-демо крати ч н ої д и ктатури).

Тому, спираючись на проведений вище 
аналіз, розглянемо взаємозв’язок еконо
мічних і соціально-політичних компонентів 
російсько-української гібридної війни. Спо
чатку зупинимося на чинниках і механізмах 
потенційної дестабілізації соціально-полі
тичної ситуації в Україні, так чи інакше пов’я
заних з функціонуванням вітчизняної еко
номіки. У цьому контексті можна виділити 
такі напрями потенційних збурень. Перш за 
все, це -  рівень добробуту громадян Укра
їни, оскільки розглянуті вище різноманіт
ні аспекти російсько-української гібридної 
війни відчуваються населенням безпосе
редньо крізь призму його доходів і витрат. 
При цьому надзвичайно важливе значення 
мають інформаційно-психологічні механіз
ми сприйняття та інтерпретації населенням 
економічної реальності. В останньому ви
падку велике значення має діяльність ЗМІ, 
особливо в доволі демократичному україн
ському суспільстві.

Початок активної фази пропаганди
Саме в цей час в активну фазу входить 

саме пропагандистська складова гібридної 
війни. Цілі:

1. Роз'єднати, розділити український 
народ на «схід» та «захід».

Головна ціль пропаганди -  роз’єднати 
українців, поділити їх на два, а краще і біль
ше таборів з різними ідеологіями і цим са
мим ослабити Українську державу, зробити 
її вразливою і нездатною до опору військо
вій інтервенції.

2. Принизити українців, запевнити 
нас у  нашій меншості, 
меншовартості

Якщо народ буде запевнений у своїй мен
шості, він впаде у апатію, так звану депре
сію, стане слабким та інертним і, в найгір
шому випадку, буде просто асимільований
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або розбіжиться по інших країнах, зникне з 
обличчя землі без військового втручання.

3. Запевнити нас у  тому, що ми не 
спроможні до самокерування.

Якщо народ не буде впевнений у своїй 
спроможності мати свою державу, він буде 
намагатися знайти сильного союзника, до 
якого можна буде приєднатись.

4. Співпраця з корумпованими 
представниками «старої системи», 
для яких гроші понад усе.

Такими можуть бути депутати, міністри, 
бізнесмени, олігархи, правоохоронці і т.п.

5. Дискредитацію України на 
міжнародній арені, аби наша 
Батьківщина залишилась без 
міжнародної підтримки.

Можна згадати навіть інцидент за ма
лайзійським боїнгом, збитим над тимчасо- 
во-окупованою територією Донеччини. Тоді 
Росія повсюдно намагалась запевнити усіх, 
що його збила саме Україна, хоча самі росі
яни виставили аж 3 кардинально різні версії 
його збиття, чим все більше і більше привер
тали увагу до самих себе (заяви офіційних 
осіб та їх  цитування на російських каналах).

Проблеми України
та українського народу
Україна, фактично, відродилася лише з 

Революцією Гідності і лише тоді вона почала 
формуватись. Головною проблемою є те, що 
формуватись наша Держава почала в умо
вах не офіційної війни, а отже сама вона не 
вистояла б. Лише зусиллями новообраної 
влади ми отримали міжнародну підтримку, 
без якої кордон Росії міг би вже проходити 
по Дніпру, не зважаючи на героїчний опір 
усієї України. Та на руку росіянам зіграло те, 
що всьому Заходу знадобилось 4 роки, аби 
зрозуміти, що війна ведеться не проти Укра
їни, а проти усієї західної демократії, через 
що суп роти в Росії майже не чинили. Тепер 
вона втягнула себе у нову холодну війну і на

вряд вона вистоїть, але, ймовірно, у прірву з 
собою вона хоче забрати усіх...

Українці, історично, недолюблюють свою 
владу і ненавидять владу окупанта. Саме не 
нелюбові до «своїх» і захотів зіграти агресор. 
І з тієї ж історії ми помічали, що доки укра
їнці були єдині, взяти до прикладу ту ж Геть
манщину, що її вже тоді називали Україною, 
за Богдана Хмельницького українці майже 
з нуля перемогли Річ Посполиту, найбільш 
розвинену на той момент країну Європи. 
Вони ж і стали основним чинником її по
дальшого занепаду та її поділу. Тим не менш, 
після смерті великого Гетьмана всі його «на
щадки» не змогли утримати єдність нашого 
народу і лише тоді Московії та Польщі вда
лося поділити Україну. З тією ж проблемою 
зіштовхнулась набагато більш сильна Росія у 
2014 році -  українці об’єднались і не дали їй 
«повернути в Україну легітимного і скинути 
криваву хунту».

Але головною проблемою стало те, що усе 
велике телебачення, що і в Україні є найбільш 
ефективним впливом на націю, знаходиться 
під владою олігархів. Так, майже всі вони 
прийняли нові правила гри, але повернути 
старі порядки вони не проти. Тому з 2017 
року з нашого телебачення зникли будь-які 
здобутки влади. Натомість кожен день роз
повідають про аварії, убивства, корупцію, 
аби у людей складалось враження, що все 
стало лише гірше. І все це -  на гроші Москви.

Та, за законом Ньютона, на кожну дію є 
своя протидія. В Інтернеті почали з’являти
ся про-українські блогери, видання, сайти, 
що усіма силами намагаються об’єднати аб
солютну більшість українців навколо себе, 
влади, України, протидіючи російській про
паганді. Тим не менш, і ворог почав ство
рювати фейкові сайти, що замасковані під 
українські. До того ж додаються і російські 
кібератаки та, так звані, бот-ферми. Тож на 
інформаційному фронті ведеться малопо
мітна, але дуже важлива та тяжка війна.
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Російські хитрощі
Росія хитрує і на воєнному фронті, постій

но намагаючись влаштувати диверсії то на 
складах з боєприпасами, то на фронті, а у ви
падку вдачі, як тиражує ці новини у себе, так і 
проплачуєу нас на каналах, що належать про- 
тивладній олігархії. Не рідкими стали «само- 
обсгріли» бойовиків, що їх  було багато разів 
зафільмовано жителями тимчасово окупова
них територій. Головною новинкою Нової вій
ни стало застосування ПВК, у тому числі і так 
званої ПВК «Вагнера». Фактично, це її армія, 
за яку вона не несе жодної' політичної відпові
дальності, хоч і платить в рази більше. Таким 
чином вона звільняє себе від небезпеки пов
ного заплямування репутації (хоча там уже і 
так не залишилось чого заплямовувати).

Також використовуються методи словес
ного впливу, як, наприклад, замість правиль
ного «в Україні» (в країні) використовується 
«на Україні» (на території), щоб підсвідомо 
применшувати, принижувати українців як в 
очах своєї публіки, так і в очах самих укра
їнців. До того ж багато разів «великороси» 
згадують про те, що українська мова була 
придумана Леніним, хоча будь-яка люди
на, що знає історію, може це заперечити і 
довести. До прикладу, перша книга, напи
сана живою українською літературною мо
вою -  Пересопницьке Євангеліє, була пере
кладена на неї з латині ще у 1551-1561 роках 
(Wikipedia). Таким же чином кажуть пропа
гандисти і про саму назву -  Україна, та про 
синьо-жовтий прапор. Вони постійно повто
рюють, що Україна -  то окраїна, тобто «окра
їна цивілізації», а прапор придумав генштаб 
Німецької імперії, хоча є відомості про засто
сування цього прапору ще козаками Богдана 
Хмельницького і багатьох наступних гетьма
нів. Також повсюдно підтримуються будь-які 
про-російські рухи, організації та партії, такі 
як «Батьківщина», «Зажиття» тат.п. Повсюд
но майорять новини, що влада корумпована, 
реформи не проходять, армія як мала 3 ір

жавих танки, так і має, аби підірвати довіру 
до по-справжньому про-української влади 
(хоча стверджувати, що, наприклад, корупції 
вже не має теж не є вірним рішенням). Також 
важливим пунктом на телебаченні стало за
мовчування війни -  їй приділяється лише час 
для озвучування втрат. Таким чином багато 
людей «виснажуються від війни», попри те, 
що ніколи не були на фронті ні у якості вій
ськових, ні у якості волонтерів чи спонсорів...

Також спецслужби федерації співпрацю
ють з будь-якими політиками, що не є ло
яльними до влади нашої держави. Особли
во ласими є ті «гвинтики», що мають вплив, 
або безпосередньо є міністерствами або 
фракціями у Раді. Адже наша держава є пар
ламентсько-президентською республікою, а 
отже Рада та міністерства мають юридичну 
можливість ігнорувати або ветувати прези
дента або організувати «загони для утихо
мирення вуличних безпорядків» як, напри
клад, Нацдружини.

Таким чином, за 5 років ціль Росії не змі
нилась -  «Україна -  частина імперії і вона 
має повернутись під крило великої та духов
ної Росії». Останньою надією Кремля стають 
президентські та, головне, парламентські 
вибори в Україні. Це і є та сама генеральна 
битва не лише за усю нашу державу, а і за 
саме подальше існування Росії, як цілісної 
держави. Якщо ж і цей бій Москва програє, 
її розпад стане лише питанням часу. Тому 
вона буде спрямовувати усі свої сили на 
дестабілізацію та роздроблення України. Не
вдача буде рівносильна смертельному виро
ку як для Росії, так і для Кремля.

Висновки
Росії потрібна Україна. «Без України Росія і 

імперією не стала б» (Оттофон Бісмарк). Вона 
зробить усе, що зможе, аби повернути Укра
їну у свою сферу впливу, інакше сама зник
не. Головна ж ціль українців -  вистояти, адже 
вчетверте Україна може не визволитись...
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Актуальність дослідження. Збройні си
ли України -  військове формування, на яке 
відповідно до Конституції України поклада
ються завдання з оборони України, захист 
її суверенітету, територіальної цілісності та 
недоторканності.

За роки незалежності України хоча й відбу
лися значні економічні перетворення, проте

не сформована адекватна сучасним вимогам 
система забезпечення армії. Нинішній меха
нізм військової безпеки має суттєві недоліки 
і не повністю забезпечує реформування та 
розвиток армії. На сьогодні не сформовано 
системного підходу до фінансового забезпе
чення військ у контексті не тільки включення 
його в загальнодержавний процес ринкових 
перетворень, а і готовності виконувати свої 
функції в умовах військової агресії.

Зазначене вимагає аналізу та досліджен
ня тих трансформаційних процесів, що від
буваються в організації діяльності Збройних 
Сил України на даному етапі.

Мета і завдання. Комплексно оцінити ос
новні пріоритети, плани, напрямки систем
ного реформування, цілі та очікувані резуль
тати в Збройних силах України. Визначити 
як реформуються ЗСУ, зважаючи на ведення 
активних бойових дій на сході України.

Реалізація зазначеної мети обумовила 
вирішення таких завдань: -встановлення 
сутності військової безпеки України; -визна
чення ролі Збройних сил у забезпеченні вій
ськової безпеки України; -аналіз сучасного 
стану та виявлення проблем військової без
пеки України; -оцінювання ефективності ста
ну реформ ЗСУ; -визначити, як допомагають 
міжнародні партнери в реформуванні ЗСУ.

Об’єкт дослідження. Теоретичні та мето
дичні засади забезпечення військової безпе
ки України.

Предмет дослідження. Система рефор
мування в процесі організації діяльності 
Збройних сил України в умовах військової 
агресії та економічної кризи.

Загальні відомості про формування
та становлення Збройних сил
України. Історія формування
Збройних сил України
24 серпня 1991 року Верховна Рада Укра

їни прийняла постанову «Про військові 
формування в Україні», якою визначила:
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«підпорядкувати всі військові формування, 
дислоковані на території України, Верховній 
Раді України; утворити Міністерство оборо
ни України; Урядові України приступити до 
створення Збройних сил України». Фактич
но цією постановою було покладено початок 
будівництва Збройних сил України як важ
ливого інституту держави і невід'ємного еле
мента її воєнної організації.

Історію будівництва Збройних сил Украї
ни можна поділити на ряд основних етапів: 
перший етап -  формування основ Збройних 
сил України (1991-1996 рр.); другий етап -  
подальше будівництво Збройних сил Укра
їни (1997-2000 рр.); третій етап -  рефор
мування Збройних сил України (2001-2005 
рр.); четвертий етап -  розвиток Збройних 
сил України (2006-2011 рр.). З 2012 по 2017 
роки планувалося здійснити новий етап вій
ськової реформи -  реформування і розвит
ку Збройних сил України. Однак у зв’язку з 
агресією Російської Федерації виконання за
ходів даного етапу було зупинено.

Восени -  взимку 1991 року були підготов
лені важливі документи, що стали норма
тивно-правовою базою формування Зброй
них сил України.

Таким чином ми бачимо, що становлення 
ЗСУ, пройшло нелегкі часи з початку неза
лежності України і до сьогоднішнього дня.

Управління ЗСУ
Верховним Головнокомандувачем Зброй

них сил України є Президент України. Він, 
згідно зі статтею 106 Конституції України, 
призначає на посади і звільняє з посад вище 
командування Збройних сил України, інших 
військових формувань; здійснює керівниц
тво у сферах національної безпеки та оборо
ни держави.

Безпосереднє військове керівництво 
Збройними силами України в мирний та 
воєнний час здійснює Головнокомандувач 
Збройних сил України. Головнокоманду

вачем Збройних сил України є за посадою 
начальник Генерального штабу Збройних 
сил України, якого призначає і звільняє в 
установленому порядку Президент України. 
Адміністративне та військово-політичне ке
рівництво Збройними силами України здійс
нює Міністр оборони України.

Міністерство оборони України, у підпо
рядкуванні якого перебувають Збройні сили 
України, бере участь у реалізації державної 
політики з питань оборони і військового бу
дівництва, координує діяльність державних 
органів та органів місцевого самоврядуван
ня з підготовки держави до оборони. Це мі
ністерство також має аналізувати військо
во-політичну обстановку, визначати рівень 
воєнної загрози національній безпеці Укра
їни, забезпечувати функціонування Зброй
них сил і їх  готовність до виконання покла
дених на них функцій і завдань тощо.

Структура та склад Збройних сил
України
До складу Збройних сил України нале

жать також об’єднання, з’єднання, військові 
частини, військові навчальні заклади, уста
нови та організації, що не належать до за
значених вище видів. Станом на 2018 рік, 
до складу Збройних сил України входять: 
сухопутні війська, повітряні сили, військо
во-морські сили, сили спеціальних операцій, 
десантно-штурмові війська, інші підрозділи 
(допоміжного характеру).

Сухопутні війська
Сухопутні війська України були сформо

вані у складі Збройних сил України на під
ставі Указу Президента України відповідно 
до Закону України «Про Збройні сили Украї
ни» у 1996 році.

Сухопутні війська Збройних сил України є 
головним носієм бойової могутності Зброй
них сил незалежної України. Станом на 
2013 рік, наземні війська налічували 49 100
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особового складу, 683 танки, 1965 бойових 
броньованих машин, 72 бойові вертольоти 
та 379 артилерійських систем калібром біль
ше 100 міліметрів (8 механізованих бригад, 
2 танкові бригади, 3 артилерійські бригади, 
1 ракетна бригада, а також інші частини за
безпечення та підтримки). За своїм призна
ченням та обсягом покладених на них за
вдань, вони відіграють вирішальну роль у 
виконанні Збройними силами України своїх 
функцій як у мирний, так і воєнний час.

Повітряні сили
Повітряні сили Збройних сил України -  

один з головних носіїв бойового потенціалу 
Збройних сил України. Цей високо мане- 
врений вид Збройних сил призначений для 
охорони та оборони повітряного простору 
держави, особливо важливих та стратегіч
них державних об’єктів, ураження з повітря 
об’єктів противника, авіаційної підтримки 
своїх військ (сил), висадки повітряних де
сантів, повітряного перевезення військ і 
матеріальних засобів та ведення повітряної 
розвідки.

Станом на 2013 рік, у складі Повітряних 
сил перебувало 36 300 осіб, 160 бойових та 
27 транспортних літаків.

Військово-морські сили
Військово-морські сили Збройних сил 

України призначені для захисту суверенітету 
і державних інтересів України на морі, роз
грому угруповань флоту противника в своїй 
операційній зоні самостійно та у взаємо
дії з іншими видами Збройних сил України, 
сприяння Сухопутним військам України на 
приморському напрямку. Операційна зона 
Військово-морських сил України включає 
акваторії Чорного і Азовського морів, річок 
Дунай, Дністер, Дніпро, а також Інші райони 
морів, які визначаються інтересами держави.

Сили спеціальних операцій
Сили спеціальних операцій Збройних сил

України (ССО ЗС України) -  підрозділи спе
ціально навчених фахівців, які мають спеці
альні можливості у сферах розвідки, прямих 
акцій та військової підтримки для виконан
ня складних, небезпечних, інколи політично 
чутливих операцій, що проводить команду
вання ССО.

Десантно-штурмові війська
Високомобільні десантні війська (до лип

ня 2012 року -  аеромобільні) -  це окремий 
рід військ, який призначений для вертикаль
ного охоплення противника та дій в його 
тилу, до складу якого входять повітряно-де
сантні та аеромобільні частини Збройних 
сил України

Отже, підводячи підсумок, можна сказа
ти, що Збройні сили України та їх  структура 
є надзвичайно різноманітними та потужни
ми підрозділами військової машини. Укра
їнський суверенітет та державні інтереси по 
ідеї мають бути захищені як в повітряному 
просторі так і в морі і на суходолі.

Реформування Української армії
та міжнародне співробітництво ЗСУ
та НАТО. Україна та стандарти НАТО
Стандарт НАТО, він же «Угода зі стандар

тизації» -  міжнародний договір, який регла
ментує загальні правила, визначає спільний 
порядок дій, закріплює єдину термінологію і 
встановлює умови уніфікації технічних про
цесів, а також озброєння та військової техні
ки, іншої матеріальної частини Збройних сил 
Альянсу та країн-партнерів. Стандарти НАТО 
об’єднані в складну і взаємопов’язану ієрар
хію керівних документів Альянсу, що мають 
утворювати систему систем стандартів.

Стандарт НАТО покликаний забезпечити 
взаємодію між різними видами збройних 
сил, збройними силами різних країн для до
сягнення взаємосумісності, ухвалюється кон
сенсусом і може бути реалізований повністю 
або частково, із зауваженнями або без.
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Стандарти НАТО умовно можна розділи
ти на адміністративні, оперативні та матері
ально-технічні:

* Адміністративні стандарти визнача
ють процеси управління та обміну 
інформацією, порядок роботи з доку
ментацією.

* Оперативні стандарти спрямовані на 
оперативне планування застосування 
військ.

* Матеріально-технічні стандарти ви
значають єдині вимоги до озброєння 
і військової техніки союзників, управ
ління життєвим циклом, а також коди
фікації предметів забезпечення.

Українська сторона, разом з іншими 
країнами партнерами, бере участь в робо
ті Конференції національних директорів з 
озброєння. Також слід зазначити, що кожна 
країна-член НАТО має і свою власну націо
нальну систему стандартизації. Усередині 
кожної країни є свої національні стандарти, 
і всі вони різні. Так, наприклад, США, Вели
ка Британія, інші країни, військові операції 
планують за своїми оперативним стандар
там. Але при діях у складі контингенту НАТО 
вони керуються загальними стандартами. 
Саме тому питання взаємосумісності є дуже 
важливими.

Для забезпечення проведення воєнної 
реформи у 2015 році Міністерство оборони 
підготувало та затвердило Стратегію націо
нальної безпеки України, провело оборон
ний огляд, за підсумками якого була при
йнята нова Воєнна доктрина України.

На початку 2016 року в Уряді проходили 
розгляд «Концепція розвитку сектору безпе
ки і оборони України», «Стратегічний оборон
ний бюлетень України», «Державна цільова 
оборонна програма розвитку озброєння та 
військової техніки Збройних сил України на 
період до 2020 року». В травні 2016 року 
Рада національної безпеки і оборони України 
схвалила Стратегічний оборонний бюлетень,

що визначає основні завдання і напрями ре
формування оборонної сфери України. Цей 
документ, підготовлений у тісній співпраці 
з радниками держав-членів НАТО, перед
бачає розвиток оборонних спроможностей 
України у період до 2020 року, реформуван
ня системи управління Збройними силами 
відповідно до стандартів НАТО та посилення 
демократичного цивільного контролю в обо
ронній сфері.

Підбиваючи підсумки буде доречно ска
зати, що усі ці документи формують основні 
пріоритети національної безпеки України у 
воєнній сфері з максимальною адаптаці
єю оборонних спроможностей держави до 
стандартів НАТО. З урахуванням досвіду Вій
ни на сході України у Збройних силах Украї
ни запроваджена нова комплексна система 
підготовки військ, наближена до стандартів 
НАТО.

В січні 2016 року міністр оборони Укра
їни Степан Полторак зазначив, що основна 
мета реформування збройних сил -  це під
вищення боєготовності і перехід на стандар
ти НАТО для взаємодії з країнами -  членами 
Альянсу.

План заходів з виконання програми ре
формування Української армії, що гарантує 
національну безпеку і обороноздатність 
України

Відповідно до Плану заходів з виконан
ня Програми діяльності Кабінету Міністрів 
України та Стратегії сталого розвитку «Укра- 
їна-2020» у 2015 році було розроблено нову 
оборонну політику, що гарантує національ
ну безпеку і обороноздатність України та 
відновлення національного суверенітету на 
всій території держави. Вона включає в себе:

1. Встановлення щорічних витрат 
на оборону та правоохоронну 
діяльність в розмірі до 5% ВВП, в 
тому числі видатки на оборону -  
не менше 3% ВВП. Централізація 
закупівель. Розроблення та
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сприяння прийняттю у новій 
редакції Закону України «Про 
державне оборонне замовлення».

2. Реформування всієї системи 
мобілізаційної підготовки та 
мобілізації України з урахуванням 
особливостей збройної агресії в 
сучасних умовах.

3. Відновлення припинених важливих 
програм розробки перспективних 
зразків озброєння та військової 
техніки та затвердження нових 
програм у цій сфері.

4. Перехід до нової функціональної 
структури Збройних сил, серед 
іншого, з урахуванням критерію 
швидкості реагування на загрози та 
готовності до виконання завдань та 
оптимізація системи управління 
військами з урахуванням цих змін.

5. Запровадження кластерного 
принципу ротації кадрів, перегляд 
кваліфікаційних вимог та 
забезпечення чіткого дотримання 
цих вимог і повна переатестація 
кадрів, водночас вирішальними 
мають бути не тільки професійні, 
а й особистісні якості людини.

6. Повний перегляд системи розвідки 
-  від розвідувальних комплектів 
частин до розвідувальних органів 
Міноборони.

7. Затвердження нового військово- 
адміністративного поділу 
України. Відновлення військової 
інфраструктури, перегляд 
розташування місць постійної 
дислокації з'єднань та частин 
Збройних сил.

8. Поступовий перехід до стандартів 
М АТО (БТАПАС).

9. Забезпечення функціональної 
оптимізації (скорочення 
дублюючих і зайвих структур).

10. Виведення з підпорядкування 
Мінінфраструктури Держспец- 
трансслужби та включення ї ї  до 
складу Збройних сил.

11. Збільшення грошового утримання 
військовослужбовців шляхом 
підвищення посадових окладів та 
окладів за військовим званням. 
Підвищення престижу військової 
професії та мотивації на 
проходження військової служби.

12. Реформування та оптимізація 
системи військової освіти з 
урахуванням кращих практик 
країн-членів Н А ТО , в тому числі 
реформування системи освіти, що 
надається на кафедрах військової 
підготовки цивільних вищих 
навчальних закладів.

13. Оптимізація всіх систем та норм 
забезпечення, впровадження нових 
зразків озброєння та військової 
техніки, перегляд тактики і 
стратегії з урахуванням вимог 
сучасності.

Перспективи та проблеми
переходу ЗСУ на стандарти НАТО
Дуже важливим на теперішньому етапі 

для нашого війська є запровадження систе
ми оборонного планування на основі спро
можностей, які потрібно навчитися оцінюва
ти. Нам у цьому допомагають американські 
експерти. Зокрема, за підтримки групи з 
керівництва та управління у сфері оборо
ни СШ А завершується проведення двох пі- 
лотних оцінювань спроможностей у ЗСУ. їх  
мета -  апробація у ЗСУ сучасної методології 
оцінювання на основі спроможностей, які 
використовують збройні сили провідних 
країн світу.

18 грудня Верховна Рада України ухвали
ла в першому читанні законопроект, що пе
редбачає впровадження розроблених на ос
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нові стандартів НАТО норм. За інформацією 
міністерства оборони України, це дозволить 
зробити українське військо сумісним з вій
ськами країн-членів НАТО, а також посили 
його обороноздатність і ефективність. Неза
лежні військові експерти стверджують, що 
запровадження стандартів НАТО дозволить 
Збройним силам України (ЗСУ) остаточно по
долати залишки радянської системи побудо
ви та функціонування армії і вийти на рівень 
спроможності відповідати на сучасні загрози.

Головними новинами для Збройних сил 
України в законопроекті «Про внесення змін 
до деяких законів України щодо військо
вих стандартів» стало надання міністерству 
оборони повноважень регулювати військові 
стандарти і визначення органу військової 
стандартизації. Ним має стати спеціально 
створений Центр, який вироблятиме норми 
для всіх ЗСУ відповідно до та стандартів у 
сфері оборони держав-членів НАТО. «НАТО 
розглядає стандартизацію як один із клю
чових факторів, котрий сприяє досягненню, 
підтриманню та удосконаленню взаємосу- 
місності між силами НАТО та країнами-парт- 
нерами», -  сказано в пояснювальній записці 
до законопроекту.

Фахівці зауважують: достатній для вступу 
в Альянс рівень впровадження стандартів 
НАТО і розвитку оборонних спроможностей 
чітко не визначено. І головною практичною 
метою стандартизації є оперативна І техніч
на сумісність управлінських, бойових, розві
дувальних, забезпечувальних та інших орга
нів і систем.

Проте ще в жовтні заступник начальника 
управління співпраці з НАТО урядового офі
су з питань європейської та євроатлантичної 
інтеграції секретаріату КМУ Сергій Вербиць- 
кий визнав, що Україна не зможе досягну
ти всіх 1300 стандартів НАТО до 2020 року. 
Зокрема, за словами урядовця, держава не 
встигне стовідсотково забезпечити стандар
тів альянсу в галузі оборонної промисловос

ті, оборонного і стратегічного, фінансового, 
ресурсного планування, логістики, команду
вання і контролю. «Проте якісь ключові ас
пекти вирішити, звичайно, вдасться», -  ска
зав Верби цький.

Всіх 1300 стандартів НАТО не досягла ще 
жодна країна Альянсу, сказав в інтерв'ю DW 
керівник Центру військово-правових дослі
джень Олександр Мусієнко. За його слова
ми, Польща, яка вже давно набула членства 
в Альянсі, звершила досягнення головних 
стандартів лише 2-3 роки тому. Експерт вва
жає, що Київ спроможний виконати конкрет
ні завдання й ключові критерії з отримання 
Плану дій з членства в НАТО до 2020 року, 
але це вже завдання для виконавчої влади, а 
не парламенту. «Верховна Рада зробила го
ловне: ухвалила закон про національну без
пеку і оборону, де є зобов'язання цивільного 
контролю за ЗСУ та розробки низки стра
тегій, що відповідають стандартам НАТО. А 
далі ми просуваємося через розробку і ви
конання річних програм, які за поданням 
Міноборони і уряду затверджує президент».

Отже, ми бачимо, що ряд вище сказаних 
проблем є ключовими у становленні ЗСУ на 
стандарти НАТО. Не дивно, що для нашої кра
їни досить важко дається реформування ЗСУ, 
адже жодна з країн Альянсу, не досягла та не 
закріпила своїх же стандартів. Таким чином 
Україна та її Збройні сили обрали вірний курс 
на захід, і вже сьогодні, закладений надзви
чайно потужний фундамент для цього руху.

Висновки
Отже, Збройні сили України -  військове 

формування, на яке відповідно до Конститу
ції України покладаються завдання з оборо
ни України, захист її суверенітету, територі
альної цілісності та недоторканності.

Наш вектор до НАТО, а правильніше -  
зустрічний двосторонній рух, практично 
безальтернативний з огляду на поточні і 
прогнозні загрози зі сходу. І тут не лише за
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питання й виклик до держави, а й до всіх 
українців, суспільства, яке має критично 
розуміти: це спільна робота наших грома
дян І влади. Необхідні реформи, в умовах 
значної обмеженості в ресурсах та часі, слід 
проводити швидко. Але ще потрібна воля, 
праця, єдність і мужність слідувати намі
ченому спільному плану. От ці компоненти 
вимагають постійної стимуляції, своєрідних 
«гормонів росту», поки країна не набуде 
статусу запрошеної до НАТО й не відпові
датиме критеріям членства в Альянсі. А їх  є 
три групи: політичні, економічні й військові. 
Досвід Ісландії, яка не має збройних сил, І 
країн колишнього соцтабору підтвердив: го
ловні критерії набуття членства в НАТО не 
військові, а політичні й економічні, оскільки 
до Організації приєднується не армія, а вся 
держава.

Отже, якщо, усе-таки, говорити про обо
ронний сектор і ті стандарти НАТО, які вже 
працюють в українській армії, слід сказа
ти, що відомо про впровадження 194 таких 
стандартів шляхом розроблення 179 націо
нальних та військових нормативно-право
вих актів, нормативних документів у сферах 
тендерної політики, стандартизації, кодифі
кації, організації роботи штабів, захисту від 
засобів масового ураження, застосування, 
підготовки й всебічного забезпечення військ 
тощо. Першочерговість опрацювання стан
дартів Альянсу, задля вирішення про доціль
ність застосування їх  положень у діяльно
сті Міноборони та Збройних сил, визначає 
оновлений пакет Цілей партнерства Украї
на -  НАТО. Відтак, на період до 2020 року 
опрацюванню підлягають 219 стандартів й 
інших керівних документів Альянсу з різних 
питань. Зокрема, оборонного планування, 
застосування видів і родів ЗСУ, логістики, 
розвідки, військової поліції, медзабезпечен- 
ня, професіоналізації війська тощо.
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Актуальність дослідження. Сепаратизм, 
будучи суперечливим суспільно-політичним

явищем, являє собою одну з найскладніших 
та найактуальніших проблем світового спів
товариства, тому варте уваги дослідження 
його й на території України. За даними со
ціологічного дослідження групи «Рейтинг» 
2014 року[1] Схід та Південь України були най
більш вразливими до маніпулятивних тем 
інтеграції держави, економічних та мовних 
питань. Як результат -  соціальні протиріччя 
Донбасу переросли у збройний конфлікт та 
утворення самопроголошених республік. 
Тому виникає потреба з’ясувати: «Які чин
ники вплинули на розвиток сепаратизму на 
Донбасі?» та «Та чи є цей рух прикладом іс
тинного сепаратизму?».

Мета дослідження. Дослідити чинники 
які вплинули на розвиток явища сепаратиз
му на Донбасі. Відповідно до мети сформо
вано такі дослідницькі завдання:

1. З'ясувати основні визначення 
поняття сепаратизму, які 
існують на сьогодні.

2. Проаналізувати наукову 
літературу щодо розвитку 
конфлікту на Донбасі.

3. Визначити головні умови та 
чинники розвитку сепаратизму.

4. Порівняти умови та чинники 
розвитку сепаратизму з умовами, 
що сприяли виникненню 
сепаратизму на Донбасі в 2014 році.

Предмет дослідження. Особливості 
умов -  причин та чинників виникнення се
паратизму на Донбасі в 2014 році.

Метод дослідження -  порівняльний ана
ліз. Даний метод допоможе нам порівняти 
умови виникнення сепаратизму і умови ви
никнення досліджуваного нами явища як 
«сепаратизм на Донбасі».

Огляд літератури. У сучасній українській 
науці, зокрема в політології питання сепара
тизму розглядається загалом через призму 
національної ідеї, побудови незалежної дер
жави. Володимир Панібудьласка[2] -  один з
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небагатьох визначив актуальність вивчення 
етнополітичного сепаратизму, сформував
ши поняття, зміст, форми та природу цього 
суспільно-політичного руху. В свою чергу 
Михайло Басараб звертає нашу увагу на 
причини етнічного сепаратизму, обравши 
за мету аналіз сприятливих обставин для 
етнічного сепаратизму в сучасній Україні. 
Натомість Ярослава Верменич[3] акцентує 
на понятті «регіональної історії» як на од
ному з ключових аспектів зародження сепа
ратистських настроїв. Не менш значущою є 
робота Тетяни БевзС4], в якій вона проаналі
зувала політику ідентичностей в умовах ро
сійсько-української війни, що є своєрідним 
підсумком останніх років.

Загалом науковці не мають єдиної думки 
щодо розвитку сепаратизму в окремих регіо
нах України. Більшість робіт суперечать дійс
ності, у зв’язку з останніми змінами в країні 
-  Євромайдан, анексія Криму, АТО -  ООС.

Поняття та види сепаратизму
Останні роки в суспільстві все частіше 

можна спостерігати поглиблення суперечно
стей не тільки між людьми різних соціальних 
та матеріальних статусів але й між різними 
етнічними групами та владою, викликаних 
втратою осмисленої перспективи майбут
нього, соціальним зубожінням, конфліктами 
між владою і суспільством, війною. Дедалі 
частіше внаслідок цих суперечностей вини
кають сепаратистські рухи. Вчені виділяють 
поняття сепаратизм як політику і практику 
суспільно-політичного руху, що спрямовані 
на здобуття державного суверенітету окре
мою етносоціапьною спільнотою на терито
рії її проживання в межах існуючої держави.

Важливим також є те, що в суспільному 
та політичному дискусі часто відбувається 
підміна понять. Так, сепаратизмом визнача
ють прагнення до об'єднання частин одно
го етносу, що мешкають у різних державах, 
що в науковій літературі отримало окрему

назву -  «іредентизм»151. Залежно від сфери 
прояву сепаратистських тенденцій мож
на виокремити політичний, економічний, 
правовий та ідеологічний сепаратизм. 
Так, політичний сепаратизм визначається 
як «різновид політичної опозиції, метою якої 
є відокремлення частини території держа
ви для створення нового, або приєднання 
до існуючого державного утворення або ж 
для надання певній частині держави автоно- 
мії»С6]. У свою чергу політичний сепаратизм 
притаманний внутрішньодержавному рівню 
політичних стосунків і є одним з його форм. 
Але на відміну від інших видів саме політич
ний сепаратизм вимагає територіального ві
докремлення як єдиного способу вирішення 
політичних проблем.

Економічний сепаратизм характеризу
ється намаганням регіону вийти із загально
державної економічної системи, розірвати 
господарські зв’язки, що може супроводжу
ватись переорієнтацією на Інших економіч
них партнерів, вступи в економічні, торгові 
та інші організації.

Особливість правового сепаратизму
полягає у встановленні та використанні в 
регіоні системи правових норм, спеціально 
не узгоджених із загальнодержавними або 
не передбачені законодавством країни. На
томість ідеологічний сепаратизм пропагує 
пріоритет регіональних інтересів над загаль
нодержавними та поширення «місцевої» 
ідеології, яка протистоїть громадянській єд
ності держави1т.

Особливості прояву сепаратизму дають 
змогу виділити фактичний і формальний 
вид цього явища. Фактичний сепаратизм 
виявляється у втраті влади на території ре
гіону під час захоплення владних повнова
жень місцевою елітою, невиконанні рішень, 
що приймаються в державі. Формальний се
паратизм супроводжується проголошенням 
регіональною політичною елітою радикаль
них вимог політичної незалежності.
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Отже, явище сепаратизму зачіпає майже 
всі сфери суспільних відносин. Сепаратист
ський рух може стати як інструментом утво
рення нової держави та об'єднання етнічних 
територій, так і деструктивним фактором ді
яльності політичнихелітта відповідно причи
ною соціально-політичних конфліктів і загро
зою суверенітету держави. Тому сепаратизм, 
як і кожна з соціально-політичних проблем, 
має власні причин та чинники, що сприяють 
розвитку. Дослідивши які фактори вплива
ють на появу сепаратизму в країні, зможемо 
охарактеризувати явище, що виникло в До
нецькій та Луганській області в 2014 році.

Причини виникнення, ознаки
та чинники розвитку сепаратизму
Очевидно, що сепаратизм у різних держа

вах і в різних регіонах має свої особливості. 
Проте можна знайти низку спільних ознак. 
Типологію явища можна провести за таки
ми критеріями: сфера прояву сепаратизму, 
ідеологічна основа, цілі, соціальне значення, 
тривалість.

Та найбільш значущими для досліджен
ня є саме причини та чинники формуван
ня такого явища. Сепаратизм виникає під 
впливом різних чинників, пов'язаних із 
трансформацією суспільства в політично
му та соціальному напрямку, ослабленням 
або посиленням влади. В цілому це явище є 
проявом захисної реакції на процеси, які не 
влаштовують ту чи іншу частину суспільства. 
Важливим чинником прояву певного виду 
сепаратизму -  політичного, економічного, 
правового та ідеологічного, є безпосередньо 
проблемна сфера, ситуація в державі, полі
тика правлячої влади. Відповідно, набуваю
чи різних форм сепаратистських рух формує 
відповідні цілі та набуває специфічних ознак.

Так мета політичного сепаратизму -  ві
докремити частину території держави для 
створення нового державного утворення. 
Загалом ключовими ознаками є підтримка

певних політичних сил і опозиційна позиція 
на внутрішньодержавному рівні політичних 
стосунків. В свою чергу політичний сепара
тизм за ознаками суб’єкта поділяється на 
етнонаціональний та регіональний. В етно- 
національному політичному сепаратизмі 
суб’єктом виступає етнічна меншина, що 
також є меншістю населення держави і вба
чає вирішення дискримінації з боку влади, 
пануючого етносу, шляхом територіального 
відокремлення, апелюючи до права народу 
на самовизначення. Прикладом політичного 
сепаратизму можна назвати події в Криму 
1994 року, коли за лідера проросійських сил 
Ю. Мєшкова віддали голоси 73% виборців, 
що надало політичним силам підтримку в їх 
сепаратистських ідеях.

Ідеологічний сепаратизм пропагує прі
оритет регіональних інтересів над загально
державними та поширення «місцевої» ідео
логії, яка протистоїть громадянській єдності. 
Класичний приклад -  Чеченська Республіка, 
де Ідеологи сепаратизму здобули підтримку 
ідеї відокремлення. За ідеологічною класи
фікаційною ознакою розрізняють етнічний, 
релігійний та цивілізацій ний сепаратизм.

Етнічний сепаратизм трактує вимоги 
політичної незалежності правом етнічних 
меншин створити власну державу. Це пра
во має підтримку в міжнародній політиці, 
що робить етнічний сепаратизм особливо 
небезпечним для територіальної цілісності 
багатонаціональних держав. Небезпека ес
калації етнічного сепаратизму надзвичай
но велика, оскільки його основою є націо
нальна самоідентифікація людини. Етнічна 
ідентичність основується перш за все на 
усвідомленні меншинами свого походжен
ня, традицій, цінностей, вірувань, відчутті 
історичної спадковості. Тому вона є одним із 
найстабільніших І сталих елементів людської 
суб’єктивності, яка фактично не залежить 
від зміни соціальних ролей, статусів, видів 
діяльності, політичних чи інших орієнтацій.
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В свою чергу релігійний сепаратизм полягає 
в конфесійній незалежності окремого регіо
ну, зазвичай цей сепаратизм підсилює дію 
етнічного. Так як релігія є одним зі способів 
самоіндетифікаціїта консолідації народу[8].

Причини сепаратизму
на Сході України
З початком агресії Росії проти України в 

2014 році, стало зрозуміло, до яких наслідків 
призводить відсутність єдиної національної 
політики і в той же час -  який вплив в регіоні 
мають місцеві еліти та на що вони здатні за
для збереження власних інтересів. Особливу 
роль як інструмент впливу відігравали міс
цеві та російські ЗМІ: міфи про бандерівців, 
про переслідування російськомовних розпа
лювали ворожнечу між регіонами та прово
кували як культурне, політичне так і фізичне 
відокремлення Східного регіону.

Населення Донбасу в значній своїй части
ні піддалось пропагандистським закликам 
про самобутність регіону та його економіч
ну потужність, що ніби годує всю Україну, 
хоча насправді регіон був одним з найбільш 
дотаційних та в економічному плані нічим, 
крім збиткових шахт і переважно застарілої 
промисловості похвалитися не міг. Як наслі
док -  колотнечі, сутички та виступи за неза
лежність територій від центральної влади, 
заклики про допомогу та бажання приєд
нати Східну Україну до Російської Федера
ції, захоплення адміністративних будівель, 
незаконні референдуми та утворення са- 
мопроголошених народних республік на те
риторії Донецької та Луганської областей та 
збройне протистояння місцевого ополчення 
Антитерористичній операції. Для досліджен
ня даного явища на території України важ
ливими є передумови подібних настроїв у 
населення та причини стрімкого розвитку 
протесгного руху.

Першою причиною сепаратизму є саме 
етнічна складова. Як ми знаємо, після Другої

Світової війни Радянський Союз мав віднов
лювати свій потенціал перш за все за допо
могою видобувної промисловості, як резуль
тат -  багато етнічних росіян було переселено 
саме на території Донбасу. Тому багато жи
телів Східних областей не відчувають при
належності до українського етносу та іден
тифікують себе громадянами Донбасу або 
Луганщини. Та найбільше етнічний склад 
Східного та Південного регіонів постраждав 
внаслідок голодоморів -  міжвоєнного (1932- 
1933 рр.) та повоєнного (1946-1947 рр.) Згід
но з архівними документами, до Донецької 
(тоді поширювалася і на територію ниніш
ньої Луганської області), Дніпропетровської 
(до якої частково належала і нинішня Запо
різька область) і Харківської областей мали 
бути переселені колгоспники з Росії та часто 
такими переселенцями ставали і амністова
ні злочинці з-за Уралу та інших віддалених 
куточків Росії[9].

Але ця причина не є визначальною у роз
витку сепаратистських рухів. Дослідження 
Британської організації Equal Rights Trust 
показує, що ані мовної, ані етнічної чи ре
лігійної дискримінації росіян чи російсько
мовних за період незалежності України не 
було. Натомість одним з визначальних фак
торів є розвал політичної сили, яка неофі
ційно виступала «охоронцем» сходу, відома 
як Партія Регіонів, до якої був включений і 
екс-президент України Віктор Янукович. Не 
менш важливий вплив був і представників 
місцевих еліт, передусім Ріната Ахметова 
та депутатів від Партії регіонів, які сприяли 
сепаратистам фінансово і організаційно. Ще 
в передвиборчій кампанії 2004 року було 
згадано про специфічний поділ населення 
на сорти. Цю маніпуляцію висунули росій
ські політтехнологи зі штабу Партії Регіонів, 
що працювали в українському виборчому 
середовищі ще за часів Кучми. Так перший 
сорт асоціювався з українцями Заходу, а 
другий і третій відповідно -  населення Цен-
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тру і Сходу України. Це спровокувало заро
дження латентної ворожнечі між регіонами 
України і сприяло викривленню свідомості 
та думок населення Сходу по відношенню 
до іншої частини держави і правлячих сил. 
Натомість нестабільність країни в цілому, 
ще до початку «Революції гідності» не ви
кликала таких загострених відносин між 
державою та народом. Німецький дослідник 
Андреас Умланд стверджує, що без прихова
ного і прямого втручання Росії, сепаратизм 
на Донбасі був би неможливий[10].

Аналізуючи проблему виникнення сепа
ратизму на Донбасі, слід зазначити, що ве
лику роль відіграла цілеспрямована інфор
маційна діяльність РФ на території України 
задля підбурювання революційних настроїв 
народу, на тлі діяльності слабкої неутвер- 
дженої центральної влади, дестабілізації 
регіональної політичної системи, економіч
ного занепаду. Російські ЗМІ були джерелом 
поширення пропагандистських настроїв про 
утиски російськомовного населення, украї
нізацію та радикальних бандерівців і в той 
же час -  переконання місцевих активістів і 
російських громадян втому, що українці мо
жуть розраховувати на російську підтримку. 
Одним з таких інструментів маніпуляцій ста
ли кримінальні мережі, що провокували су
тички, захоплення урядових структур, в той 
час як спеціально підготовлені люди стали 
тими активістами, що виступали заутворен- 
ня ДНР і ЛНР та введення російських військ. 
Низьку підтримку руху серед населення 
підтверджують і данні соціологів. Так у квіт
ні 2014-го сепаратистські погляди поділяли 
лише 30% місцевого населення, причому 
захоплення адмінбудівель схвалювали тро
хи більше 20%  і стільки ж -  введення росій
ських військ в Україну. Анексія Криму навес
ні 2014 року показала, що Росія може ввести 
війська на територію України, що посилило 
легітимність втручання і на Сході.

Перелічені вище аргументи допомагають

чіткіше охарактеризувати причетність Росії 
до ситуації, яка склалася в України в 2014 
році. Від початку протистояння і до тепер її 
роль з кожним кроком стає дедалі вагомі
шою, змінюються лише засоби за допомо
гою яких вона підсилює протистояння на 
Донбасі.

Порівняльний аналіз умов 
розвитку і виникнення 
сепаратизму на сході України
Для дослідження явища, що склалося на 

Сході України в 2014 році, яке на сьогодні ха
рактеризують як сепаратизм, доцільно вико
ристати метод порівняльного аналізу. Суть 
даного методу -  зіставлення окремих соці
альних явищ, виявлення їх  схожості та від
мінностей. А також, формування висновків 
на основі виявлених подібностей та відмін
ностей, до прикладу, про соціальну однорід
ність, аналогічний зміст, загальну спрямова
ність розвитку і т.д. У цьому випадку відомі 
дані про одне з порівнюваних явищ можуть 
бути використані для вивчення інших. Тоб
то, за допомогою цього методу можна об'єк
тивно виявити характеристику руху на Сході 
України в 2014, що на сьогодні асоціюють з 
сепаратизмом та підтвердити чи спростува
ти цю поширену думку.

Метою даного порівняльного аналізу є 
дослідження умов виникнення та розвитку 
антидержавного руху в Донецькій та Луган
ській областях та встановлення наявності та 
характеристики сепаратистської складової 
даного руху. Об’єктом порівняльного аналі
зу є явище на Сході України в 2014 році, що 
визначають як сепаратизм. Предметом до
слідження є умови виникнення та розвитку 
подібного явища на теренах Східної України. 

Категорії аналізу: 
ї .  Наявність політичного руху.
2. Ідеї відокремлення.
3. Конфронтуючі сторони: діяльність 

еліт, лідерів руху.



Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді

... 162...

Розділ «Національна безпека»

4. Ознаки!, що характеризують 
форму та тип сепаратистського 
руху.

Ці критерії узагальнюють сепаратизм як 
явище і дають нам можливість порівнювати 
прояви сепаратизму та в першу черіу з’ясу
вати чи відповідають цим критеріям визна
чення сепаратизму події 2014 року на Сході 
України.

Явище сепаратизму характеризується по
літичним рухом, що прагне змінити соціаль
ний статус населення та територій або закрі
пити його шляхом впливу на уряд та владу. В 
той же час якщо говорити про події на Сході 
України в 2014 році, це скоріш подібне до 
суспільного руху, так як від початку напруга 
населення виливались в Анти майдани, що 
вказувало на опозиційні до тогочасних по
дій погляди громадян. Натомість надалі ми 
могли спостерігати як рух набирав хаотич
них радикальних настроїв щодо відокрем
лення, що не мали масової підтримки насе
лення, політичних лідерів та еліт -  місцева 
влада була повалена або підпорядкована, а 
рух очолили місцеві ставленики та проросій- 
ські бойовики. Враховуючи також незаконне 
утворення квазідержав -  народних респу
блік та проведення фіктивного референду
му, помітним є уподібнення антидержавної 
діяльності до правової та легітимної політич
ної волі народу, відповідно події, що відбу
лись в 2014 році в Донецькій та Луганській 
області не мають ознак політичного руху, що 
притаманний сепаратизму.

Щодо Ідей -  не було цілісної ідеї руху. Ви
сувалися заяви від мітингуючих про автоно
мію, відокремлення та приєднання Східних 
областей України до РФ, але загалом ці ідеї 
не мали масової підтримки серед населен
ня. Переважна більшість українців, в тому 
числі у східних та південних областях, не 
підтримують сепаратистські заклики. Про 
це свідчить опитування, проведене фондом

«Демократичні ініціативи імені Ілька Куче- 
ріва». Так, ідею відокремлення області (ре
гіону) від України та приєднання до іншої 
держави підтримали лише 8% (найбільше -  
на Донбасі, Луганська та Донецька області -  
18%, найменше -  у Західному регіоні -  0,5%) 
С11]. Тобто можна стверджувати, що ідеї та цілі 
руху були ситуативними, реакційними та не 
висвітлювали думку більшості населення ре
гіону, що на сьогодні є окупованим.

Важливим елементом для аналізу є фор
мування правлячих кіл сепаратистського 
руху. Від початку антидержавних виступів не 
було харизматичних лідерів і лише згодом 
при захопленні адміністративних будівель 
та проголошенні незалежності протестанти 
висували місцевих представників на посаду 
«народного губернатора». Так подібні поса
ди займали підприємці або звичайні місце
ві працівники як Павло Губарев, Вячеслав 
Пономарьов та Денис Пушилін. Надалі ж 
можна прослідкувати безпосередній вплив 
РФ та російських спецслужб адже до прав
лячих кіл новоутворених республік приєд
нуються громадяни Росії та кадрові військо
ві -  Олександр Бородай (прем’єр-міністр 
ДНР), Ігор Гіркін (міністр оборони ДНР). На
томість представники місцевої української 
влади здавали свої позиції, відправлялись 
в ополчення, були звільнені зі своїх посад 
або «ліквідовані». Відповідно можемо зро
бити висновок, що від початку свого роз
витку сепаратистський рух Донбасу не мав 
ідеологічних лідерів, що не є характерним 
для явища сепаратизму загалом, натомість 
подальша участь в управлінні територіями 
громадян та військових РФ піддає сумнівам 
загальне трактування подій весни 2014 року 
на Сході України.

Не менш важливим критерієм для харак
теристики сепаратизму в Донецькій та Лу
ганській областях є визначення його форми 
та виду. Враховуючи те, що на початку анти
державних виступів була відсутня конкретна
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ідеологія, ціллю руху не була економічна ві
докремленість, а за показниками етнічного 
складу регіону немає суттєво переважаючої 
меншини, що вела б боротьбу за зміну ста
тусу та відокремлення, можемо стверджува
ти, що антидержавний рух на Сході в 2014 
році за формою подібний до політичного 
сепаратизму. Варто зауважити, що частково 
критерії політичного сепаратизму 2014 року, 
відповідно і інструменти його втілення були 
формальними та не правомірними, як до 
прикладу референдуми.

Важливим елементом, що характеризує 
явище сепаратизму на Сході України є сут
тєвий вплив зовнішніх факторів -  порушен
ня Росією територіальної цілісності України, 
анексія Криму, інформаційна війна та поши
рення дезінформації серед жителів Донба
су. Тривале переважання в інформаційному 
просторі російського контенту спровокува
ло своєрідне відчуження регіону від загаль
ноукраїнської думки, що робило будь-які 
маніпуляції ефективними. Зовнішній вплив 
РФ помітили і громадяни регіону, так згід
но з результатами опитування Соціологічної 
групи «Рейтинг», більше половини респон
дентів (58%) вважають, що за збройними 
протистояннями на Сході України стоять ро
сійські спецслужби, а половина (49%) вва
жають що до цього має причетність оточен
ня колишнього Президента В. Януковича. 
Ще чверть покладають відповідальність на 
Партію регіонів (28%) та на місцевих олігар
хів (24%)С12].

Отже, провівши порівняння сепаратизму 
з явищем 2014 року в Донецькій та Луган
ській областях можемо стверджувати, що 
даний антидержавний рух лише частково 
відповідає поняттю сепаратизм. На це вка
зують в першу чергу відсутність ознак етніч
ного сепаратизму, від початку відсутність 
чіткої ідеології та харизматичних лідерів, та
кож не проявлялись заклики до релігійного 
чи економічного відокремлення. В той же

час не можна це назвати і політичним сепа
ратизмом, так як не спостерігаються ознаки 
політичного руху, масовість, місцевими елі- 
тами не було представлено інтереси, ідеї та 
цілі регіону на загальнодержавному рівні, 
а подальші локальні політичні рішення не 
були правомірними та легітимними.

Висновки
Дедалі частіше внаслідок суспільно-по

літичних суперечностей виникає явище се
паратизму, що визначають як політику і 
практику суспільно-політичного руху, що 
спрямовані на здобуття державного сувере
нітету окремою етносоціальною спільнотою 
на території її проживання в межах існуючої 
держави. Відтак явище, що склалося на Схо
ді України в 2014 році, на сьогодні характе
ризують як сепаратизм.

Проаналізувавши чинники, що сприяли 
розвитку сепаратизму в Донецькій та Луган
ській областях було з’ясовано, що деформа
ція етнічної свідомості населення регіону від
булась в наслідок специфічної етнополітики 
радянського Союзу -  знищення української 
ідентичності, переселення, асиміляція, а та
кож -  відсутністю тривалий час ефективної 
національної політики України. Та рушійною 
силою радикальних настроїв регіону став 
вплив пропагандистського інформаційного 
простору та маніпуляції.

Як наслідок, у ході порівняльного аналі
зу було з’ясовано, що даний антидержав
ний рух лише частково відповідає поняттю 
сепаратизм. На це вказують в першу чергу 
відсутність ознак етнічного сепаратизму, 
від початку відсутність чіткої ідеології та ха
ризматичних лідерів, також не проявлялись 
заклики до релігійного чи економічного ві
докремлення. В той же час не можна це наз
вати і політичним сепаратизмом, так як не 
спостерігаються ознаки політичного руху, 
масовість, місцевими елітами не було пред
ставлено інтереси, ідеї та цілі регіону на за
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гальнодержавному рівні, а подальші локаль
ні політичні рішення не були правомірними 
та легітимними.

Отже, можемо стверджувати, що за ви
значенням сепаратизму ситуація 2014 року 
на Сході України за своїми ознаками лише 
частково йому подібна. Припускаємо, що 
дане явище має бути окреслене іншим 
осмисленим більш коректним визначенням.
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Право на працю -  це одне з фундамен
тальних прав людини, встановлене міжна
родно-правовими актами й визнане всіма 
державами світу. Воно належить до групи 
соціально-економічних і в загальному сенсі 
відбиває потребу людини створювати і здо
бувати джерела існування для себе та своєї 
сім'ї, реалізовувати власний творчий потен
ціал, виражати свою особистість. Право на

працю й умови його реалізації, за словами
0. Процевського, визначають зміст усіх норм 
трудового права як правової галузі. Стаття 23 
Загальної декларації прав людини передба
чає, що кожна людина має право на працю, 
вільний вибір роботи, справедливі й сприят
ливі умови праці й захист від безробіття.

Міжнародний пакт про економічні, со
ціальні та культурні права (ратифікований 
Президією Верховної Ради У PCP 19 жовтня 
1973 р.) уточнює, що держави, які беруть у 
ньому участь, визнають право на працю, що 
включає право кожної людини мати можли
вість заробляти собі на життя працею, яку 
вона вільно обирає або на яку вільно пого
джується, і зроблять належні кроки до за
безпечення цього права.

Актуальність дослідження. Постановка 
проблеми у загальному вигляді та її зв’язок 
із важливими науковими чи практични
ми завданнями. Робота української влади 
щодо впровадження державної політики 
зосереджена переважно на «діяльності» 
та «заходах», а не результатах та наслідках 
державної політики. Ми мало аналізуємо та 
фіксуємо свій успіх та помилки, мало вчимо
ся на попередньому досвіді впровадження 
державної політики. Можна стверджувати, 
що оцінювання державної політики в Україні 
функціонує фрагментарно.

Сьогодні в українському суспільстві го
стро відчувається необхідність у коректній, 
зваженій та науково обґрунтованій дер
жавній політиці. Складною проблемою, що 
потребує нагального розв’язання, є і пи
тання реального механізму провадження 
державно-політичних рішень. Але не менш 
необхідним є усвідомлення суспільством 
безперспективності політики зволікання з 
розробкою і провадженням стратегічних рі
шень, що мають скласти основу довгостро
кової державної політики, яка окреслила б 
цілі та завдання, визначила напрям розвит
ку нашої держави. Адже без стратегії її роз
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витку, без вироблення основних принципів, 
визначення пріоритетів державної політики, 
без знання того, яку державу будуємо та які 
відносини в суспільстві повинні домінувати. 
Розвиток людства пов'язаний з постійною 
його еволюцією та зміною, що є закономір
ними наслідками всіх процесів, що відбува
лися в історії людської цивілізації. Одним з 
результатів такого розвитку є формування 
ринкової системи, зокрема і ринку праці. 
Проблема ринку праці завжди була актуаль
ною і залишається такою і зараз, коли постає 
проблема ефективної зайнятості та протидії 
такому суспільному явищу як безробіття. 
Ринок праці є складною системою еконо
мічних відносин, що перебуваю під впливом 
великої кількості факторів, які тією чи іншою 
мірою змінюють його. Зміни на ринку праці 
так чи інакше впливають на суспільство, що 
формує цей ринок, на добробут людей, їхнє 
благополуччя та зрештою на психічний стан 
кожної особистості, що є складовою цього 
ринку праці.

Ринкові перетворення в українській сфері 
праці перебувають у стані, коли необхідно 
зробити послідовну політику, що буде роз
рахована на тривалий термін, визначити її 
мету, способи реалізації та обґрунтувати 
конкретні заходи, що будуть використані у 
конкретних цілях. Все вище зазначене свід
чить про актуальність теми курсової роботи. 
В контексті аналізу державної політики за
йнятості в Україні, та пошуку шляхів та під
вищення її ефективності.

Метою даної роботи є дослідження пра
ва на працю в Україні та проблеми його реа
лізації. Визначені такі цілі роботи:

1. Визначити зміст права на працю.
2. Дослідити реалізацію права на 

працю в Україні.
3. Проаналізувати ринок праці 

сучасної України.
4. Дослідити міжнародне регулювання 

права на працю.

5. Виявити проблеми молоді у  
реалізації права на працю.

6. Визначити основні шляхи 
вирішення проблеми 
працевлаштування молоді.

Об' єктом дослідження є невідємне пра
во кожної людини -  право на працю.

Предметом дослідження є реалізація 
людиною права на працю.

Методи дослідження. Для досягнення 
мети і розв'язання завдань курсової роботи 
використовується такі методи наукового до
слідження:

* індукції та дедукції (у процесі дослі
дження теоретичних аспектів);

* кількісного та якісного порівнянь (при 
дослідженні статистичних даних);

* аналізу і синтезу (для оцінки тенден
цій розвитку ринку праці);

* абстрагування (для обгрунтування 
шляхів розвитку ринку праці в Україні 
в сучасних умовах).

Збір інформації за темою роботи, її комп
лексний аналіз і систематизація дали мож
ливість визначити вихідні умови, конкре
тизувати напрями та методику проведення 
дослідження. При розробленні теоретичних 
моделей аналізу політики використані окре
мо або в комплексі системний, ситуаційний 
і діяльнісний підходи, загальні методи ана
лізу й синтезу (індукція та дедукція, анало
гія, деком позиція, суперком позиція тощо), 
спеціальна методологія науки менеджменту 
й державного управління, передусім базові 
положення й моделі стратегічного управлін
ня. Шляхом використання методів аналізу 
політики та системного аналізу, зокрема про
грамного аналізу, експертизи, розподілу прі
оритетів, розроблено типові методико-тех- 
нологічні схеми та спеціальні методи аналізу 
вироблення і впровадження політики.

Джерельною та статистичною базою
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дослідження є: законодавство України, 
міжнародні акти, ратифіковані Верховною 
Радою України, економічні енциклопедії, 
українські періодичні видання та видання, 
ресурси мережі Інтернет та ін.

Право на працю
в системі прав людини
Конституція України 1996 р. у ст. 43 про

голосила: «Кожен має право на працю, що 
включає можливість заробляти собі на жит
тя працею, яку він вільно обирає або на яку 
вільно погоджується». В. Федін висловлює 
міркування, що певному суб'єктивному пра
ву не кореспондує відповідний юридичний 
обов'язок, тому воно трансформується у 
свободу. Нам же більш прийнятною вида
ється позиція В. Жернакова, за якою «сво
бода праці» -  набагато ширша категорія, 
ніж ті, що можуть становити собою право 
вільно розпоряджатися робочою силою як 
категорією економічною, як якимось май
ном. Вона ґрунтується на свободі кожного 
індивіда у своєму розвитку (ст. 23 Конститу
ції України), а не тільки у відносинах із вико
ристання праці [4,97].

Невипадково за ст. З проекту Трудового 
кодексу України правове регулювання тру
дових відносин здійснюється на засадах 
свободи праці, що включає право на працю, 
яку кожен вільно обирає або на яку вільно 
погоджується [12, с.56].

Якщо класифікувати права людини у сфе
рі праці за суб’єктним критерієм, можна ви
ділити індивідуальні трудові права (право 
людини на працю, на безпечні та здорові 
умови праці, на розумне обмеження робо
чого часу, на справедливу і задовільну оп
лату праці, на своєчасне її одержання, на 
відпочинок, на об’єднання в організації, зо
крема у професійні спілки, для захисту своїх 
трудових прав та інтересів тощо) і колектив
ні трудові права (право трудового колективу 
на укладення колективного договору, на ве

дення колективних переговорів, на розгляд 
колективних трудових спорів, на страйк, 
право організацій працівників і роботодав
ців на об’єднання тощо) [13, с.43].

Такий поділ має практичне значення, 
оскільки знайшов відображення у відпо
відних нормативно-правових актах як на 
міжнародному, так і вітчизняному рівнях. 
Виділяються акти, змістом яких є норми, 
скеровані на регламентацію індивідуальних 
трудових відносин, на захист індивідуальних 
прав працівника, а також акти, які регламен
тують колективні трудові відносини.

Конвенція Міжнародної організації праці 
(далі -  МОП) №122 «Про політику в галузі 
зайнятості» проголошує, що з метою сти
мулювання економічного зростання й роз
витку, піднесення рівня життя, задоволення 
потреб у робочій силі та ліквідації безробіття 
й неповної зайнятості кожна держава -  член 
МОП проголошує й здійснює як головну 
мету активну політику, спрямовану на спри
яння повній, продуктивній І вільно обраній 
зайнятості. Ця політика має на меті за
безпечити: 1) роботою всіх, хто готовий ста
ти до неї й шукає її; 2) такою роботою, яка 
була б якомога продуктивнішою; 3) свободу 
вибору зайнятості й найширші можливості 
для кожного працівника здобути підготовку 
та використати свої навички й здібності для 
виконання роботи, до якої він придатний, 
незалежно від раси, кольору, шкіри, статі, 
релігії, політичних поглядів, іноземного чи 
соціального походження [13, с.67].

Кожний член МОП вживає відповідних 
заходів для координації своєї системи захи
сту від безробіття та своєї політики в галузі 
зайнятості. Для цього він прагне забезпечи
ти, щоб уся його система захисту від безро
біття і, зокрема, методи надання допомоги 
по безробіттю сприяли створенню повної, 
продуктивної та вільно вибраної зайнятості 
й справляли б такий вплив, щоб роботодавці 
були зацікавлені пропонувати працівникам
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продуктивну зайнятість, а працівники -  шу
кати таку зайнятість.

Державна політика зайнятості має ак
тивну та пасивну форми. Змістом пасивної 
політики є система заходів щодо залучення 
у сферу зайнятості осіб, які втратили робо
ту та бажають працевлаштуватися, а також 
заходів соціального захисту незайнятих. 
Активна політика полягає у створенні дер
жавою системи заходів щодо попередження 
незайнятості. Для проведення активної полі
тики застосовуються заходи економічного, 
правового та організаційного забезпечення. 
Економічне забезпечення політики зайня
тості передбачає створення економічного 
механізму формування та функціонування 
ринку праці, стимулювання створення нових 
робочих місць, надання фінансової підтрим
ки підприємництва, пом’якшення економіч
них наслідків масового відтоку робочої сили 
на ринку праці тощо.

Провідним напрямом реформ у соціальній 
сфері визнана трансформація політики щодо 
зайнятості та ринку праці, що забезпечить не 
лише суттєве підвищення рівня життя широ
ких верств населення, а й формування соці
альної структури, подібної до європейських 
зразків. Принцип свободи праці, на думку С. 
Попова, поширюється як на громадян, так 
і на роботодавців. У  загальному вигляді 
свобода праці для громадянина включає 
можливості: 1) вільно розпоряджатися 
власними здібностями до праці; 2) обирати 
рід діяльності та професію; 3) здійснювати 
трудову діяльність на підставі трудового або 
цивільно-правового договорів; 4) вибирати 
місце діяльності; 5) працевлаштовуватись за 
межами України; 6) самостійно вирішувати 
питання про укладення трудового договору 
або іншої угоди з конкретним роботодавцем 
на договірних умовах.

Свобода праці означає також певнуність 
роботодавців у царині залучення до пра
ці, тобто їх  свободу у виборі потенційних

працівників, у визначенні правової приро
ди відносин, що виникають (трудових, ци
вільно-правових тощо). С. Маврін принцип 
свободи праці називає центральним прин
ципом правового регулювання трудових 
відносин, позаяк без формально повної сво
боди праці не може бути ні ринку праці, ні 
самої ринкової економіки. С. Іванов зазна
чає, що «при укладенні трудового договору 
його сторони -  працівник і підприємство -  
взаємно незалежні, вільні і тому рівні у своїх 
взаємних правах» [15, с.79].

Поняття та сутність права на працю
Потреба в праці належить до числа голов

них у системі відносин особистості, тому за 
своїм призначенням праця є тією потребою 
людини, яка здатна задовольнити всі запити 
та інтереси як окремої людини, так і суспіль
ства та держави.

Праця завжди була важливою умовою 
життєдіяльності людей і вольовою діяльніс
тю, спрямованою на створення матеріаль
них цінностей. Адже тільки завдяки праці 
люди можуть задовольняти свої матеріальні 
та моральні потреби. Оскільки сам термін 
є складним і водночас неоднорідним, тому 
«праця» і зараз і в майбутньому залишиться 
цікавим і важливим предметом вивчення.

Неоднорідність праці проявляється в 
тому, що різні прояви праці вивчає право і 
соціологія, філософія і економіка. Крім того, 
сама трудова діяльність проявляється по-різ
ному в різних історичних, економічних та со
ціальних умовах. Тому необхідно з’ясувати, 
що являє собою праця як правова категорія.

Незважаючи на значущість даної пробле
матики, необхідно констатувати той факт, 
що спеціальних досліджень, присвячених 
розкриттю правовою природи праці та її 
сутності, в юридичній літературі не прово
дилось. Однак окремі аспекти даної пробле
ми знайшли своє відображення на сторінках 
навчальних посібників, підручників таких
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учених-трудовиків: В.В. Жернакова, І.Я.Ки- 
сельова, Р.З. Лівшиця, С.В. Венедіктова, В.І. 
Нікітинського, А.Ю. Пашерстника, О.С. Паш
кова, В.І. Прокопенка, О.І. Процевського, В.І. 
Щербини та інших учених [14, с.17].

Працю можна розглядати і як соціаль
но-економічну, і як правову категорію, але 
необхідно погодитися з тим, що праця -  це 
діяльність людини, яка відповідає вимогам 
принципів усвідомленості, цілеспрямовано
сті, результативності, суспільної корисності 
і енерговитратності дій. Необхідно підкрес
лити, що як правова категорія праця не до
сліджується, а тому сприймається у тому 
значенні, яке, як правило, використовується 
в економічних науках. А економічна наука 
визначає працю через її співвідношення з та
кою категорією, як робоча сила, під якою, як 
правило, розуміють сукупність фізичних і ро
зумових здібностей до праці, якими наділена 
людина і які вона використовує у виробни
цтві матеріальних і духовних благ, особливий 
вид товару, що формує поняття ринку праці.

Право на працю -  одне з основних прав 
людини. Уперше це право було проголоше
не у Загальній декларації прав людини. Ст. 
23 Декларації проголошує, що кожна люди
на має право на працю, на вільний вибір 
роботи, на справедливі і сприятливі умови 
праці й на захист від безробіття. У Міжна
родному пакті про економічні, соціальні й 
культурні права зазначається, що право на 
працю -  це право кожної людини на отри
мання можливостей заробляти собі на жит
тя працею, яку вона вільно обирає або на 
яку вільно погоджується. Україна закріпила 
в ст. 43 Конституції заборону використання 
примусової праці у відповідності до міжна
родно-правових стандартів [12, с.73].

Якщо ж розкривати сутність права на пра
цю, то зміст цього права полягає у можли
вості кожної особи заробляти собі на життя 
працею, яку вона вільно обирає або на яку 
вільно погоджується (стаття 43 Конституції

України). Це право забезпечується обов’яз
ком держави створювати громадянам умо
ви для повного його здійснення, гарантувати 
рівні можливості у виборі професії та роду 
трудової діяльності, реалізовувати програ
ми професійно-технічного навчання, підго
товки і перепідготовки кадрів відповідно до 
суспільних потреб.

Сама постановка проблеми права на пра
цю, має сенс у тому, що обов'язок держави 
полягає не лише у визнанні цього права шля
хом закріплення в законодавчому порядку, 
а й, головним чином, у застосуванні певних 
заходів щодо його належного забезпечення.

Право на працю, як уже зазначалося, 
належить до групи соціально-економічних 
прав людини, і ця подвійність -  економічна 
та соціальна складові -  свідчить про комп
лексний характер названого права. Воно є 
економічним правом, оскільки здійснення 
права на працю надає можливість людині 
здобути засоби до існування. Проблеми у 
забезпеченні економічної складової цього 
права полягають в адекватності оплати пра
ці трудовим затратам, а також у тому, щоб 
оплата праці забезпечувала б гідне існуван
ня для людини.

Соціальність права на працю виявляється 
утому, що здійснюючи його, особа має мож
ливість отримати від держави допомогу в 
працевлаштуванні, а також забезпечити рі
вень життя» гідний людини, для себе та чле
нів своєї сім'ї. Соціальність полягає також у 
тому, що держава встановлює коло соціаль
них стандартів і державних гарантій у сфері 
праці, які мають бути дотримані будь-яким 
роботодавцем і не можуть бути знижені; у 
законі має бути закріплений обов'язок ро
ботодавця своїми внесками брати участь у 
соціальному страхуванні працівника на ви
падок його непрацездатності, безробіття, 
трудового каліцтва, професійного захворю
вання, старості тощо; роботодавець пови
нен виділяти частину прибутку від одержа
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них доходів і направляти їх  на соціальний 
розвиток працівників -  на охорону праці, 
поліпшення соціальних умов праці, забез
печення соціально-побутових умов, заходів 
з охорони здоров'я. Нарешті соціальність 
також означає, що юридичними засобами 
має бути встановлено умови щодо досягнен
ня соціальної злагоди між двома найбільш 
значними групами в суспільстві -  наймани
ми працівниками і роботодавцями, від ді
яльності яких залежить обсяг матеріальних 
джерел у державі, а відтак -  забезпечення з 
загальних податків інших ланок соціальної 
сфери: освіти, охорони здоров'я, соціальної 
допомоги непрацездатним тощо.

Міжнародне регулювання права
на працю
Міжнародна правове регулювання праці -  

це встановлена міжнародними договорами 
(актами) система стандартів щодо регулю
вання праці, яку держави, що приєдналися до 
відповідного міжнародного договору (рати
фікували його), використовують в національ
ному трудовому законодавстві. Суб’єктами 
міжнародно-правового регулювання праці 
є ООН та її спеціалізований орган -  Міжна
родна Організація Праці (МОП). Суб’єктами 
міжнародно-правового регулювання праці 
можуть бути різні об’єднання держав: Рада 
Європи, Європейський Союз, СНД.

Міжнародна Організація Праці була за
снована урядами ряду країн згідно з рішен
ням Паризької конференції 11 квітня 1919 р. з 
ціллю міжнародного співробітництва для усу
нення соціальної несправедливості шляхом 
поліпшення умов праці. У даний час МОП -  
одна зі спеціалізованих установ ООН. Вона 
покликана вирішувати такі завдання, як роз
робка узгодженої' політики та програм, спря
мованих на вирішення соціально-трудових 
проблем; розробка та прийняття міжнарод
них трудових норм (конвенцій та рекомен
дацій) для проведення прийнятої’ політики

у життя; допомога країнам -  членам МОП у 
вирішенні проблем зайнятості та скороченні 
безробіття; розробка програм щодо поліп
шення умов праці; розвиток соціального за
безпечення; розробка заходів щодо захисту 
прав таких соціальне вразливих груп трудя
щих як жінки, молодь, особи похилого віку, 
працівники-мігранти; сприяння організаціям 
найманих працівників і підприємців в їхній 
роботі спільно з урядами щодо врегулювання 
соціально-трудових відносин. Україна явля
ється членом МОП з 1954 р. [11, с.23],

МОП приймає міжнародно-правові акти 
в сфері праці у таких напрямках: право на 
працю, заборона примусової праці, право 
на колективні переговори, право на страйк, 
зайнятість і працевлаштування, умови праці, 
охорона праці, соціальна співпраця праців
ників і роботодавців, мирні засоби вирішен
ня трудових конфліктів, право працівників 
на створення професійних організацій тощо.

Основний принцип міжнародно-правово
го регулювання праці -  рівність в здійсненні 
прав і свобод людини. Рівність у праці ви
ключає дискримінацію, під якою розуміється 
будь-яка відмінність, недопущення або пе
ревага, що встановлюється за ознакою раси, 
статі, релігії, іноземного, соціального похо
дження, віку, сімейного стану, що приводять 
до порушення рівності можливостей в галузі 
праці і занять. На це, наприклад, вказують 
такі конвенції МОП, як Конвенція №111 про 
дискримінацію в галузі праці й занять, Кон
венція №100 про рівну винагороду чоловіків 
і жінок за працю рівної цінності. Аналогічне 
положення міститься і в нормах національ
ного законодавства. Так, ст. 2-1 КЗпП закрі
плює положення про те, що Україна забез
печує рівність трудових прав усіх громадян 
незалежно від походження, соціального і 
майнового стану, расової та національної 
належності, статі, мови, політичних поглядів, 
релігійних переконань, роду і характеру за
нять, місця проживання та інших обставин.
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Щодо іноземних громадян, то згідно зі 
ст. 8 Закону України «Про правовий статус 
іноземців» вони мають рівні з громадяна
ми України права й обов’язки у трудових 
відносинах, якщо інше не передбачено за
конодавством України та міжнародними до
говорами України. Проте для того, щоб такі 
трудові відносини виникли, для іноземця не
обхідно отримати дозвіл Центру зайнятості.

Важливим напрямом міжнародно-пра
вового регулювання праці є сприяння за
йнятості працездатного населення. Конвен
ція №122 про політику в галузі зайнятості 
проголошує головною метою державної ді
яльності активну політику в сфері зайнято
сті. Державна політика зайнятості має бути 
спрямована на створення умов для забезпе
чення роботою всіх, хто готовий приступити 
до роботи і шукає її, забезпечити свободу 
вибору зайнятості з урахуванням рівня еко
номічного розвитку країни. Основні прин
ципи державної політики зайнятості насе
лення, перелік державних гарантій права на 
вибір професії і виду діяльності та додаткові 
гарантії зайнятості для окремих категорій 
населення [15, с.21].

Ряд конвенцій присвячений захисту тру
дових прав у галузі умові охорони праці. Так, 
Конвенція №47 про скорочення робочого 
часу до 40 годин у тиждень передбачає, що 
встановлення 40-годинного робочого тижня 
не тягне за собою якого б не було зменшен
ня заробітної плати. Години, відпрацьовані 
понад нормальну тривалість робочого часу, 
Конвенція розглядає як понад нормовані, які 
допускаються лише в певних випадках і під
лягають додатковій оплаті. Аналогічні норми 
передбачені статтями 50, 62, 64, 65 КЗпП 
України. Певні стандарти встановлені віднос
но щотижневої праці, оплачуваних щоріч
них І навчальних відпусток. Так, тривалість 
відпустки не повинна складати менше трьох 
тижнів за кожний рік роботи. Мінімальний 
стаж роботи для виникнення права на від

пустку повної тривалості становить 6 міся
ців. За час відпусток повинні виплачуватися 
відпускні, у розмірі середньої заробітної пла
ти. Міжнародні стандарти враховані в Законі 
України «Про відпустки» [10, с.15].

У галузі регулювання заробітної плати най
більш важливими є Конвенції №131 про вста
новлення мінімальної заробітної плати №95 
про охорону заробітної плати. При визначен
ні мінімальної заробітної плати пропонується 
враховувати потреби працівників і членів їх  
сімей Конвенція передбачає також необхід
ність створення і функціонування особливої 
процедури, направленої на систематичний 
контроль за станом оплати праці й перегляд 
мінімальної заробітної плати. Заробітна пла
та не повинна знижуватися ні за яких умов.

Багато міжнародних актів МОП присвя
чено забезпеченню прав працівників щодо 
охорони здоров’я на виробництві. Ці акти 
вимагають від держав -  членів МОП прове
дення державної політики в галузі безпеки, 
гігієни праці, створення ефективної системи 
інспекції праці.

Україна також є учасницею значного чис
ла двосторонніх міждержавних угод щодо 
регулювання відносин у галузі праці й соці
альній сфері. Так, у 1993 р. укладена угода 
«Про трудову діяльність і соціальний захист 
громадян Російської Федерації і України, що 
працюють за межами своїх держав», у 1996 
р. аналогічна угода укладена між урядами 
України та Республіки Білорусь, у 1997 р. 
укладена угода між урядом України та уря
дом Чеської Республіки про взаємне працев
лаштування громадян України та громадян 
Чеської Республіки.

Проблеми молоді влаштуватися 
на перспективну роботу 
та шляхи її вирішення
В умовах ринкових відносин перед сус

пільством постає проблема соціальної неза
хищеності громадян. Насамперед це питання
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стосується молоді, оскільки вона має незнач
ну професійну підготовку, малий трудовий 
досвід. Останнім часом ситуація у сфері мо
лодіжної зайнятості в Україні постійно погір
шується. Молодь формує особливий спектр 
ринку праці, який значно відрізняється від 
інших складових ринку. З одного боку, моло
дий вік сприяє високій мобільності, відкри
тості, готовності до змін та пошуку роботи, 
а з  іншого -  молоді не вистачає відповідного 
досвіду, щоб бути конкурентоспроможною 
на ринку праці. Тому безробіття молодих 
людей (до молоді, за статистикою, належать 
громадяни у віці від 16 до ЗО років) є однією 
з най гостріших соціально-економічних про
блем сучасної України. За останні роки пито
ма вага молоді у загальній кількості безро
бітних досягла 30% [12, с.23].

За даними державної служби зайнятості 
протягом січня-березня 2019 року статус 
безробітного мали 164,5 тис. осіб з числа мо
лоді (33% загальної кількості безробітних), 
допомогу по безробіттю отримували 128,7 
тис. молодих осіб.

Серед безробітних у віці до 35 років, 83% 
до реєстрації у службі зайнятості мали про
фесійний досвід. З них 20% раніше працю
вали у сільському, лісовому та рибному гос
подарстві; 19% у торгівлі та ремонті; 16% у 
сфері державного управління та обов’язково
го соціального страхування та 14% у перероб
ній промисловості. Решта громадян з різних 
причин не була зайнята більше 1 року або 
відносилась до випускників навчальних за
кладів різних типів, що не мали професійного 
досвіду. Протягом січня-березня 2019 року 
кількість випускників, що отримували послу
ги державної служби зайнятості становила 
5,6 тис. осіб (у т.ч. 4,5 тис. випускників вищих 
навчальних закладів та 1,1 тис. випускників 
професійно-технічних навчальних закладів).

Серед випускників ВНЗ третина навчала
ся у галузі соціальних наук, бізнесу та права, 
13% -  мали інженерну спеціальність, 12% -

навчалися у галузі охорони здоров’я та 11%  
-  у галузі гуманітарних наук, мистецтва.

Серед випускників ПТНЗ 34% становлять 
кваліфіковані робітники з інструментом, 
33% -  працівники сфери торгівлі та послуг.

Юнакам і дівчатам після закінчення нав
чання, як правило, дуже важко влаштувати
ся на роботу, оскільки роботодавці потре
бують досвідченого кадрового персоналу, 
який зможе одразу ефективно працювати. 
Ефективність роботи вчорашнього випус
кника вузу не може бути високою, оскільки 
спеціаліст-початківець не має відповідного 
досвіду та практики застосування отрима
них знань. Якщо молода людина тривалий 
час безрезультатно шукає роботу, вона стає 
пасивною, втрачає віру у свої сили та жит
тєву рівновагу. Тому молодіжне безробіття 
становить загрозу не тільки економіці дер
жави, а й у перспективі погіршує соціаль
ну та криміногенну ситуацію в суспільстві. 
Варто зазначити, що на молодіжному ринку 
праці існує низка проблем, а саме:

* загальний стан економіки, де кількість 
робочих місць зменшується;

* податковий тиск на крупні підприєм
ства, малий та середній бізнес з боку 
держави;

* відсутня система розподілу молоді під 
час навчання (стажування або прак
тика) та на роботу після закінчення 
навчання;

* недосконала розробка та непрофесій
не впровадження програм зайнятості, 
перекваліфікації молодих працівни
ків на загальнодержавному, міському 
рівнях тощо.

Забезпечення задовільного рівня зайнято
сті молоді на сьогодні виступає одним із прі
оритетних завдань розвитку держави. Адже 
саме молодь є найактивнішою частиною пра
цездатного населення. Лише з урахуванням 
динаміки рівня її зайнятості можна розробля
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ти соціально-економічні прогнози розвитку 
країни на довготривалу перспективу.

Проблема зайнятості в Україні актуалізу
ється в середньому раз на п'ять років. Це зу
мовлено необхідністю ухвалення державних 
програм щодо підтримки та сприяння роз
витку цієї категорії населення і передвибор
ними обіцянками.

На даний момент у сприянні працев
лаштуванню та вторинній зайнятості молоді 
центри соціальних служб співпрацюють із 
різними Центр соціальних служб для сім'ї, 
дітей та молоді -  спеціальний заклад, що 
проводить соціальну роботу з сім'ями, діть
ми та молодцю, які перебувають у складних 
життєвих обставинах та потребують сторон
ньої допомоги, установами та організація
ми, не підміняючи і не дублюючи їх роботу: 
центрами зайнятості, підприємствами, уста
новами, організаціями, громадськими і при
ватними організаціями, з якими укладають 
угоди про співробітництво, започатковують 
спільні проекти і заходи.

Основними заходами, які повинні про
водитися для зменшення безробіття серед 
молоді, мають бути агітаційна та просвіт
ницька роботи. Для цього необхідно:

* створити Молодіжну біржу праці;
* розробляли проекти, орієнтовані на 

фінансування активних заходів спри
яння зайнятості серед молоді;

* розробити та впровадити механізм 
фінансової та іншої підтримки під
приємств, установ та організацій, які 
беруть участь у реалізації цієї про
грами;

* проводити навчання з техніки пошу
ку роботи та розповсюдження ма
теріалів щодо проблем зайнятості, 
розширення інформаційного поля 
про стан на локальному ринку праці, 
потенційних роботодавців з метою 
створення умов для самовизначення 
особи.

Таким чином, в Україні розв'язати про
блеми зайнятості молоді можна тільки шля
хом цілеспрямованих систематизованих і 
скоординованих дій. При цьому держава 
повинна піклуватись розвитком соціальної 
стабільності і захищеності молоді.

Висновки
Продуктивна зайнятість населення -  най

важливіший фактор економічного зростан
ня, котрий визначає рівень і якість життя 
населення. Саме тому активна політика за
безпечення та реалізації права на працю є 
одним з головних інструментів вирішення 
економічних і соціальних проблем сучасно
го українського суспільства.

В умовах перехідного періоду така полі
тика держави, по-перше, має бути узгодже
ною з пріоритетами і темпами структурної 
перебудови економіки і націленою на акти
візацію вивільнення надлишкової робочої 
сили, її перерозподілу в галузі та сфері пріо
ритетного розвитку. По-друге, забезпечення 
зниження рівня безробіття, залучення без
робітних до суспільнокорисної діяльності 
й надання кожному, хто бажає трудитися, 
можливості працевлаштування або здійс
нення підприємницької діяльності.

Для цього необхідно забезпечити наукове 
обґрунтування реальних потреб економіки у 
трудових ресурсах, належний рівень профе
сійної підготовки персоналу, надати необхід
ну підтримку у перенавчанні, перекваліфіка
ції та працевлаштуванні тих, хто залишився 
без роботи. Але одна з головних передумов 
забезпечення права на працю -  це, безумов
но, розробка та реалізація урядової програ
ми розвитку трудового потенціалу України, 
Генеральної схеми створення нових робо
чих місць, галузевих і регіональних програм 
зайнятості населення і регулювання ринку 
праці, котрі спрямовані на створення нових 
та ефективне використання наявних робо
чих місць.
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Пріоритетним напрямком у гарантуванні 
права на працю вважаємо працевлаштуван
ня найбільш уразливих верств населення -  
жінок, молоді, Інвалідів, одиноких матерів, 
єдиних годувальників сімї, безробітних, які 
тривалий час залишаються без роботи. Ці 
категорії населення необхідно надійно за
хистити законом, вони повинні мати пріо
ритетне право наймання на роботу, у тому 
числі й шляхом надання роботодавцям окре
мих податкових і кредитних пільг. Необхідно 
розробити і здійснити спеціальні програми 
професійної реабілітації та забезпечення за
йнятості даних категорій населення.

З урахуванням досвіду розвинених країн 
слід поступово переорієнтовувати соціаль
ну політику на сім’ю, забезпечення її прав і 
соціальних гарантій. У зв’язку з цим, уже за 
умов перехідного періоду, вважаємо за не
обхідне забезпечити роботою хоча б одно
го члена сімї, а сім’ям, на утриманні яких є 
двоє і більше дітей дошкільного І шкільного 
віку, -  гарантію зайнятості обом батькам. 
При цьому розмір внесків у фонд зайнятості 
повинен враховувати демографічне наван
таження на працівника.

Потребує прискорення пенсійна рефор
ма, що дасть можливість оптимізувати пра
цю пенсіонерів, зосередити її переважно у 
галузяхз низьким рівнем безробіття, а також 
реформа системи освіти, котра спрямована 
на підвищення віку початку трудової діяль
ності. Слід створити дієві стимули розвитку 
підприємницької активності населення, ма
лого і сімейного бізнесу, самозайнятосгі гро
мадян, особливо у сфері торгівлі й обслуго
вування та в аграрному секторі економіки.

Значні можливості розширення продук
тивної зайнятості закладені у розробці й 
реалізації спеціальних державних програм 
громадських робіт, пов’язаних із вирішен
ням важливих суспільних проблем -  розвит
ком транспортної інфраструктури і житло
вого будівництва, благоустроєм населених

пунктів, організацією сезонних сільськогос
подарських робіт.

Ми вважаємо за доцільне створення 
вільних економічних зон з більш сприятли
вими економічними умовами для розвитку 
підприємництва і господарської діяльності 
у регіонах з критичним рівнем безробіття, 
низьким рівнем життя трудящих, соціаль
ною нестабільністю, складною криміноген
ною ситуацією. Особливої уваги потребу
ють, зокрема, шахтарські реґіони, малі міста 
і райцентри, де великою є концентрація лю
дей, що не мають роботи, а також молоді.

Необхідні невідкладні дієві заходи для за
побігання подальшої руйнації трудового по
тенціалу держави: покращання умов зайня
тості й оплати праці висококваліфікованих 
фахівців, розширення практики професійної 
підготовки на замовлення виробництва, мо
дернізація системи перепідготовки і перек
валіфікації робітників з орієнтацією на ово
лодіння спеціальностями, на котрі є попит.

Підготовка високоосвічених і висококва
ліфікованих фахівців для народного госпо
дарства повинна стати одним з провідних 
компонентів активної політики з метою га
рантування права на працю, бо саме профе
сіоналізм у ринкових умовах стає головним 
засобом успішного залучення людини до 
трудової діяльності та його конкурентоспро
можності на ринку праці. На розв’язанні цьо
го завдання має бути зосереджена діяльність 
державних центрів зайнятості. Поряд із тра
диційними функціями працевлаштування, 
надання допомоги у випадку безробіття, 
перепідготовки і перенавчання робітників 
такі центри повинні здійснювати дієвий кон
троль за безробітними, котрі безпідставно 
ухиляються від запропонованої їм роботи, а 
також за роботодавцями, які надають роботу 
нелегально.

Повноцінне функціонування ринку праці, 
ефективна зайнятість неможливі без ство
рення необхідних правових передумов. При
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цьому законодавче закріплення соціально-е
кономічних прав громадян, принципів під
приємницької діяльності має бути доповнене 
ефективним функціонуванням ринку житла, 
надійним соціальним захистом громадян і 
гарантіями на випадок безробіття.

Список нормативно-правових актів
та використаних джерел
2. Бармак М. Основи права. -  навч. 

посібник. -  Тернопіль -  Астон,
2008. -3 6 8  с.

2. Бурах В.Я. Поняття права на 
захист трудових прав працівників 
II Вісник Львівського університету. 
Постанова Пленуму Верховного 
Суду України від 6 листопада 1992 р.

3. Болотіна Н.Б. Трудове право 
України. Підручник. К.: «Вікар». 
2003 р.

4. Жернаков В. Свобода праці як  
принцип сучасного трудового права. 
Навч. посібник. К.:Либідь, 2001. С. 
95-103.

5. Загальна декларація прав людини: 
Міжнар. док. від 10.12.1948 р.

6. Закон України «Про 
загальнообов'язкове державне 
соціальне страхування на випадок 
безробіття» від 2 березня 2000 р.

7. Закон України «Про зайнятість 
населення» від 1 березня 1991 року.

8. Закон України «Про охорону праці» 
від 15 грудня 1993 р.

9. Закон України «Про порядок 
розгляду колективних трудових 
спорів (конфліктів)»

10. Закон України «Про статус і 
соціальний захист громадян, 
як і постраждали внаслідок 
Чорнобильської катастрофи» 
від 28 лютого 1991 р.

11. Закон України «Про оплату праці» 
від 24 березня 1995 р.

12. Кодекс Законів про працю України: 
Чинне законодавство зі змінами та 
допов. станом на 1 вересня 2007 р.: 
Вид. Паливода А.В., 2007. -1 0 4  с.

13. Міжнародний пакт про економічні 
соціальні і культурні права 
(ратифіковано Указом Президії 
Верховної Ради Української P C P  N  
2148-VII1 (2148-08 ) від 19.10.73)

14. Пилипенко ПуД. Трудове право 
України. Навчальний посібник. К.: 
«Видавничий дім». 2003 р.

15. Процевський О.І. Новий 
зміст права на працю -  основа 
реформування трудового 
законодавства України: Навч. 
Посібник. -  Харків: «Ранок», 2000. 
-1 6 0  с.



. . .1 7 6

Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді Розділ «Право»

ВТЯГНЕНИЙ НЕПОВНОЛІТНІХ 
У ЗЛОЧИННУ ДІЯЛЬНІСТЬ

Автор:
Калинка Аліна,
учениця 34 групи Кременецького 
ліцею їм. У. Самчука Тернопільської 
області

Науковий керівник:
Семенюк Борис Данилович,
учитель правознавства 
Кременецького ліцею імені У 
Самчука Тернопільської області

Науковий консультант:
Боржецька Наталя Леонідівна,
кандидат юридичних наук, старший 
викладач кафедри кримінально- 
правових дисциплін, заступник 
директора Навчально-наукового 
інституту права їм. І. Малиновського 
Національного університету 
«Острозька Академія» 
з профорієнтаційної роботи

Координатор:
Дрель Надія Анастасіївна,
директор Центру духовно- 
морального виховання 
Національного Університету 
«Острозька Академія»

Актуальність полягає в тому, що втягнен- 
ня неповнолітніх у злочинну діяльність за 
своєю суттю є діянням, яке заподіює шкоди 
духовно-моральному благополуччю, згуб
но впливає на підростаюче покоління. Таке 
діяння розширює коло правопорушників, 
створює резерв для злочинності неповноліт
ніх та дорослих осіб.

Мета полягає у визначенні заходів запо
бігання втягненню неповнолітніх у злочинну 
діяльність та суб’єктів, уповноважених на 
здійснення таких заходів.

Аналіз сучасного стану участі 
неповнолітніх у злочинній 
діяльності
Суспільна небезпека злочину з участю 

неповнолітній полягає в тому, що він згубно 
впливає на молодих людей, створює для них 
спотворені орієнтири, прищеплює асоціаль
ні ідеї, аморальні погляди й навички, істотно 
впливає на рівень злочинності неповнолітніх.

Відповідно до статті 304 Кримінального 
кодексу України, втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність, у пияцтво, у заняття 
жебрацтвом, азартними іграми -  карається 
обмеження волі на строк до п’яти років або 
позбавлення волі на той самий строк.

Констатація вказаних обставин водночас 
означає визнання того, що у скоєному немає 
ознак іншого злочину, що в даному випад
ку не повинна застосовуватися якась інша 
норма (норми) кримінального закону, що ді
яння не становить собою адміністративний 
проступок чи інше правопорушення. Таким 
чином, кримінально-правова кваліфікація 
нерозривно пов’язана з розмежуванням 
злочинів, як фактів дійсності, правових норм 
та диспозицій статей закону, в яких вираже
ні ці норми, складів злочинів, що становлять 
собою теоретичні моделі певних посягань.

За останні роки структура злочинів не
повнолітніх майже не відрізняється від 
структури попередніх років. Значну частку 
в структурі злочинності неповнолітніх ста
новлять тяжкі злочини, їх 44%. Питома вага 
особливо тяжких становить 1%. У структурі 
злочинності неповнолітніх, як і раніше, пере
важають злочини проти власності, злочини 
проти життя і здоров’я особи, транспортні, 
наркотичні та злочини проти громадсько
го порядку й моральності. Незначну частку
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становлять злочини проти громадської без
пеки та злочини проти авторитету органів 
державної влади, органів місцевого само
врядування І проти журналістів. Це пере
важно злочини, пов’язані з незаконним по
водженням із зброєю, бойовими припасами 
або вибуховими речовинами.

Найчисленнішу групу злочинів станов
лять крадіжки, питома вага яких у структурі 
злочинів, учинених неповнолітніми, є такою: 
2013 р. -  59,2%, у 2014 р. -  61%, 2015 р. -  64%, 
у 2016 р. -62,8%, у 2017 р. -  61%. Питома вага 
крадіжок загалом становить 74%. Отже, кра
діжки становлять 3/4 усіх злочинів, учинених 
неповнолітніми. Найбільш поширеними піс
ля крадіжок є грабежі, розбої, шахрайство.

Друге місце за поширеністю посідають 
злочини проти життя і здоров’я особи. їх  пи
тома вага в структурі злочинності неповно
літніх становить 8%. Серед цих злочинів дві 
третини становлять легкі та середньої тяж
кості тілесні ушкодження, а також убивства.

Третє місце посідає транспортні злочини. 
У структурі даного виду злочину злочин
ність неповнолітніх -  7%. Найбільш поши
рені -  незаконне заволодіння транспортом, 
а також його експлуатація. До 15% всіх зло
чинів, учиненими неповнолітніми, -  у стані 
алкогольного чи наркотичного сп’яніння.

Отже, виходячи із вище зазначених даних, 
можна зазначити, що втягнення неповнолітніх 
у злочинну діяльність є проблемою виховання 
молоді в сучасному світі, яка потребує втру
чання компетентних органів для її вирішення.

Аналіз нормативно-правової бази,
щодо злочинів неповнолітніх
Основним нормативно-правовим актом в 

регулюванні даної проблеми є Кримінальний 
кодекс України та Інші нормативні акти. Ос
новною статтею Кримінального кодексу Укра
їни є ст.304, яка передбачає: втягнення непо
внолітніх у злочинну діяльність, у пияцтво, у 
заняття жебрацтвом, азартними іграми-кара-

ється обмеженням волі на строк до п’яти років 
або позбавленням волі на той самий строк.

Сукупність встановлених законом ознак, 
що характеризують певне суспільно небез
печне діяння в якості злочину є складом зло
чину. Він включає в себе такі поняття: об’єкт 
злочину, об’єктивна сторона, суб’єкт і суб’єк
тивна сторона.

Під об’єктом злочину даної статті Кри
мінального кодексу України розуміється -  
моральні засади суспільства у ставленні до 
виховання підростаючого покоління. Вони 
передбачають охорону неповнолітніх від не
гативного впливу, який може викликати ба
жання і займатися діяльністю, що негативно 
сприймається суспільством.

Потерпілими від цього злочину є непо
внолітні -  особи чоловічої або жіночої статі, 
які не досягли 18-річного віку. Хоча в диспо
зиції ст.304 вказівку на потерпілого зробле
но у множині, кримінальна відповідальність 
настає і тоді, коли посягання вчинене і проти 
однієї такої особи.

Об'єктивна сторона злочину полягає у 
втягненні неповнолітніх: 1) у злочинну діяль
ність; 2) у пияцтво; 3) у заняття жебрацтвом; 
4) у заняття азартними іграми.

Втягнення -  це дії, внаслідок яких інша 
особа спонукає до певної поведінки, залуча
ється до неї, в такої особи виникає бажання 
поводитись певним чином. Причому, на від
міну від примушування, особа згодом вчи
няє бажані для вин ного дії за власною волею. 
Втягнення полягає у впливі на свідомість 
конкретного неповнолітнього завдяки пере
конуванню в доцільності, вигідності певної 
поведінки. Воно здійснюється шляхом умов
лянь, залякування, підкупу, обману, роз
палювання почуття помсти, заздрощів або 
інших низьких спонукань, розповідей про 
легкість і доступність; певних дій, навчання 
способам та прийомам їх  виконання тощо.

Втягнення у злочинну діяльність означає 
втягнення у вчинення одного чи кількох зло
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чинів. Під пияцтвом розуміють неодноразо
ве вживання спиртних напоїв. Заняття же
брацтвом -  це систематичне випрошування 
грошей у сторонніх осіб, а заняття азартни
ми іграми -  це систематична гра з метою 
отримання грошей чи інших матеріальних 
цінностей.

Суб’єкт злочину -  осудна особа, яка до
сягла 18-річного віку. Суб’єктивна сторона 
злочину характеризується умисною виною.

Питання втягнення неповнолітніх
у злочинну діяльність та шляхи
вирішення у Європі
У багатьох країнах світу (США, Велико

британії, Бельгії, Франції, Німеччині та ін.), 
на відміну від України, судочинство у спра
вах про злочини неповнолітніх здійснюється 
спеціалізованими судами різних рівнів.

Запобігання правопорушенням Великій 
Британії та Америці передбачає три основ
ні форми: ситуаційну, соціальну превенцію 
за допомогою громадськості. Спеціалісти у 
сфері запобігання правопорушенням залеж
но від того, у чому вони вбачають причини 
правопорушень виокремлюють такі підходи 
до їх  запобігання: структурний підхід, що 
пов’язує здійснення ефективної профілак
тики правопорушень з реалізацією значних 
соціально-економічних перетворень у су
спільстві, психологічний підхід, який визнає 
вирішальне превентивне значення впливу 
на особу потенційного правопорушника, 
а також осіб, які вже вчиняли правопору
шення з метою запобігання рецидиву, си
туаційний підхід, за якого вирішальну роль 
відведено впливу на соціальні та фізичні 
фактори зовнішнього середовища, сукуп
ність яких створює сприятливу ситуацію для 
кримінальних виявів. Розрізняють концепції, 
орієнтовані на заходи запобігання у формі 
загальної профілактики (структурний під
хід), і теорії, що обґрунтовують необхідність 
спеціальних заходів профілактики (психоло

гічний та ситуаційний підходи). Британські 
й американські кримінологи акцентують 
на заходах спеціальної профілактики. Спе
ціальна профілактика охоплює три рівні: 
первинний (спрямований на усунення фак
торів зовнішнього середовища, які сприяють 
учиненню правопорушень), вторинний (має 
на меті запобігти кримінапізації на потен
ційних правопорушень і пов’язаний із впли
вом нестійких осіб, зокрема неповнолітніх 
«групи ризику»), третинний (спрямований 
запобігання рецидиву з боку осіб, що вже 
вчиняли правопорушення).

У Великій Британії для запобігання злочи
нам серед неповнолітніх створено особливі 
підрозділи «дитячої поліції», які працюють з 
молоддю до віку 17-ти років, чия поведінка 
свідчить про деморалізацію. Між дирекці
єю шкіл і «дитячою поліцією» налагоджено 
постійний контакту взаємодії з населенням. 
Британська поліція практикує три види кон
тактів. Індивідуальний контакт полягає в мо
рально -  психологічному, контрольованому 
впливі поліцейського на конкретну людину. 
У деяких містах діють спеціальні служби по
ліцейських чиновників зі зв’язків з населен
ням. Кожен охочий може прийти на прийом, 
отримати консультацію, пораду або надати 
інформацію, що цікавить поліцію. Найпер- 
спективнішими груповими контактами по
ліції та населення є тематичні зустрічі в уні
верситетах, коледжах, початкових школах. 
У  навчальних програмах шкіл деяких регі
онів запроваджено викладання дисципліни 
«Охорона громадського порядку». Столична 
поліція організовує підготовку юристів для 
виступів на радіо и телебаченні. Популяр
ною протягом тривалого часу є телерубрика 
«Поліцейська п’ятихвилинка».

У Канаді в програмах тривалого втручан
ня зосереджують увагу на наданні допомоги 
неповнолітнім, які перебувають у соціально 
не прийнятних для особистісного розвитку 
умовах або мають схильність до соціально
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чи суспільно небезпечно активності. Про
грамні заходи формують позитивне став
лення до соціальних норм, правил, закону, 
суспільної моралі, освіти та корегують став
лення підлітка до правопорушень І злочинів, 
а також формують відповідальне ставлення 
до власних вчинків. Серед профілактичних 
заходів запобігання суспільно неприйнятній 
поведінці неповнолітніх можна виокремити 
заходи правового, меди ко-біологіч ного та 
соціального спрямування.

На відміну від українського законодав
ства, котре передбачає відповідальність за 
втягнення неповнолітнього в злочинну ді
яльність лише в одній ст.304 Кримінального 
кодексу України, то кримінальне законодав
ство більшості пострадянських країн перед
бачає поділ такої відповідальності за дво
ма статтями «Втягнений неповнолітнього у 
вчинення злочину» та «Втягнений неповно
літнього в іншу антигромадську діяльність» 
(ст.150-151 Кримінального кодексу Росій
ської Федерації, ст.131, 132 Кримінального 
кодексу з Кримінального кодексу Республі
ки Білорусь). Одночасно в Кримінальному 
кодексі Грузії (ст.171), в Кримінальному ко
дексі Узбекистану (ст.127) відповідальність 
за такі дії передбачена лише однією статтею.

Дослідження досвіду низки зарубіжних 
країн щодо запобігання втягненню неповно
літнього у вчинення злочинної діяльності 
дає підстави до висновку, що особливістю 
зарубіжного кримінального законодавства є 
відсутність спеціальної норми про втягнення 
неповнолітніх у вчинення злочинів і форму
лювання: 1) загального складу поширення 
серед неповнолітніх інформації та матеріалів 
негативного характеру, зокрема й предметів, 
які пропагують культ насилля та жорстоко
сті, порнографічного змісту тощо (Голландія, 
Швейцарія); 2) особливого складу підбурю
вання до злочину (Голландія, США).

Так, Кримінальний кодекс Голландії в Роз
ділі V «Злочини проти громадського поряд

ку» містить ст.131, відповідно до якої особа, 
що публічно, усно, у письмовій формі чи за 
допомогою зображення підбурює іншу особу 
або інших осіб до вчинення будь-якого кримі
нального правопорушення й акту насильства 
проти влади, підлягає тюремному ув'язненню 
на строк не менш за п'ять років або штрафу 
четвертої категорії (25 000 гульденів).

Особливої уваги потребує питання щодо 
кримінальної відповідальності за втягнення 
неповнолітніх осіб у проституцію або змушу
вання неповнолітніх до заняття проституці
єю. Відношення до дитячої проституції май
же у всіх країн світу є однозначним та різко 
негативним так Кримінальний кодекс Грузії 
передбачає в ч.1 ст.1 71 відповідальність за 
втягнення неповнолітнього у проституцію 
або інші сексуальні збочення, або його схи
ляння до жебрацтва або іншого антигро
мадського діяння, а ст.157 Кримінального 
кодексу Киргизії забороняє втягнення непо
внолітньої особи в пияцтво вживання нар
котичних засобів чи інших одурманюючих 
речовин без призначення лікаря, проститу
цію, бродяжництво чи жебрацтво, вчинен
ня сексуальних дій, а рівно і дій, пов'язаних 
з виготовленням матеріалів чи предметів 
порнографічного характеру. Кримінальний 
кодекс Білорусії в ст.73, а втягнення особою, 
яка досягла 18-ти річного віку, завідомо не
повнолітнього у проституцію, або у вчинен
ня дій, пов'язаних з виготовленням матеріа
лів чи предметів порнографічного характеру 
-  є кримінально караними діяннями.

У федеральному кримінальному законо
давстві США містяться кримінально-правові 
норми, що описують конкретні склади зло
чинів: сексуальна експлуатація дітей; про
даж або купівля дитини, певна діяльність, 
що пов'язана з матеріальним залученням 
до сексуальної експлуатації неповнолітніх; 
не повідомлення про зловживання дітьми. 
Покаранням за дані злочини є штраф або 
тюремне ув'язнення на строк до ЗО років
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(при цьому закон передбачає збільшення 
строку тюремного ув’язнення за наявності 
попередніх засуджень), а в разі загибелі лю
дини смертну кару або тюремне ув’язнення 
на будь-який строк, або довічне тюремне 
ув’язнення. До винного також застосовують 
примусову реституцію, кримінальну чи ци
вільну конфіскацію майна тощо.

Особливості відповідальності 
неповнолітніх за участь  
у  злочинній діяльності
Боротьба із правопорушеннями непо

внолітніх є однією з найбільш важливих 
сторін процесу викорінення злочинності в 
нашій державі. Значну долю у цьому проце
сі займає кримінально-правова діяльність. 
Головний її зміст складає виховна робота, 
попередження правопорушень з боку підліт
ків, усунення причин та умов, які сприяють 
злочинності неповнолітніх.

Кримінальний кодекс України 2001 р. 
закріплює, що підставою кримінальної від
повідальності є вчинення особою суспільно 
небезпечного діяння, яке містить склад зло
чину, передбаченого Кримінальним кодек
сом України (ч.1 ст.2). Відсутність одного із 
елементів, або однієї з обов’язкових ознак 
цих елементів складу злочину виключає 
можливість притягнення особи до кримі
нальної відповідальності.

Вирішити проблему визнання неповно
літнього суб’єктом кримінально-правових 
відносин в межах лише однієї науки немож
ливо, тому вона є предметом дослідження 
не тільки юристів, а й психіатрів, філософів, 
педагогів та інших фахівців.

Актуальними залишаються питання бо
ротьби із втягненням неповнолітніх у зло
чинну та Іншу антисуспільну діяльність, яка 
проводиться на недостатньому рівні І не від
повідає вимогам часу. Потребує перегляду та
кож чинна система покарань, пошук ефектив
них засобів кримінально-правового впливу

на тих неповнолітніх, які вже вчинили злочин.
У Кримінальному кодексі України, при

йнятому 5 квітня 2001 р., питання кримі
нальної відповідальності і покарання непо
внолітніх розглядається у XV розділі, в якому 
цьому питанню присвячено дванадцять ста
тей (97-108). Крім цього, статтею 22 Кримі
нального кодексу передбачено вік, з якого 
може наставати кримінальна відповідаль
ність неповнолітніх. Наявність спеціальної 
системи покарань для неповнолітніх обґрун
товується тим, що, враховуючи їх  біологічні, 
психологічні та соціальні особливості, сус
пільство не має права висовувати до підліт
ків такі ж самі вимоги, як до дорослих. Тому, 
вважаємо, неповнолітній і повинен розгля
датися як особливий суб’єкт кримінальної 
відповідальності.

Типові криміналістичні характеристики 
злочинів, учинених неповнолітніми, певною 
мірою відрізняються від криміналістичних 
характеристик аналогічних злочинів, учи
нених дорослими. До основних елементів 
криміналістичної характеристики злочинів, 
учинених неповнолітніми, відносяться: 1) 
особа неповнолітнього злочинця; 2) особа 
потерпілого; 3) спосіб учинення злочину; 4) 
предмет злочинного посягання; 5) місце, час 
та обставини вчинення злочинів.

До основних вікових особливостей не
повнолітніх, які впливають на розсліду
вання вчинених ними злочинів, відносять: 
незавершеність фізичного й морального 
розвитку (емоційність поведінки); специфіку 
сприйняття, запам’ятовування та відтворен
ня (фантазування, підвищена навіюваність); 
недостатній життєвий досвід (неповнота оці
нок, легковажність в прийнятті рішень, від
сутність самокритики) і, як наслідок, неадек
ватна оцінка конкретної ситуації, що нерідко 
призводить до вибору антисоціального спо
собу поведінки (вживання спиртних напоїв 
та наркотичних засобів; звичка до азартних 
ігор); схильність до наслідування; намагання
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самоствердитися в оточуючому середовищі, 
показати самостійність, дорослість (звідси 
страх здатися боягузом); неправильне ро
зуміння почуття дружби (взяти провину на 
себе, не викрити товаришів тощо); переоцін
ка своїх сил і можливостей; схильність до ко
піювання дій дорослих і прояв інфантильних 
мотивів (вкрай низька успішність у школі); 
вплив навколишнього середовища на моти
вацію їх  дій (відсутність контролю за пове
дінко з боку дорослих).

Для злочинності неповнолітніх характер
на переважно корислива мотивація; злочи
ни найчастіше вчиняються для заволодійня 
престижними речами, які чесним шляхом 
молоді люди отримати не можуть. Орієнта
ція на авторитет, престиж та зміщення цілей 
психологічного комфорту до негайного за
доволення потреб виливаються у злочини.

Непоодинокими також є випадки, коли 
злочини неповнолітніх були випадковими з 
точки зору загальної спрямованості особи
стості. Важливу роль в таких випадках на
лежить ситуаційним мотивам. Елементом 
ситуації, яка полегшує вчинення грабежу, 
є наявність групи. Суспільна небезпечність 
неповнолітніх в групі проявляється в тому, 
що єдина оцінка учасниками групи злочин
них дій знижує їх  почуття особистої відпо
відальності, забезпечує уявну анонімність 
та безкарність, стимулює мотиви, пов’язані 
з престижністю в групі. Частина групових 
злочинів, які вчиняють неповнолітні, майже 
в два рази є вищою аналогічних показників 
дорослої злочинності та складає 50-80%  (за
лежно від видів злочинів, їх  територіального 
розповсюдження) в структурі всієї злочин
ності неповнолітніх.

Зазначені специфічні риси злочинності 
неповнолітніх і привели законодавця до 
необхідності регламентації кримінальної 
відповідальності та покарання повнолітніх, 
підчас відступаючих від загальних правил і 
засад. Законодавством передбачені особли

ві умови встановлення видів покарань для 
неповнолітніх, призначення їм покарання, 
звільнення їх  від кримінальної відповідаль
ності і покарання, обчислення строків дав
ності та погашення судимості.

Як показує історичний досвід, криміналь
но-правові заходи протидії злочинності не
повнолітніх не є основними і, крім того, не 
виправдовують себе. Очевидно, що система 
кримінально-правового впливу на неповно
літніх злочинців потребує компромісного ви
рішення, так як тут входять між собою в ко
лізію, з одного боку, інтереси суспільства, які 
потребують захисту, а з іншого -  Інтереси охо
рони молодого покоління держави, що є дуже 
важливим для майбутнього кожної нації.

У криміналістиці неповнолітніх правопо
рушників поділяють на чотири типи:

1. Неповнолітні особи, які вперше 
вчинили злочин, під впливом конф
ліктної або надзвичайної ситуації.

2. Неповнолітні особи, я к і вперше 
вчинили злочин, під впливом певної 
ситуації, але поведінка яких має 
сталий асоціальний характер,
а також їм притаманні такі 
негативні риси як: вживання 
спиртних напоїв, наркотиків, 
паління, втечі з дому тощо.

3. Неповнолітні особи із загальною 
моральною деформацією. Такі особи, 
вже неодноразово вчиняли різні 
правопорушення, притягувались до 
адміністративної відповідальності, 
направлялися до спеціальних установ. 
Мотив і мета злочину формується 
у  них під впливом ситуації, в 
результаті впливу дорослої особи або 
більш «авторитетного» однолітка. 
Більшість злочинів вчиняються 
ними спонтанно, залежно від 
ситуації (участь у бійках, 
хуліганство, пограбування п'яних 
тощо).
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4. Неповнолітні особи моральна 
деформація яких становить 
серйозну небезпеку для суспільства. 
Поведінка таких підлітків носить 
стійкий антисоціальний характер. 
До цієї категорії можуть бути 
віднесені і раніше судимі (умовно 
засуджені, звільнені достроково 
тощо). Вони ухиляються від 
роботи і навчання, можуть 
об'єднуватись в підліткові злочинні 
угруповання або входити до складу 
дорослої злочинної структури. 
Характеризуються жорстокістю, 
грубістю, відсутністю почуття 
сорому. Основна мета -  користь, 
збагачення. Основні інтереси -  
азартні ігри, випивка, секс.

Особа потерпілого
Потерпілі від злочинів, учинених неповно

літніми, мають певні властивості, що зумов
люють їх підвищену віктимність. Серед них 
переважають біологічні -  стать, вік, фізичний 
розвиток; соціальні -  соціальні ролі і статус 
(водії таксі, продавці нічних магазинів, охо
ронці тощо); економічні (матеріальний стан 
та явне хизування ним, у тому числі «прива
бливий» зовнішній вигляд); морально-пси
хологічні -  схильність до вживання спиртних 
напоїв і наркотичних засобів (доведення 
себе до безпорадного стану), аморальний 
спосіб життя. Не менш важливим чинником 
віктимності особи є випадкові знайомства та 
надмірна довіра до сторонніх осіб.

Звичайно, неповнолітні, вчиняючи кри
мінальні правопорушення, орієнтуються не 
тільки на потерпілого та відповідний його 
зовнішній вигляд (наявність мобільного те
лефону високої вартості, ювелірних при
крас, престижного одяг, аксесуарів тощо), 
рівень можливого опору, а й також на спри
ятливість обстановки (час, місце). Безлюдна 
вулиця, парк або сквер, темний підїзд чи

ліфт істотно посилюють ймовірність учинен
ня злочинного посягання.

У криміналістиці виділяють наступну кла
сифікацію потерпілих від злочинів, які вчи
няють неповнолітні:

1. Потерпілі внаслідок своїх вікових 
особливостей: особи, як і через свій 
вік не спроможні чинити належний 
опір і є найбільш «легкою здобиччю» 
для неповнолітнього злочинця 
(особи похилого віку, неповнолітні).

2. Потерпілі за статевою ознакою: 
особи жіночої статті, як і також за 
своїми фізичними особливостями 
не спроможні чинити активну 
протидію злочинцю.

3. Особи, соціальні ролі і статус яких 
містять підвищений ризик стати 
потерпілим від грабежу: водії таксі, 
інкасатори, касири та продавці 
нічних магазинів, охоронці тощо.

4. Потерпілі внаслідок власної 
провокуючої або необачної 
поведінки: хизування дорогими 
речами, презентабельний зовнішній 
вигляд, надмірна довірливість до 
малознайомих осіб.

5. Потерпілі, спосіб життя який 
не відповідає моральним нормам 
суспільства: вживання алкогольних 
напоїв або наркотичних засобів, 
розпусний спосіб життя тощо.

6. Потерпілі на побутовому 
/рунті: особи, як і були знайомі 
з неповнолітнім злочинцем до 
вчинення грабежу і внаслідок 
конфліктної ситуації, яка 
складалась, стали його жертвою.

7. Випадкові (ситуативні) потерпілі.

Для злочинів, учинених неповнолітніми, 
зазвичай не властива попередня підготовка, 
а також вжиття заходів до приховування слі
дів. Це пояснюється тим, що значна кількість
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вчинених підлітками деліктів має ситуацій
ний характер і обумовлена конкретними об
ставинами, наприклад відсутністю охорони 
на об’єкті, перебуванням потерпілого в стані 
алкогольного сп'яніння тощо.

Відсутність попередньої підготовки впли
ває на вибір неповнолітніми знарядь вчинен
ня злочину, якими найчастіше виявляються 
побутові речі, що перебувають при них, або 
предмети, підібрані ними поблизу місця по
дії (каміння, порожні пляшки, металева ар
матура тощо). Наприклад, під час учинення 
хуліганських дій неповнолітні в більшості ви
падків заподіюють потерпілим побої або на
носять тілесні ушкодження руками і ногами. 
Під час учинення грабежів і розбоїв групи 
неповнолітніх, як правило, використовують 
відкритий підхід до потерпілих з негайною 
вимогою у них речей і грошей, рідше підхід 
до потерпілого під певним приводом, після 
чого відбувається насильницьке вилучення 
цінностей і речей.

В більшості випадків злочини вчиняються 
неповнолітніми на відкритій місцевості (на 
вулицях, дворах, парках). Це обумовлюється 
особливостями особистості неповнолітніх, у 
яких відсутнє перспективне бачення наслід
ків учинення діяння, а самі дії носять без
системний, хаотичний характер. Така пове
дінка визначає залишення великої кількості 
слідів на наявності очевидців.

Об’єктивна сторона втягнення неповно
літніх у злочинну діяльність полягає у тому, 
що злочин вважається закінченим з моменту 
вчинення дорослим злочинних дій віднос
но дітей і підлітків, незалежно від того, дав 
згоду підліток вчинити злочин чи ні, настали 
для нього шкідливі наслідки чи не настали. 
Винятком тут є дії дорослого, спрямовані на 
втягнення неповнолітніх у зайняття прости
туцією (ч.З ст.ЗОЗ Кримінального кодексу), 
пияцтво, у зайняття жебрацтвом, азартними 
іграми (ст.304 Кримінального кодексу), при
мушування неповнолітніх до участі у ство

ренні творів, що пропагують культ насиль
ства і жорстокості, расову, національну чи 
релігійну нетерпимість та дискримінацію (ч.З 
ст.300 Кримінального кодексу), у створенні 
творів, зображень або кіно- та відеопродук- 
ції, комп’ютерних програм порнографічного 
характеру (ч.4 ст.301 Кримінального кодек
су), залучення неповнолітнього до незакон
ного виробництва, виготовлення, придбання, 
перевезення чи пересилання наркотичних 
засобів, психотропних речовин або їх  анало
гів (ч.З ст.309 Кримінального кодексу) тощо. 
Наслідки у диспозиціях зазначених статей 
не зазначені, що підтверджує їх формаль
ний склад. Тобто, у злочинах із формальним 
складом об’єктивна сторона характеризуєть
ся лише однією ознакою -  дією або бездіяль
ністю, зазначеною у диспозиції відповідної 
кримінально-правової норми. Психічне від
ношення до цієї єдиної ознаки об’єктивної 
сторони і складає зміст умислу у злочинах 
з формальним складом. Вже сам факт зло
чинного впливу на психіку неповнолітнього 
викликає негативні зміни в його особистості і 
створює реальну загрозу для настання шкід
ливих наслідків. Не дивлячись на це, наслід
ки злочинних дій дорослого знаходяться за 
межами формального складу злочину.

Важливою і невід’ємною ознакою суб’єк
та злочину є вік осудної особи, яка вчинила 
суспільно небезпечне діяння. Це найважли
віший фактор у механізмі відповідальності 
неповнолітніх. Зазначимо, що як теорія кри
мінального права, так і кримінальне законо
давство різних правових систем пов’язують 
із віком суб'єкта злочину настання кримі
нальної відповідальності.

Таким чином, виходячи з вимоги кримі
нального закону, випливає, що особа, яка не 
досягла встановленого законом віку та вчи
нила суспільно небезпечне діяння, не може 
бути притягнута до кримінальної відпові
дальності і, отже, не є суб’єктом злочину.

Кримінальний кодекс України 2001 р., як
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і Кримінальний кодекс України 1960 р., вста
новлює, що кримінальна відповідальність 
може наставати лише після досягнення осо
бою шістнадцяти років. При цьому, в ч.2 ст.22 
Кримінального кодексу міститься вичерпний 
перелік злочинів, за які кримінальна відпові
дальність може наставати при досягненні чо
тирнадцятирічного віку. Серед таких злочинів 
умисне вбивство, умисне тяжке тілесне уш
кодження, диверсія, бандитизм, терористич
ний акт, зґвалтування, незаконнезаволодіння 
транспортним засобом, хуліганство тощо.

До речі, положення ст.22 Кримінального 
кодексу 2001 р. суттєво відрізняється від по
ложень ст.Ю  попереднього Кримінального 
кодексу. Так, особи, які вчинили злочин у віці 
від 14 до 16 років, не підлягають криміналь
ній відповідальності за злочини невеликої 
тяжкості, деякі злочини середньої тяжкості, 
за тяжкі і навіть особливо тяжкі злочини.

Особи, які вчинили злочинну віці до чотир
надцяти років, кримінальній відповідальності 
не підлягають. Особи, які вчинили злочини 
у віці з шістнадцяти до вісімнадцяти років, 
підлягають кримінальній відповідальності за 
державні злочини, злочини проти власності, 
життя, здоров’я, свободи, честь і гідність осо
би, проти політичних, трудових прав, за зло
чини проти правосуддя, порядку управління.

Із десяти видів покарань, передбачених 
ст.51 Кримінального кодексу, до неповноліт
ніх віком від 16 до 18 років можуть бути за
стосовані лише п’ять: штраф, громадські ро
боти, виправні роботи, арешт і позбавлення 
волі на певний строк. В той же час, три з них 
-  громадські роботи (ч.І ст.ЮО Криміналь
ного кодексу); виправні роботи (ч.2 ст.57, 
ч.2 ст.ЮО Кримінального кодексу); арешт 
(ч.З ст.60, ст.101 Кримінального кодексу) не 
можуть бути застосовані до неповнолітніх 
віком від 14 до 16 років. Тобто, до цієї кате
горії неповнолітніх можуть бути застосова
ні лише два основних покарання -  штраф 
і позбавлення волі на певний строк. Таким

чином, особам, віком до 16 років може бути 
призначено або найбільш м’яке покарання, 
яким є штраф, або найбільш суворе -  поз
бавлення волі на певний строк. В результаті 
законодавець, виключаючи інші види пока
рань, що передбачені системою у ст.51 Кри
мінального кодексу України, тим самим сут
тєво обмежує можливості індивідуалізації 
покарання стосовно неповнолітніх.

Не меншою є проблема індивідуалізації 
покарання неповнолітніх віком до шістнад
цяти років. Так, до таких осіб фактично ви
ключається застосування штрафу (ч.І ст.99 
Кримінального кодексу), виправних робіт 
(ч.2 ст.57 Кримінального кодексу), а також 
арешту (ч.З ст.60, ст.101 Кримінального ко
дексу). Крім того, до неповнолітніх не засто
совується також обмеження волі (ч.З ст.61 
Кримінального кодексу). І якщо підліток у 
такому віці вчиняє, наприклад, хуліганство 
(ч.І ст.296 Кримінального кодексу) чи умис
не знищення або пошкодження майна пра
цівника правоохоронного органу (ч.І ст.347 
Кримінального кодексу), санкції яких перед
бачають покарання у виді штрафу, арешту 
або обмеження волі, то зазначені види по
карань до них не можуть бути застосовані.

Також місце, час та обставини вчинення 
злочинів неповнолітніми також специфічні. 
У вечірній час неповнолітні частіше скою
ють хуліганства, нанесення шкоди здоров’ю, 
грабежі, розбої, інші злочини проти особи; 
в денний -  крадіжки з квартир (переважно 
через кватирки на перших поверхах будин
ків), статеві злочини. У громадських місцях 
неповнолітні нерідко вчинять хуліганські дії, 
масові заворушення (особливо вболівальни
ки різних футбольних команд). Переважно 
злочини вчиняються неподалік від місць по
стійного проживання неповнолітніх.

Шляхи вирішення проблем
підліткової злочинності
Слід визнати, що на сьогодні в Україні
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склалася обґрунтована необхідність пере
осмислення і вдосконалення системи пока
рань, що застосовуються до неповнолітніх 
у разі вчинення ними злочинів. У  сучасній 
юридичній літературі висловлюються про
позиції щодо необхідності створення специ
фічних видів покарань, які б застосовувалися 
виключно до неповнолітніх, враховуючи при 
цьому особливості їх розвитку. Є потреба за
пон аткування нових видів покарань для цієї 
категорії правопорушників і основними з цих 
покарань повинна бути не кара за вчинений 
злочин, а виправлення, виховання підлітків, 
формування його як законослухняного гро
мадянина суспільства. Крім цього, вбача
ється доречним вдосконалення примусових 
заходів виховного характеру, в першу чергу, 
відносно видів таких заходів, які можуть бути 
призначені малолітнім правопорушникам, а 
також «більш активне» їх застосування.

Враховуючи іноземний досвід, пропоную 
доповнити Кримінальний кодекс України 
іншими статтями, які б детальніше регулю
вали відповідальність за втягнення непо
внолітній у злочину діяльність. А саме вар
то відокремити такі злочини як спонукання 
до вживання наркотичних засобів чи інших 
одурманюючих речовин без призначення 
лікаря, проституцію, бродяжництво чи же
брацтво, вчинення сексуальних дій, а рівно 
і дій, пов’язаних з виготовленням матеріалів 
чи предметів порнографічного характеру.

Для ефективної профілактики злочинів, 
що вчиняють неповнолітні, слід ураховувати 
чинники як спеціально-економічного, так і 
морально-психологічного характеру тощо. 
Така профілактика передбачає періодичний 
аналіз різних даних з метою з’ясування на
явності підстав для провадження специфіч
них дій. При плануванні профілактичних дій 
щодо злочинності неповнолітніх потрібно 
враховувати й застосовувати нормативно- 
правову базу.

Висновки
Злочинність неповнолітніх має суттєві 

особливості, які обумовлені їх  психологією, 
ступенем розвитку, можливістю реально оці
нювати події, що відбуваються, тощо. Зазна
чені специфічні риси злочинності неповно
літніх зумовили законодавця до ретельної 
регламентації кримінальної відповідально
сті неповнолітніх, яка інколи відступає від 
загальних правил і засад кримінальної від
повідальності та покарання. Кримінальним 
Кодексом України передбачені особливі від
повідальності неповнолітніх з урахуванням 
їхнього віку та важкості вчиненого злочину.

Профілактика правопорушень із втягнен- 
ням неповнолітніх у злочинну та іншу анти- 
суспільну діяльність повинна стати однією із 
головних напрямків діяльності держави та 
громадських організацій. Потребує перегля
ду система видів покарань щодо неповноліт
ніх, передбачених Кримінальним кодексом 
України, та внесення до неї відповідних змін, 
а також вдосконалення примусових заходів 
виховного характеру, що дозволить більш 
ефективно захищати неповнолітніх від зло
чинних посягань і сприятиме, таким чином, 
виконанню Україною вимог Конвенції про 
права дитини.
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ДОСЛІДЖЕННЯ 
СТРАХІВ УЧНІВ У СИТУАЦІЇ 
ПУБЛІЧНОГО ВИСТУПУ

А в т о р :
Л е в ч у н  О л е с я ,
учениця 10 класу Кременецького 
ліцею імені У Самчука Тернопільської 
області

Н а у к о в и й  к е р ів н и к :
Б а к у л іч  Т ет я н а  М и к о л а ї в н а ,
учитель хімії Кременецького ліцею 
імені У Самчука Тернопільської 
області

Н а у к о в и й  к о н с у л ь т а н т :
Г іл ь м а н  А н н а  Ю р і їв н а ,
кандидат психологічних наук, 
старший викладач кафедри 
громадського здоров'я 
Національного університету 
«Острозька академія»

К о о р д и н а т о р :
Д р е л ь  Н а д ія  А н а с т а с і їв н а ,
директор Центру духовно-морально
го виховання Національного 
Університету «Острозька Академія»

Актуальність теми. Річард Лазарус 
стверджував, що тривожність є наслідком 
того, як людина оцінює ситуацію, тобто 
тривожність є негативним за своїм забарв
ленням станом, обумовленим очікуванням 
невизначеної проблеми. Такі переживання 
можуть виникати у ситуації публічного ви
ступу. Також переживання публічного висту
пу підлітками може супроводжуватися стра
хом оцінки, нервово психічною нестійкістю.

Тренер з ораторського мистецтва Стів 
Бастін вважає, що вміння виступати на пу

бліці -  необхідна умова успішної кар’єри в 
сьогоднішній час. Перешкодою можуть ста
ти неприємні переживання та тривожність.

Не зважаючи на те, що усі переживають 
такі моменти, підлітки найлегше піддаються 
негативному впливу. Зважаючи на кризо- 
вість періоду, вони часто надміру гостро пе
реживають емоції та реагують на неприємні, 
хвилюючі ситуації.

Розрізняють тривожність як емоційний 
стан і як стійку властивість. У нашому до
слідженні увага була приділена ситуативній 
тривожності, тобто емоційному стану, який 
виникає у ситуації публічного виступу.

Під час навчальної діяльності учням дово
диться часто виступати. Наприклад, читати 
вірш на заняттях з української чи зарубіжної 
літератури. Або захищати власний рефе
рат, а той брати участь у концертах, співаю
чи чи танцюючи. Такий досвід усім дається 
по-різному. Ми припустили, що переважно 
ця ситуація є стресовою і супроводжується 
тривогою, яка підсилює і провокує страх пу
блічного виступу. Тому ми вирішили дослі
дити рівень ситуативної тривожності та пу
блічного страху.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження проблеми діяльності людини в 
умовах тривожного стану (Л.М. Артюшин, 
Ф.Д. Горбов, Л.Г. Дика, Ю.М. Забродін, Д.Н. 
Завлішина, Н.Д. Завалова, Р.С Лазарус, Н.Д. 
Левітов, О.М. Леонтьев, М.О. Матова, Н.І. 
Наєнко, А.М. Прихожан, М.В. Фролов, Х.и- 
Хекхаузен, Ю.Л. Ханін, Ч.Д. Спілбергер, В.В. 
Суворова) засвідчили наявність дезоргані- 
зуючого впливу тривожності (Н.Д. Левітов,
A . М. Прихожан, Ч.Д. Спілбергер, Ю.Л. Ханін,
B. В. Суворова).

Установлено, що тривожний стан знижує 
мотивацію (X. Хекхаузен), обумовлює нера
ціональний вибір мети (О. Маурер), негатив
но впливає на ефективність діяльності (А.М. 
Прихожан), уповільнює розумову діяльність 
людини (Е.О. Голубєва).
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У працях О. Кондаша, В.В. Плотнікова, В. 
Пржірода, Й. Штефановича, Ю.В. Щербатих 
досліджено ситуації емоційної напруги, що 
виникають у навчальній діяльності. Ученими 
доведено, що ситуації навчальної діяльності, 
пов'язані з оцінюванням знань, умінь і на
вичок студентів, обумовлюють виникнення 
тривожності, проте особливості впливу та
ких ситуацій на страх публічного виступу не 
висвітлено.

Мета дослідження. Виявити зв'язок між 
тривожністю підлітків та їх  страхом публіч
ного виступу, а також розробити практичні 
рекомендації щодо їх  подолання.

Об’єкт дослідження. Страх та тривож
ність підлітків у ситуації публічного виступу 
під час навчання.

Предмет дослідження. Зв'язок тривож
ності зі страхом публічного виступу під час 
навчальної діяльності.

Завдання дослідження: 1) здійснити 
теоретичний аналіз тривожності та страху 
публічного виступу як психологічних фе
номенів; 2) охарактеризувати особливості 
підліткового віку; 3) емпірично дослідити 
ситуативну тривожність та ознаки страху 
публічного виступу підлітків; 4) розробити 
практичні рекомендації щодо подолання 
тривожності та страху публічного виступу на 
основі інтерв'ю вчителів.

Виклад основного матеріалу
Існує безліч розумінь поняття тривожно

сті. Одним з тих, що найчастіше зустрічаєть
ся є це: «тривожність -  це схильність індиві
да до переживання тривоги, яке є емоцій ним 
станом. Стан характеризується суб'єктивни
ми відчуттями напруги, неспокою, похмурих 
передчувань, а з погляду фізіології -  акти
вацією вегетативної нервової системи. Цей 
стан виникає як емоційна реакція на стресо
ву ситуацію і може бути різним за інтенсив
ністю і динамічним в часі» (Л. Анн). На пси
хологічному рівні тривожність відчувається

як: напруга, заклопотаність, неспокій, нер
возність, відчуття невизначеності, безсил
ля, незахищеності, невдачі, самоти, немож
ливість ухвалити рішення [1]. У навчальній 
діяльності кожен підлітки переживає подібні 
емоції. Проте, надмірна частота виникнен
ня цих негативних симптомів заважає нор
мальному життю та розвитку.

На наш погляд провокувати виникнення 
тривожних станів може ситуація публічного 
виступу. Публічний виступ -  це привселюд
не виголошення промови, заяви, інформації 
з певної проблеми. Метою публічних висту
пів є передача інформації, знань, оцінок та 
вражень. Кожен доповідач повинен володі
ти певними уміннями та навичками роботи 
з аудиторією. Він повинен мати нахил до цієї 
діяльності, бути психологічно готовим до 
виступу, не боятися аудиторії, уміти своїм 
словом змусити слухачів емоційно співпере
живати, хвилюватися через вирішення тих 
чи тих проблем [3].

У даній статті ситуацією публічного ви
ступу ми вважаємо таку діяльність учнів як 
представлення результатів робіт перед кла
сом, виступи на загальношкільних та міс
цевих заходах. Безперечно, під час навчан
ня у школі підлітки максимально залучені і 
зайняті діяльністю, що передбачає активну 
комунікацію. Багато традиційних заходів не 
обходяться без старшокласників. І це може 
приносити не лише цікавий та важливий 
досвід, айпевний стрес.

Підлітковий період є одним з етапів роз
витку і становлення людини як особистості. 
Він має певні особливості і характеризуєть
ся активними змінами. Високого рівня роз
витку досягають усі пізнавальні процеси і 
творча активність. Відбувається перебудова 
пам’яті. Мислення стає теоретичним, поня
тійним за рахунок того, що підліток починає 
засвоювати поняття, удосконалювати умін
ня користуватися ними, міркувати логічно і 
абстрактно [12].
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Поява чутливості до думки оточуючих 
з приводу зовнішності, знань, здібностей 
пов’язано з розвитком в цьому віці самосві
домості. Підлітки стають більш образливими. 
Вони хочуть виглядати краще за всіх і роби
ти гарне враження. Для них краще промов
чати, ніж сказати і помилитися. У поведінці 
підлітків відзначаються демонстративність, 
зовнішнє бунтарство, прагнення звільнитися 
з-під опіки і контролю дорослих. Вони мо
жуть демонстративно порушувати правила 
поведінки, не цілком коректним чином обго
ворювати слова або поведінку людей, відсто
ювати свою точку зору, навіть якщо не зовсім 
впевнені в її правильності [11].

Вітчизняний психіатр А.Е. Личко виді
лив наступні специфічні поведінкові реакції 
підліткового віку: реакцію емансипації (де
монстрації незалежності і самостійності), 
реакцію групування з однолітками, реакцію 
формується сексуального потягу і реакцію 
захоплення (хобі) [12].

Виникає потреба в довірчому спілкуванні. 
Підлітки хочуть бути почутими, їм необхід
но, щоб їх  думки поважали. Вони дуже пере
живають, коли їх  перебивають, недослухав
ши. У підлітків велика потреба в спілкуванні 
і дружбі, вони бояться бути відкинутими. 
Часто уникають спілкування зі страху «не 
сподобатися». Тому у багатьох дітей в цьо
му віці виникають проблеми у встановленні 
контактів як з однолітками, так І з більш до
рослими людьми. У підлітків відзначається 
низька стійкість до стресів. Вони можуть дія
ти необдумано, вести себе неадекватно [11].

Підлітки прагнуть брати участь в різнома
нітних видах діяльності: спортивної, худож
ньої, суспільно корисної та ін. Таким чином 
вони намагаються зайняти певне місце се
ред людей, показати свою значимість, до
рослість, відчути себе членом суспільства, 
реалізувати потребу в прийнятті та само
стійності [12].

Ми провели емпіричне дослідження

зв’язку ситуативної тривожності та страху 
публічного виступу серед підлітків. Вибірку 
склали ЗО учнів 8-9 класів Кременецького 
ліцею імені Уласа Самчука.

З метою встановлення рівня тривожності 
ми використали опитувальник ситуативної 
тривожності (Ч.Д. Спілбергера- Ю.Л. Ханіна).

За методикою «Шкала ситуативної та осо
бистісної тривожності» (Ч.Д. Спілбергера -  
Ю.Л. Ханіна) було виявлено наступні резуль
тати: серед опитаних показник ситуативної 
тривожності лише у 26,7% учнів був висо
ким. Власне саме ця кількість респондентів 
не змогла б себе швидко опанувати у певній 
ситуації. Решта опитаних продемонструвала 
середні значення, загалом у вибірці показ
ник становив 27. Це свідчить про переважну 
стійкість у дещо кризових ситуаціях.

Показники особистісної тривожності у 
підлітків сягали середнього рівня. Зокрема 
серед опитаних 16,7% учнів продемонстру
вали високий рівень показника. Значення 
особистісної тривожності у середньому се
ред респондентів було 25. Такі результати 
свідчать про цілком незначимий рівень осо
бистісної тривожності, адже навіть високі 
результати були наближені до межі серед
нього. Лише один респондент мав поміт
но високе значення, що може свідчити про 
його особисті характеристики. Це означає, 
що загалом у даній вибірці підлітки не є три
вожними у повсякденному житті.

З метою виявлення страху публічного 
виступу підлітків було розроблено анкету. 
Побудовані запитання у анкеті передбачали 
виявлення: ставлення до виступів, страху пе
ред ними; ознак тривожності під час публіч
них заходів тощо. Також поставлені запитан
ня дозволили скласти загальну картину про 
ставлення підлітків до публічного виступу, їх 
думки і переживання з цього приводу.

Представимо результати анкетування.
1. Ви боїтеся публічних виступів? Так, 8 

осіб (26,7%). Ні, 19 (63,3%). Не знаю, 3 (10%).
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2. Чи бувають у Вас такі реакції як ман- 
драж, тремтіння кінцівок, сухість у роті 
тощо перед чи під час виступу? Так, 9 
осіб (30%). Ні, 15 осіб (50%). Не знаю, 6 осіб 
(20% ).

3. Чи є у Вас звичні «ритуали» (те, що 
робите щоразу) перед виступом? Так, 2 
осіб (6,7%); Ні, 25 осіб (83,3%); Не знаю, З 
осіб (10%).

4. Ви любите виступати? Так, 17 осіб 
(56,7%). Ні, 10 осіб (33,3%). Не знаю, 3 осіб 
(10% ).

5. Чи мріяли коли-небудь бути актором 
(актрисою)? Так, 9 осіб (30%). Ні, 21 особа 
(70%).

6. Ви часто виступаєте на публіці? Так, 
12 осіб (40%). Ні, 18 осіб (60%).

7. Чи переймаєтесь Ви про свій вигляд 
на сцені? Так, 17 осіб (56,7%). Ні, 11 осіб 
(36,6%). Не знаю, 2 осіб (6,7%).

8. Чи переживаєте про те, що думають 
про Вас та Ваш виступ інші? Так, 16 осіб 
(53,3%). Ні, 14 осіб (46,7%).

9. Чи Ви б хотіли побороти страх пе
ред сценою? Так, 15 осіб (50%). Ні, 11 осіб 
(36,7%). Не знаю, 4 осіб (13,3%).

З отриманих результатів можна зробити 
висновок, що більшість опитаних нами не 
виявляють очевидного та сильного страху 
публічного виступу. Власне це можна по
яснити тим, що у цей період виступи пе
реважно колективні, а групова діяльність, 
очевидно, менш стресова. Адже підлітки 
отримують підтримку один одного або ви
ступають не вперше перед однією і тією ж 
аудиторією. Проте, невелика частина таки 
вважає, що їй притаманний страх публічного 
виступу та помічала у себе явні ознаки три
воги у цей момент. Знову ж таки це можуть 
індивідуальні особливості респондентів. Та 
в будь-якому випадку можна стверджувати, 
що як тривожність так і страх публічного ви
ступу притаманні деяким підліткам. Звісно, 
вони переважно турбуються про свою зов

нішність, що є навіть особливістю даного пе
ріоду. Як і важливість думки оточуючих. Це 
може провокувати страх у майбутньому, до 
прикладу через негативний досвід критики. 
Тому навіть без очевидних проблем зараз не 
варто залишати цей аспект життя підлітків 
без уваги. Половина вибірки все ж хотіла 
побороти страх сцени. Можна припустити, 
що під таким страхом вони мають на увазі 
сильні емоційні переживання безпосеред
ньо перед виступом.

Зважаючи на те, що у даному досліджен
ні розглядались ситуації навчальної діяль
ності, то для розробки порад щодо того, як 
впоратись із тривожністю під час публічно
го виступу ми звернулись до вчителів. Тож 
було проведено інтерв'ю серед 10 вчителів 
Кременецького ліцею імені Уласа Самчука зі 
стажем 5-20 років. До складу опитаних рес
пондентів увійшли вчителі фізики, історії, 
математики, української та зарубіжної літе
ратури, іноземної мови. На основі проведе
ного інтерв'ю та опрацювання робіт науков
ців (Дейл Карнегі, Поль Сопер, А.Ф. Коні) ми 
пропонуємо наступні рекомендації.

* Потрібно багато практики: чим біль
ше виступаєш, тим менше боїшся. Із 
кожним виступом набувається досвід, 
що спрощує зменшує подальші пере
живання.

* Не нагадувати собі щоразу про ви
ступ, щоб не хвилюватись. Не потріб
но зациклюватися на негативному очі
куванні, краще відволіктись і думати 
про щось хороше.

* Бути ініціативним, пробувати те, що 
подобається. Варто починати виступи 
з власного бажання, тоді, коли макси
мально комфортно.

* Перед виступом добре виспатись, на
братися сил. Дуже важливо почувати 
себе спокійно і впевнено під час ви
ступу, а для цього надзвичайно по
трібно відпочити.
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* Важливо зрозуміти те, що намагаєш
ся донести до слухачів. Бо неможливо 
пояснити комусь те, що сам не розу
мієш.

* Потрібно починати виступ з того, у 
чому найбільш впевнений. Це одразу 
продемонструє компетентність і впев
неність, створить хороше перше вра
ження.

* Можна попередньо добре розім’яти 
руки і ноги перед виступом, зробити 
просту фізичну зарядку. Це допоможе 
краще відчувати себе, бути в тонусі.

* Бути впевненим у своїй підготовці. Пе
ревірити текст доповіді та спробувати 
запустити презентацію, повторити не
обхідний матеріал.

* Прийти завчасно, аби відчути ауди
торію. Пунктуальність завжди над
звичайно важлива, а у такій ситуації 
вона навіть допоможе краще відчути 
атмосферу, стати частиною заходу.

* Під час виступу потрібно робити па
узи. Дуже важливими є структура та 
логічність викладу матеріалу. Тому 
варто не поспішаючи доповідати із 
логічними невеликими паузами.

* Необхідно попередньо практикува
тись. Можна розповідати перед дзер
калом, ввімкнувши приємну музику, 
шум для того, аби ніби провести репе
тицію самого виступу.

* Загалом можна вивести свою форму
лу підготовки до відповідальним по
дій. З досвідом кожен добре знатиме 
як приборкати власні почуття.

Висновки
На жаль, у результаті проведеного дослі

дження не було підтверджено гіпотезу про 
наявний тісний зв’язок між ситуативною 
тривожністю та страхом публічного підліт
ків. Зовсім невелика кількість наших рес
пондентів продемонструвала високі показ

ники тривожності, проте, більшість виявила 
тою чи тою мірою ознаки страху публічного 
виступу. Тому у перспективі потрібно при
ділити більше уваги вивченню інших чин
ників та аспектів саме публічному виступу. 
Зважаючи на особливості підліткового віку, 
варто піклуватись про емоційне благополуч
чя старшокласників. Наприклад, залучати їх  
до активної діяльності, організовувати ком
фортні умови.

Варто не забувати, що саме навчання у 
школі дає необхідну базу знань та соціаль
них навичок, що діти згодом активно вико
ристовують. Тому окрім подачі навчального 
матеріалу, варто приділяти увагу підготовці 
до представлень та демонстрації своїх знань 
та результатів, переважно, через публічний 
виступ.

Дуже часто підлітковий період багатий 
на травматичний досвід, що надалі впли
ває уже на дорослих людей. Тому потрібно 
піклуватись про психологічне здоров’я яко
мога раніше. Безсумнівно, переживання 
тривожності під час публічного виступу не
гативно відображаються на емоційному ста
ні учнів. Старшокласники не навчені тому, 
як оволодіти собою у ситуації стресу. Проте, 
вже з 1-го класу можуть піддаватись крити
ці. А згодом, вже у дорослому житті, уникати 
і боятись публічних виступів. Окремий випа
док зі шкільного життя може спричинити 
страх і змусити людину тікати від повторної 
негативної оцінки.

Тому дослідження тривожності ніби пер
ший крок для піклування. Ми намагаємось 
зрозуміти підлітків та знайти спосіб їм допо
могти.
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Стаття присвячена теоретико-експери- 
ментальному вивченню ціннісних орієнтацій

підлітків та їхньої схильності до порушення 
соціальних норм. Проаналізовано теоре
тичні основи та сутність поняття ціннісних 
орієнтацій. Розглянуто теорії виникнення 
схильності до порушень соціальних норм 
підлітків. Проведено емпіричне досліджен
ня, в якому визначили ціннісні орієнтації 
підлітків та діагностували середній рівень 
схильності до девіантної поведінки.

Ключові слова: цінності, підлітки, соці
альні норми, девіантна поведінка.

The article is devoted to the theoretical and 
experimental study of the value orientations 
of adolescents and their propensity to violate 
social norms. The theoretical foundations and 
the essence of the notion of value orientations 
are analyzed. The theory of inclination to 
violations of social norms of adolescents 
is considered. An empirical study was 
conducted to determine the value orientations 
of adolescents and to diagnose the average 
inclination to deviant behavior.

Key words: values, adolescents, social 
norms, deviant behavior.

Актуальність. В умовах стрімкого роз
витку суспільства ми спостерігаємо, що 
ціннісні орієнтації осіб підліткового віку є 
динамічними та нестійкими, що призводить 
до непорозумінь із оточуючими та важкості 
у процесі їх виховання. Нестійка система 
цінностей цієї вікової категорії осіб створює 
підґрунтя для формування у них схильності 
до порушення соціальних норм. Теоретич
ний аналіз, підкріплений емпіричним дослі
дженням допоможе краще зрозуміти процес 
формування ціннісної орієнтації підлітків. Це 
є актуальним, оскільки саме ціннісні орієн
тації є одним із найважливіших факторів, ко
трі визначають функціонування та розвиток 
особистості в майбутньому. Обрана тема є 
соціально значимою, адже дослідження в 
цій сфері допомагає краще зрозуміти цінніс
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ні орієнтації підлітків та процес їх формуван
ня, що створює можливість запобігти схиль
ність до порушень соціальних норм.

Мета нашого дослідження -  це вияв
лення ціннісних орієнтацій підлітків та їхньої 
схильності до порушення соціальних норм.

Завдання дослідження: 'здійснити тео
ретичний аналіз поняття ціннісної орієнта
ції підлітків; 'проаналізувати теоретичний 
базис щодо порушень соціальних норм під
літками; 'здійснити емпіричне дослідження 
для виявлення ціннісних орієнтацій підлітків 
та їхньої схильності до девіантної поведінки.

Виклад основного матеріалу. Появу по
няття «ціннісні орієнтацій» обумовили до
слідження у різних галузях наук. На думку Б. 
Ананьєва, дослідження ціннісної сфери осо
бистості розпочались із співпраці соціології, 
соціальної психології та загальної психології.

Інтерес такої великої кількості наукових 
напрямів, що був спрямований на досліджен
ня ціннісної сфери спричинив різноманіття 
визначень цього поняття. Проте, загально
прийнятим у науковому середовищі вважа
ється наступне визначення: «Ціннісні орієн
та ц ії-  це, насамперед, надання переваги чи 
заперечення певних смислів як засад життє- 
організації і (не)готовність поводитися згід
но з ними... Ціннісні орієнтації, визначають 
загальне спрямування інтересів особистості; 
ієрархію індивідуальних переваг і взірців; ці
льову й мотиваційну програми; рівень дома
гань і престижних переваг; уявлень про те, 
що має бути, і механізми селекції за критері
ями значимості; міру готовності й рішучості 
(через вольові компоненти) через реалізацію 
власного «проекту життя» [2, с.35].

Опираючись на запропоновану цитату, 
можна підсумувати, що ціннісні орієнтації є 
базовим компонентом психологічної струк
тури особистості, що місить в собі найва
гоміший, значимий для суб'єкта зміст, та 
особливості його уявлення про себе, усві
домлювання себе.

За час психологічних досліджень у сфері 
ціннісної орієнтації суб’єктів з’явилось дово
лі багато точок зору щодо трактування цієї 
ланки особистості. Пропонуємо розглянути 
ці трактування задля кращого теоретичного 
розуміння сутності ціннісних орієнтацій осо
бистості [1].

У філософії поняття ціннісної орієнтації 
розглядають як найважливіший елемент вну
трішньої структури особистості, закріплений 
життєвим досвідом індивіда, всією сукупні
стю його переживань що обмежують значу
ще, істотне для суб’єкта від незначимого [5].

Соціологія розглядає ціннісні орієнтації як 
спрямованість особистості на ті чи інші види 
соціальних цінностей [3]. Ціннісні орієнтації 
як складний соціально-психологічний фе
номен розглядає загальна психологія. Вони 
характеризуються загальним підходом лю
дини до світу, до себе, визначають сенс та 
напрямок особистісним позиціям, поведінці 
та вчинкам. Педагогіка бачить особистісні 
цінності як прагнення, бажання, потреби 
суб’єкта, що відіграють для нього роль най
важливіших особистісних цінностей та цілей 
життєдіяльності [11].

Як бачимо, цінності є фундаментальним 
чинником розвитку особистості суб’єкта, ви
значають напрямок її спрямованості. Тому, 
на нашу думку дуже важливо дослідити цін
нісні орієнтації саме осіб підліткового віку, 
адже їхній віковий період характеризується 
активним процесом формування особисто
сті, і цінності, які стануть для них важливі на 
цьому етапі будуть визначати подальше їхнє 
особистісне спрямування.

Варто зазначити, що у науковій літерату
рі ціннісні орієнтації розглядають як систе- 
мо-утворююче психічне явище. І. Блауберг, 
зокрема, аналізуючи поняття цілісності й 
системності, зазначає: «Прикметною озна
кою будь-якого системного утворення, яке 
розуміють в цьому вузькому сенсі, є розвине
ний зв’язок між його елементами та його ор
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ганізованість (упорядкованість), що обумов
лює цілісний характер цього утворення» [83.

Поняття системності, як відзначає Л. Ан- 
циферова, «нерозривно пов'язане з понят
тями цілісності, живої, органічної цілісності, 
що саморозвивається і самодоповнюється 
новими «органами» цілісності» [9]. Дослі
дження, присвячені системному підходу, 
показали, що важливою характеристикою 
будь-якої системи є її структура як «сукуп
ність стійких зв'язків між множиною компо
нентів об'єкта, які забезпечують його ціліс
ність і тотожність самому собі» [9].

Формування ціннісної сфери особистості 
в підлітковому віці відбувається в процесі 
їхньої соціалізації. Наприклад, Д.І. Фельд- 
штейн зазначав, що провідною діяльністю 
в підлітковому віці стає «про соціальна по
ведінка», спрямована на засвоєння норм та 
взаємин у суспільстві. Іншими словами, від
бувається активне розгортання процесу со
ціалізації особистості, у ході якого ПІДЛІТОК 
прилучається до норм і цінностей суспіль
ства [12]. Тому дуже важливо зважати на 
оточення, в якому підліток перебуває в цей 
віковий період, адже саме воно визначає, 
які цінності стануть головними в його цінніс
ній системі.

Антисоціальні групи можуть сформувати 
соціально небажану систему цінностей, яка 
може призвести до девіантної поведінки та 
спричинити схильність до порушення соці
альних норм та правил. І навпаки, просо- 
ціапьні групи, котрі мають гуманістичні та 
філантропічні погляди можуть позитивно 
вплинути на ціннісну систему підлітка, ви
ховавши в ньому бажані соціальні риси та 
особистісні якості [7].

Цю тезу підкріплюють соціально-психо
логічні дослідження ціннісних орієнтацій, 
котрі часто аналізуються у зв'язку з життє
діяльністю су^кта, його статусом в соціаль
ній структурі суспільства, у зв’язку з форму
ванням ціннісного ставлення та професійної

спрямованості, а також у зв’язку із духовни
ми, політичними, соціально-економічними 
трансформаціями. Як бачимо ціннісні орієн
тації формуються не лише під впливом соці
алізації, а й під рядом Інших соціокультур- 
них, економічних факторів.

Дуже важливі в контексті нашої теми 
педагогічні дослідження присвячуються 
формуванню в учнів орієнтації на ті чи інші 
цінності, зокрема, на працю, навчання, інші 
соціально значимі цінності. Зміст ціннісних 
орієнтацій аналізується в різних сферах ді
яльності (мистецтво, дозвілля, сім’я, спілку
вання тощо) [14].

Дослідження котрі проводяться в цьому 
напрямку, опираючись на відповідну емпі
ричну та методологічну базу, при викорис
танні апробованих методик, доволі ґрунтов
но розширюють вивчення цієї теми. Перш 
за все, існують змістовні вивчення ціннісної 
орієнтації у соціологічному та соціально-по
літичному контексті, зокрема: як ідеологічні, 
політичні, моральні, естетичні та інші підста
ви оцінки суб'єктом дійсності та орієнтації 
в ній; як спосіб диференціації об’єктів за їх 
значимістю. Опираючись на ці методологіч
ні положення, можна стверджувати, що цін
нісні орієнтації формуються при засвоєнні 
соціального досвіду і проявляються в цілях, 
ідеалах, переконаннях, інтересах та інших 
проявах особистості. Слід зауважити, що 
більшість досліджень присвячується аналізу 
ціннісних орієнтацій через їх прояви у різних 
сферах життєдіяльності.

Як бачимо поняття ціннісної орієнтації 
є доволі широким, та існує безліч поглядів 
стосовно розуміння сутності цього явища 
і так само багато факторів, які впливають 
на формування ціннісної системи суб’єкта. 
Отже, більшість наукових досліджень, які 
пов’язують ціннісні орієнтації осіб із їхньою 
схильністю до порушення соціальних норм.

Ми вважаємо за необхідне розглянути 
теорії формування схильності до порушень
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соціальних норм, для кращого розуміння 
цього явища, оскільки це важливо при про
ведені емпіричного дослідження. В науковій 
літературі поняття схильності до порушень 
соціальних норм ототожнюють із поняттям 
девіантної поведінки, яке пояснюється як 
система вчинків, які відхиляються від при
йнятих у суспільстві правових і моральних 
норм, які проявляються у вигляді незбалан- 
сованості психічних процесів, неадаптив- 
ності, порушенні процесу самоактуапізації, в 
ухиленні від морального контролю за влас- 
ною поведінкою [15].

Теорії, які пояснюють схильність осіб під
літкового віку до девіантної поведінки мож
на розділити на три групи. Перша група 
включає в себе теоретичні підходи, згідно з 
якими протиправна поведінка є результатом 
відсутності у них чинників стримування та
кої поведінки. Сюди можна віднести теорію 
обумовленого сумління X. Айзенка, психоа
налітичну теорію, котра пов'язує схильність 
до девіантної поведінки, не сформованою 
механізмів супер-его внаслідок порушень 
контакту з батьками у дитинстві. Також сюди 
можна зарахувати і соціологічні та гуманіс
тичні теорії, згідно із якими роль стримуючих 
чинників відіграє наявність у суб'єкта систе
ми цінностей, котрі несумісні з протиправ
ною поведінкою або її наслідками [14].

Теорії, котрі входять другу групу роблять 
акцент на формуванні соціальних та осо
би стісних передумов, через які індивід не в 
змозі скористатись соціально-прийнятними 
способами задоволення власних потреб. 
Сюди входять соціологічні теорії аномії та 
можливостей, котрі пов'язують девіантну 
поведінку з станом, коли людина не в змо
зі в рамках законів задовольнити потреби 
або досягнути успіху [14]. Також цю групу 
складають теорії, що пов'язують девіантну 
поведінку із певними рисами темпераменту 
(Г. Айзенк), акцентуаціями характеру та пси
хопатія ми (К. Л еон гард). Варто згадати про

когнітивні теорії Дж. Келлі, А. Бека і А. Елі- 
са, згідно з якими девіантна поведінка може 
бути наслідком некоректної оцінки ситуації 
та наявності у особистості ірраціональних 
переконань.

І нарешті теорії, котрі формують третю 
групу, та розглядають девіантну поведінку 
як наслідок наявності у людини індивідуаль
них якостей або перебування її в обставинах, 
що підштовхнули до протиправних вчинків 
наступні: соціальні теорії стигматизації та 
конфлікту, згідно якої девіантна поведінка 
підлітка продиктована його участю в асоці
альних угрупуваннях; теорія соціального на- 
учіння (підліток обирає протиправні способи 
поводження, якщо спостерігає успішні дії 
такого ж характеру, закріплюючи в собі цей 
досвід); соціально-психологічна теорії, у яких 
прагнення до правопорушень пов'язується із 
впливом малої групи на особистість [15].

Як бачимо, дослідження проблем фор
мування протиправної поведінки неповно
літніх, є доволі ґрунтовними, та охоплюють 
безліч психологічних підходів, котрі розгля
дають проблему девіантної поведінки із різ
них сторін.

Якщо узагальнити погляди вчених щодо 
природи протиправної поведінки неповно
літніх, то можна визначити наступні концеп
туальні положення: протиправна поведінка 
є результатом неспроможності конкретного 
неповнолітнього в конкретній ситуації задо
вольнити свої потреби соціально прийнятним 
засобом або успішно включитися до соціаль
но-корисної діяльності за умов, що його цін
нісні орієнтації та моральні переконання не 
стримують його від асоціальних вчинків [13].

Причини протиправної поведінки поляга
ють у не сформованості у неповнолітнього 
вмінь та якостей, необхідних для успішної 
діяльності (соціальної поведінки) в тих чи 
інших суспільних умовах або формування у 
нього в процесі взаємовідносин з найближ
чим оточенням соціально дезадаптивних
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особистісних якостей, асоціальної спрямо
ваності особистості, асоціальних настанов 
та стереотипів поведінки.

Таким чином, протиправна поведінка не
повнолітніх пов’язана із формуванням у них 
соціально дезадаптивних особистісних яко
стей та асоціальної спрямованості особисто
сті на різних етапах соціалізації під впливом 
негативних соціальних факторів.

Важливо зазначити, що підлітки, які 
схильні до ненормованої поведінки, скою
ють протиправні дії, стають некерованими, 
агресивними, важко піддаються вихованню, 
найчастіше поповнюють лави неповнолітніх 
порушників закону, стають контингентом 
спеціальних виховних закладів. При цьо
му не існує методик підрахунків фактичної 
шкоди, моральних і соціальних втрат сім’ї та 
суспільства [15].

Як зазначають дослідники-соціологи по
страдянського простору Н.Ф. Голованова, 
М.Б. Панасюк, А.В. Мудрик та інші: пробле
ми дорослих правопорушень та інших нега
тивних явищу житті суспільства в цілому та 
окремої людини як основи, чинника та ре
зультату його функціонування, беруть свій 
початок у дезадаптованості, у бездіяльності 
недоглянутих підлітків, чиє неробство фор
мує їх нахили й звички [14].

Для проведення нашого емпіричного до
слідження ми сформували вибірку із 50-ти 
респондентів. При формуванні вибірки ми 
опирались на вітчизняну вікову періодиза
цію психічного розвитку людини, за якою до 
категорії підлітків відносяться особи від 10- 
ти, до 15-ти років. Середній вік наших рес
пондентів -13,8 років.

Ми використали дві методики для збо
ру інформації, яка була необхідна в рамках 
нашої теми: перша методика це «Методи
ка ціннісних орієнтацій» М. Рокича, котра 
спрямована на дослідження спрямованості 
особистості, її ставлення о себе та оточую
чих і життя загалом (методика представлена

із двох наборів цінностей (по 18 цінностей у 
кожному наборі), респонденту потрібно зро
бити ранги цінностей, від того що йому най
ближче, до того, що геть не властиве); друга 
методика це опиту вал ьник схильності до де- 
віантної поведінки О.М. Орла, яка дозволяє 
діагностувати рівень схильності до девіант- 
ної поведінки досліджуваних (опитувальник 
складається 40 тверджень, респонденту по
трібно присвоїти кожному твердженню бал: 
від 2 до 0, за мірою близькості твердження. 
На основі отриманих балів визначається за
гальний рівень схильності до девіантної по
ведінки).

Аналіз результатів за першою методикою 
засвідчив, що більшість респондентів оби
рали як найважливішу цінність «Вірні друзі» 
-  10% також цінність «Активне життя», що є 
актуальною для них -  8,5%. «Кохання» -  8%, 
«Розваги», «Розвиток», «Краса природи» та 
«Воля» розділили 7% респондентів. Найниж
чий відсоток серед респондентів мають такі 
цінності «Здоров’я» -  3% та «Пізнання» -  2%.

Рис. 1 Рейтинг термінальних ціннісних орієнтацій 
підлітків

Аналіз інструментальних ціннісних орієн
тацій показав, що найбільше відсотків мають 
цінності «Твердий характер» -  10%, «Сміли
вість» -  8,5%, «Незалежність», «Широта по
глядів» та «Ефективність у справах» розділи
ли по 8%. Важливо зазначити, що найвищі 
відсотки мають цінності «Чуйність» -  3%,
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«Акуратність», «Самоконтроль», «Освіта», 
«Дисциплінованість», «Чесність» та «Нетер
пимість до недоліків», по 4%.

Рис. 2 Рейтинг інструментальних ціннісних 
орієнтацій підлітків

Аналіз результатів за другою методикою 
засвідчив, що серед опитаних респонден
тів лише 15% мають високий рівень схиль
ності до девіантної поведінки. Середній рі
вень схильності мають 20% досліджуваних, 
а 65% респондентів мають низький рівень 
схильності до девіантної поведінки. На нашу 
думку це є досить хорошим результатом.

Рис. В Відсоткове співвідношення рівнів схильності 
до девіантної поведінки

Висновки
Отже, під час написання наукової робо

ти нами було проаналізовано теоретичний 
базис, який ґрунтовно пояснює теоретичні 
основи та сутність поняття ціннісних орієн
тацій. Також було розглянуто теорії виник
нення схильності до порушень соціальних 
норм підлітків. Ми провели емпіричне дослі
дження, в якому визначили ціннісні орієнта
ції підлітків та діагностували середній рівень 
схильності до девіантної поведінки. Опираю
чись на отримані данні, можна стверджува
ти, що загальна картина є досить хорошою, 
не спостерігається аномальна схильність до 
девіантної поведінки та ціннісні орієнтації 
респондентів є адекватними.
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Додатки
Додаток А. Методика Рокича
Ценностные ориентации
(Тест Милтона Рокича /Исследование 

ценностных ориентаций М. Рокича /О п 
росник ценности по Рокичу)

Сейчас Вам будет предъявлен набор из 18 
карточек с обозначением ценностей. Ваша 
задача -  разложить их по порядку значи
мости для Вас как принципов, которыми Вы 
руководствуетесь в Вашей жизни.

Внимательно изучите таблицу и, выбрав 
ту ценность, которая для Вас наиболее зна
чима, поместите ее на первое место. Затем 
выберите вторую по значимости ценность и 
поместите ее вслед за первой. Затем проде
лайте то же со всеми оставшимися ценно
стями. Наименее важная останется послед
ней и займет 18 место.

Разработайте не спеша, вдумчиво. Ко
нечный результат должен отражать Вашу 
истинную позицию».

Анализируя иерархию ценностей, следу
ет обратить внимание на их группировку 
испытуемым в содержательные блоки по 
разным основаниям. Так, например, выде
ляются «конкретные» и «абстрактные» 
ценности, ценности профессиональной са
мореализации и личной жизни и т.д. Инстру
ментальные ценности могут группироваться 
в этические ценности, ценности общения, 
ценности дела; индивидуалистические и 
конформистские ценности, альтруистиче
ские ценности; ценности самоутверждения 
и ценности принятия других и т.д. Это дале
ко не все возможности субъективного струк
турирования системы ценностных ориента
ции. Психолог должен попытаться уловить 
индивидуальную закономерность. Если не
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удается выявить ни одной закономерности, 
можно предположить несформированность 
у респондента системы ценностей или даже 
неискренность ответов.

активная деятельная жизнь (полнота и 
эмоциональная насыщенность жизни)

жизненная мудрость (зрелость 
суждений и здравый смысл, 
достигаемые жизненным опытом)

здоровье (физическое и психическое)

интересная работа

красота природы и искусства 
(переживание прекрасного в природе и 
в искусстве)

любовь (духовная и физическая 
близость с любимым человеком)

материально обеспеченная 
жизнь (отсутствие материальных 
затруднений)

наличие хороших и верных друзей

общественное призвание (уважение 
окружающих, коллектива, товарищей 
по работе)

познание (возможность расширения 
своего образования, кругозора, общей 
культуры, интеллектуальное развитие)

продуктивная жизнь (максимально 
полное использование своих 
возможностей, сил и способностей)

развитие (работа над собой, 
постоянное физическое и духовное 
совершенствование)

развлечения (приятное, 
необременительное 
времяпрепровождение, отсутствие 
обязанностей)

свобода (самостоятельность, 
независимость в суждениях и 
поступках)

счастливая семейная жизнь

счастье других (благосостояние, 
развитие и совершенствование других 
людей, всего народа, человечества в 
целом)

творчество (возможность творческой 
деятельности)

уверенность в себе (внутренняя 
гармония, свобода от внутренних 
противоречий, сомнений)

аккуратность (чистоплотность), умение 
содержать в порядке вещи, порядок в 
делах

воспитанность (хорошие манеры)

высокие запросы (высокие требования 
к жизни и высокие притязания)

жизнерадостность (чувство юмора)

исполнительность
(дисциплинированность)

независимость (способность 
действовать самостоятельно, 
решительно)

непримиримость к недостаткам в себе 
и других

образованность (широта знаний, 
высокая общая культура)

ответственность (чувство долга, умение 
держать свое слово)

рационализм (умение здраво 
и логично мыслить, принимать 
обдуманные, рациональные решения)

самоконтроль (сдержанность, 
самодисциплина)

смелость в отстаиваниях своего 
мнения, взглядов

твердая воля (умение настоять 
на своем, не отступать перед 
трудностями)

терпимость (к взглядам и мнениям 
других, умение прощать другим их 
ошибки и заблуждения)

широта взглядов (умение понять 
чужую точку зрения, уважать иные 
вкусы, обычаи, привычки)

честность (правдивость, искренность)

эффективность в делах (трудолюбие, 
продуктивность в работе)

чуткость (заботливость)
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Додаток Б
Методика визначення схильності
до девіантної поведінки
Час: 30-45 хв. Вік: із 14 років.

Інструкція досліджуваному
Зараз вам зачитають твердження, на

впроти кожного з них ставте оцінку за та
ким принципом: якщо твердження вам під
ходить -  то 2, якщо не зовсім підходить - 1, 
якщо зовсім не підходить -  0 (найкраще за
писати на дошці). Відповідь на питання дає
те, не обдумуючи детально -  перша ж думка 
є самою вірною.

Бланк опитувальника
1. Я  часто невпевнений у  своїх силах.
2. Нерідко мені здається безвихідним 

становище, з якого можна було б 
знайти вихід.

3. Я  часто залишаю за собою останнє 
слово.

4. Мені важко змінювати свої звички.
5. Я  часто червонію через дрібниці.
6. Неприємності мене часто 

засмучують, і я впадаю у розпач.
7. Нерідко в розмові я перериваю 

співрозмовника.
8. Мені важко переключитися з однієї 

справи на іншу.
9. Я  часто прокидаюся вночі.
10. При великих неприємностях я беру 

провину на себе.
11. Мене легко роздратувати.
12. Я  дуже обережний у  зміні свого 

життя.
13. Я  легко впадаю у  розпач.
14. Нещастя і невдачі нічого мене не 

вчать.
15. Мені доводиться часто робити 

зауваження іншим.
16. У  суперечці мене важко переконати.
17. Я  переймаюся навіть через уявні 

неприємності.

18. Я  часто відмовляюся від боротьби 
тому, що вважаю іг марною.

19. Я  хочу бути авторитетом для 
оточення.

20. Нерідко не полишають думки, 
яких слід було б позбутися.

21. Мене лякають труднощі, з якими 
зіткнуся в житті.

22. Нерідко почуваюся беззахисним.
23. У  будь-якій справі я не 

задовольняюся малим, а хочу 
досягти максимального успіху.

24. Я  легко зближуюся з людьми.
25. Я  часто звертаю увагу на свої 

недоліки.
26. Інколи у  мене буває пригнічений 

настрій.
27. Мені важко стримувати себе, коли 

я гніваюсь.
28. Я  дуже хвилююсь, якщо в 

моєму житті несподівано щось 
змінюється.

29. Мене легко переконати.
30. Я  відчуваю розгубленість, коли у  

мене виникають труднощі.
31. Мені більше подобається керувати, 

а не підкорятися.
32. Нерідко я виявляю упертість.
33. Мене хвилює стан мого здоров'я.
34. У  скрутні хвилини я іноді 

поводжуся, як дитина.
35. У  мене різка жестикуляція.
36. Я  неохоче йду на ризик.
37. Я  важко витримую очікування 

чогось.
38. Я  думаю, що ніколи не зможу 

виправити своїх недоліків.
39. Я  -  мстивий.
40. Мене засмучують навіть незначні 

порушення моїх планів.



... 2 0 1

Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді Розділ «Психологія»

Обробка результатів
І. Шкала тривожності: 1, 5, 9,13,17, 21,

25, 29,33, 37. II. Шкала фрустрації: 2, 6,10, 
14,18,22,26, ЗО, 34, 38. III. Шкала агресії: З, 
7,11,15,19,23,37, зі, 35,39. IV. Шкала ригід
ності: 4, 8,12,16, 20, 24, 28, 32, 26,40.

Інтерпретація результатів
Для кожної групи можлива кількість балів 

від 0 до 20, де «0» визначається як невияв- 
лений прояв цієї’ характеристики.

I. Шкала тривожності -  визначає рівень 
здатності індивіда до відчуття тривоги: 0-7 
балів -  низький рівень тривожності; 8-11 ба
лів -  середній рівень тривожності; 12-16 ба
лів -  високий рівень тривожності; 17 балів і 
більше -  дуже високий рівень тривожності.

II. Шкала фрустрації -  виявляє ступінь 
розчарування, яке виникає через реальні або 
уявні перешкоди, що заважають досягненню 
мети: 0-7 балів -  низький рівень фрустрації; 
8-9 балів -  середній рівень фрустрації; 10-15 
балів -  високий рівень фрустрації; 16 балів 
і більше -  дуже високий рівень фрустрації.

III. Шкала агресії -  виявляє підвищену

психологічну активність, прагнення до лі
дерства через застосування сили до інших 
людей. Для суїцидентів допускається зни
ження агресивності від 10 до 0: 0-10 балів
-  низький рівень агресивності; 11-12 балів
-  середній рівень агресивності; 13-16 балів
-  високий рівень агресивності; 17 і більше -  
дуже високий рівень агресивності.

IV. Шкала ригідності -  ускладнення у змі
ні визначеної суб’єктом діяльності за умов, 
що така перебудова справді потрібна. Для 
осіб із суїцидальною поведінкою -1 3  балів і 
вище: 0-10 балів -  низький рівень ригідності; 
11-12 балів -  середній рівень ригідності; 13-16 
балів -  високий рівень ригідності; 17 балів і 
більше -  дуже високий рівень ригідності.

Психолог додає всі бали за 4 шкалами і 
визначає показник схильності до суїцидаль
ної поведінки: 0-38 балів -  рівень схильності 
до суїцидальної поведінки низький; 39-45 
балів -  рівень схильності до суїцидальної по
ведінки потребує уваги до підлітка; 46 балів 
і більше -  рівень схильності до суїцидальної 
поведінки високий, потрібна корекцій на ро
бота.
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Постановка проблеми. У психологічній 
науці тривожність є наслідком того, як лю
дина оцінює ситуацію, тобто тривожність є 
негативним за своїм забарвленням станом, 
обумовленим очікуванням невизначеної 
проблеми (Р.С. Лазарус). Такі переживання 
можуть виникати у ситуації публічного ви
ступу. Також ситуація публічного виступу 
підлітками може супроводжуватися страхом 
оцінки, нервово-психічною нестійкістю.

Тренер з ораторського мистецтва С. 
Бастін вважає, що вміння виступати на пу
бліці -  необхідна умова успішної кар’єри в 
сьогоднішній час. Перешкодою можуть ста
ти неприємні переживання та тривожність.

Не зважаючи на те, що усі переживають 
такі моменти, підлітки найлегше піддаються 
негативному впливу. Зважаючи на кризо- 
вість періоду, вони часто надміру гостро пе
реживають емоції та реагують на неприємні, 
хвилюючі ситуації.

Розрізняють тривожність як емоційний 
стан і як стійку властивість. У нашому до
слідженні увага була приділена ситуативній 
тривожності, тобто емоційному стану, який 
виникає у ситуації публічного виступу. Під час 
навчальної діяльності учням доводиться часто 
виступати. Наприклад, читати вірш на занят
тях з української чи зарубіжної літератури, за
хищати власний реферат, брати участь у кон
цертах. Такий досвід усім дається по-різному. 
Ми припустили, що переважно ця ситуація є 
стресовою і супроводжується тривогою, яка 
підсилює і провокує страх публічного виступу. 
Тому ми вирішили дослідити рівень ситуатив
ної тривожності та публічного страху.

Аналіз останніх досліджень та публікацій. 
Дослідження проблеми діяльності людини 
в умовах тривожного стану (Л.М. Артюшин, 
Ф.Д. Горбов, Л.Г. Дика, Ю.М. Забродін, Д.Н. 
Завлішина, Н.Д. Завалова, Р.С Лазарус, Н.Д. 
Левітов, О.М. Леонтьев, М.О. Матова, Н.І. 
Наєнко, А.М. Прихожан, М.В. Фролов, X. Хек- 
хаузен, Ю.Л. Ханін, Ч.Д. Спілбергер, В.В. Су
ворова) засвідчили наявність дезорганізую- 
чого впливу тривожності (Н.Д. Левітов, А.М. 
Прихожан, Ч.Д. Спілбергер, Ю.Л. Ханін, В.В. 
Суворова).

Встановлено, що тривожний стан знижує 
мотивацію (X. Хекхаузен), обумовлює нера
ціональний вибір мети (О. Маурер), негатив
но впливає на ефективність діяльності (А.М. 
Прихожан), уповільнює розумову діяльність 
людини ( Е.О. Голубєва).
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У працях О. Кондаша, В.В. Плотнікова, В. 
Пржірода, Й. Штефановича, Ю.В. Щербатих 
досліджено ситуації емоційної напруги, що 
виникають у навчальній діяльності. Ученими 
доведено, що ситуації навчальної діяльності, 
пов'язані з оцінюванням знань, умінь і на
вичок студентів, обумовлюють виникнення 
тривожності, проте особливості впливу та
ких ситуацій на страх публічного виступу не 
висвітлено.

Мета дослідження: дослідити особли
вості тривожності підлітків у ситуації публіч
ного виступу.

Завдання дослідження: 1) здійснити 
теоретичний аналіз тривожності та страху 
публічного виступу як психологічних фе
номенів; 2) охарактеризувати особливості 
підліткового віку; 3) дослідити ситуативну 
тривожність та ознаки страху публічного ви
ступу підлітків; 4) розробити практичні ре
комендації щодо подолання тривожності та 
страху публічного виступу на основі інтерв'ю 
вчителів.

Виклад основного матеріалу. Існує без
ліч розумінь поняття тривожності у психо
логічній науці. Одним з тих, що найчастіше 
зустрічається це є: «тривожність -  як схиль
ність індивіда до переживання тривоги, яке 
є емоційним станом. Стан характеризується 
суб’єктивними відчуттями напруги, неспо
кою, похмурих передчувань, а з погляду фі
зіології -  активацією вегетативної нервової 
системи. Цей стан виникає як емоційна ре
акція на стресову ситуацію і може бути різ
ним за інтенсивністю і динамічним в часі» (Л. 
Анн). На психологічному рівні тривожність 
відчувається як: напруга, заклопотаність, 
неспокій, нервозність, відчуття невизначе
ності, безсилля, незахищеності, невдачі, са
моти, неможливість ухвалити рішення [1]. У 
навчальній діяльності кожен підлітки пере
живає подібні емоції. Проте, надмірна час
тота виникнення цих негативних симптомів 
заважає нормальному життю та розвитку.

На наш погляд провокувати виникнення 
тривожних станів може ситуація публічного 
виступу. Публічний виступ -  це привселюд
не виголошення промови, заяви, інформації 
з певної проблеми. Метою публічних висту
пів є передача інформації, знань, оцінок та 
вражень. Кожен доповідач повинен володі
ти певними уміннями та навичками роботи 
з аудиторією. Він повинен мати нахил до цієї 
діяльності, бути психологічно готовим до 
виступу, не боятися аудиторії, уміти своїм 
словом змусити слухачів емоційно співпере
живати, хвилюватися через вирішення тих 
чи тих проблем [3].

У даній статті ситуацією публічного ви
ступу ми вважаємо таку діяльність учнів як 
представлення результатів робіт перед кла
сом, виступи на загал ь нош кіл ьних та міс
цевих заходах. Безперечно, під час навчан
ня у школі підлітки максимально залучені і 
зайняті діяльністю, що передбачає активну 
комунікацію. Багато традиційних заходів не 
обходяться без старшокласників. І це може 
приносити не лише цікавий та важливий 
досвід, а й певний стрес.

Підлітковий період є одним з етапів роз
витку і становлення людини як особистості. 
Він має певні особливості і характеризуєть
ся активними змінами. Високого рівня роз
витку досягають усі пізнавальні процеси і 
творча активність. Відбувається перебудова 
пам’яті. Мислення стає теоретичним, поня
тійним за рахунок того, що підліток починає 
засвоювати поняття, удосконалювати умін
ня користуватися ними, міркувати логічно і 
абстрактно [12].

Поява чутливості до думки оточуючих 
з приводу зовнішності, знань, здібностей 
пов'язано з розвитком в цьому віці самосві
домості. Підлітки стають більш образливими. 
Вони хочуть виглядати краще за всіх і роби
ти гарне враження. Для них краще промов
чати, ніж сказати і помилитися. У  поведінці 
підлітків відзначаються демонстративність,
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зовнішнє бунтарство, прагнення звільнитися 
з-під опіки і контролю дорослих. Вони мо
жуть демонстративно порушувати правила 
поведінки, не цілком коректним чином обго
ворювати слова або поведінку людей, відсто
ювати свою точку зору, навіть якщо не зовсім 
впевнені в її правильності [11].

Вітчизняний психіатр А.Е. Личко виді
лив наступні специфічні поведінкові реакції 
підліткового віку: реакцію емансипації (де
монстрації незалежності і самостійності), 
реакцію групування з однолітками, реакцію 
формується сексуального потягу і реакцію 
захоплення (хобі) [12].

Виникає потреба в довірчому спілкуванні. 
Підлітки хочуть бути почутими, їм необхід
но, щоб їх думки поважали. Вони дуже пере
живають, коли їх перебивають, недослухав
ши. У підлітків велика потреба в спілкуванні 
і дружбі, вони бояться бути відкинутими. 
Часто уникають спілкування зі страху «не 
сподобатися». Тому у багатьох дітей в цьо
му віці виникають проблеми у встановленні 
контактів як з однолітками, так і з більш до
рослими людьми. У підлітків відзначається 
низька стійкість до стресів. Вони можуть дія
ти необдумано, вести себе неадекватно [11].

Підлітки прагнуть брати участь в різнома
нітних видах діяльності: спортивної, худож
ньої, суспільно корисної та ін. Таким чином 
вони намагаються зайняти певне місце се
ред людей, показати свою значимість, до
рослість, відчути себе членом суспільства, 
реалізувати потребу в прийнятті та само
стійності [12].

Ми провели емпіричне дослідження 
зв’язку ситуативної тривожності та страху 
публічного виступу серед підлітків. Вибірку 
склали ЗО учнів 8-9 класів Кременецького 
ліцею Імені Уласа Самчука.

З метою встановлення рівня тривожності 
ми використали опитувальник ситуативної 
тривожності (Ч.Д. Спілбергера- ЮЛ.Ханіна).

За методикою «Шкала ситуативної та осо

бистісної тривожності» (Ч.Д. Спілбергера -  
Ю.Л. Ханіна) було виявлено наступні резуль
тати: серед опитаних показник ситуативної 
тривожності лише у 26,7% учнів був висо
ким. Власне саме ця кількість респондентів 
не змогла б себе швидко опанувати у певній 
ситуації. Решта опитаних продемонструвала 
середні значення, загалом у вибірці показ
ник становив 27. Це свідчить про переважну 
стійкість у дещо кризових ситуаціях.

Показники особистісної тривожності у 
підлітків сягали середнього рівня. Зокрема 
серед опитаних 16,7% учнів продемонстру
вали високий рівень показника. Значення 
особистісної тривожності у середньому се
ред респондентів було 25. Такі результати 
свідчать про цілком незначимий рівень осо
бистісної тривожності, адже навіть високі 
результати були наближені до межі серед
нього. 3,3% респондентів мали помітно ви
соке значення, що може свідчити про його 
особисті характеристики. Це означає, що за
галом у даній вибірці підлітки не є тривож
ними у повсякденному житті.

З метою виявлення страху публічного 
виступу підлітків було розроблено анкету. 
Побудовані запитання у анкеті передбача
ли виявлення: частоти виступів на публіці, 
ставлення до виступів, страху перед ними; 
ознак тривожності під час публічних заходів 
та ін. Також поставлені запитання дозволили 
скласти загальну картину про ставлення під
літків до публічного виступу, їх думки і пере
живання з цього приводу.

Представимо результати анкетування (ді
аграми 1-9).

З отриманих результатів можна зробити 
висновок, що більшість опитаних нами не 
виявляють очевидного та сильного страху 
публічного виступу. Це можна пояснити тим, 
що у цей період виступи переважно колек
тивні, а групова діяльність, очевидно, менш 
стресова. Адже підлітки отримують підтрим
ку один одного або виступають не вперше
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1. Ви боїтеся публічних виступів?

и Так и Н і о Не знаю

2. Чи бувають у Вас такі реакції як мандраж, тремтіння кінцівок, 
сухість у роті тощо перед чи під час виступу?

в Так и  Н і и  Н е знаю

3. Чи є у Вас звичні «ритуали» (те, що робите щоразу) перед 
виступом?

3.1 Які звичні «ритуали» Ви за собою помічали?

4. Ви любите виступати?

и Так

и Н і 

Не знаю

5. Чи мріяли коли-небудь бути актором (актрисою)?

и Так 

и Н і

6. Ви часто виступаєте на публіці?

и Дихальні 
вправи

и Р озм ова  з  
бат ькам и /  
друзями

перед однією і тією ж аудиторією. 27% учнів 
таки вважають, що їм притаманний страх 
публічного виступу та помічала у себе явні

7. Чи переймаєтесь Ви про свій вигляд на сцені?

и Так

и Ні

-і Не знаю

ознаки тривоги у цей момент. Знову ж таки
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8. Чи переживаєте про те, що думають про Вас та Ваш виступ інші?

9. Чи Ви б хотіли побороти страх перед сценою?

13%

-  це можуть індивідуальні особливості рес
пондентів. Та в будь-якому випадку можна 
стверджувати, що як тривожність так і страх 
публічного виступу притаманні деяким під
літкам. Звісно, вони переважно турбуються 
про свою зовнішність, що є навіть особли
вістю даного періоду. Як і важливість думки 
оточуючих. Це може провокувати страх у 
майбутньому, до прикладу через негатив
ний досвід критики. Тому навіть без очевид
них проблем зараз не варто залишати цей 
аспект життя підлітків без уваги. Половина 
вибірки все ж хотіла побороти страх сцени. 
Можна припустити, що під таким страхом 
вони мають на увазі сильні емоційні пере
живання безпосередньо перед виступом.

Зважаючи на те, що у даному досліджен
ні розглядались ситуації навчальної діяль
ності, то для розробки порад щодо того, як 
впоратись із тривожністю під час публічно
го виступу ми звернулись до вчителів. Тож 
було проведено інтерв'ю серед 10 вчителів 
Кременецького ліцею імені Уласа Самчука зі

стажем 5-20 років. До складу опитаних рес
пондентів увійшли вчителі фізики, історії, 
математики, української та зарубіжної літе
ратури, іноземної мови. На основі проведе
ного інтерв’ю та опрацювання робіт науков
ців (Дейл Карнегі, Поль Сопер, А.Ф. Коні) ми 
пропонуємо наступні рекомендації.

1. Потрібно багато практики: чим 
більше виступаєш, тим менше 
боїшся. Із кожним виступом 
надувається досвід, що спрощує 
зменшує подальші переживання.

2. Не нагадувати собі щоразу про 
виступ, щоб не хвилюватись.
Не потрібно зациклюватися на 
негативному очікуванні, краще 
відволіктись і думати про щось 
хороше.

3. Бути ініціативним, пробувати те, 
що подобається. Варто починати 
виступи з власного бажання, тоді, 
коли максимально комфортно.

4. Перед виступом добре виспатись, 
набратися сил. Дуже важливо 
почувати себе спокійно і впевнено 
під час виступу, а для цього 
надзвичайно потрібно відпочити.

5. Важливо зрозуміти те, що 
намагаєшся донести до слухачів. Бо 
неможливо пояснити комусь те, 
що сам не розумієш.

6. Потрібно починати виступ з 
того, у  чому найбільш впевнений.
Це одразу продемонструє 
компетентність і впевненість, 
створить хороше перше враження.

7. Можна попередньо добре розім'яти 
руки і ноги перед виступом, 
зробити просту фізичну зарядку.
Це допоможе краще відчувати себе, 
бути в тонусі.

8. Бути впевненим у своїй підготовці. 
Перевірити текст доповіді
та спробувати запустити
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презентацію, повторити 
необхідний матеріал.

9. Прийти завчасно>, аби відчути 
аудиторію. Пунктуальність завжди 
надзвичайно важлива,, а у  такій 
ситуації вона навіть допоможе 
краще відчути атмосферу; стати 
частиною заходу.

10. Під час виступу потрібно 
робити паузи. Дуже важливими 
є структура та логічність 
викладу матеріалу. Тому варто 
не поспішаючи доповідати із 
логічними невеликими паузами.

11. Необхідно попередньо 
практикуватись. Можна 
розповідати перед дзеркалом 
ввімкнувши приємну музику, 
шум для того, аби ніби провести 
репетицію самого виступу.

Загалом можна вивести свою формулу 
підготовки до відповідальним подій. З до
свідом кожен добре знатиме як приборкати 
власні почуття.

Висновки
У результаті проведеного дослідження 

було визначено, що 27% учнів наявний страх 
публічного виступу, незначна кількість рес
пондентів продемонструвала високі показ
ники тривожності, проте більшість виявила 
тою чи тою мірою ознаки страху публічного 
виступу. Тому у перспективі потрібно приді
лити більше уваги вивченню Інших аспектів 
публічному виступу та з'ясувати зв'язок між 
ситуативною тривожністю та страхом пу
блічного підлітків.

Зважаючи на особливості підліткового 
віку, варто піклуватись про емоційне бла
гополуччя старшокласників. Наприклад, за
лучати їх до активної діяльності, організову
вати комфортні умови. Варто пам'ятати, що 
саме навчання у школі дає необхідну базу

знань та соціальних навичок, що діти згодом 
активно використовують. Тому окрім пода
чі навчального матеріалу, варто приділяти 
увагу підготовці до представлень та демон
страції своїх знань та результатів, переваж
но, через публічний виступ.

Дуже часто підлітковий період багатий 
на травматичний досвід, що надалі впли
ває уже на дорослих людей. Тому потрібно 
піклуватись про психологічне здоров'я яко
мога раніше. Безсумнівно, переживання 
тривожності під час публічного виступу не
гативно відображаються на емоційному ста
ні учнів. Старшокласники не навчені тому, 
як оволодіти собою у ситуації стресу. Проте, 
вже з 1-го класу можуть піддаватись крити
ці. А згодом, вже у дорослому житті, уникати 
і боятись публічних виступів. Окремий випа
док зі шкільного життя може спричинити 
страх і змусити людину тікати від повторної 
негативної оцінки.

Тому розроблені нами рекомендації мо
жуть бути використані класними керівни
ками під час виховних годин. Це сприятиме 
більш комфортному переживанню досвіду 
публічного виступу та отриманню необхід
них навичок для опанування емоцій у стре
сові моменти.
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У статті проаналізовано поняття «здо
ров’я», а також подано аналіз фізичних, 
психічних та духовних складових здоров’я.

Розроблено анкету для дослідження та про
ведення порівняльної характеристики сприй
няття поняття «здоров’я» між студентами та 
учнями.

Ключові слова: здоров’я, учні, студенти, 
складові здоров’я.

The article analyzes the concept of «health», 
as well as analyzes the physical, mental 
and spiritual components of health. A 
questionnaire was developed for the study 
and comparison of the perception of the 
concept of «health» between students and 
students.

Key words: health, students, students, 
components of health.

Постановка проблеми. В умовах су
часної трансформації життя, коли процеси 
глобалізації охопили соціальне, культурне, 
економічне та політичне галузі життєдіяль
ності особистості, підвищується складність 
життя, науково-технічна революція спричи
нила погіршення природного середовища, 
все це призводить до зростання негативного 
впливу на особистість. Особливу занепокоє
ність викликає стан здоров’я дітей, шкільної 
та студентської молоді.

Аналіз статистичних даних свідчить, що 
всього лише 5% випускників шкіл є прак
тично здоровими, 40% школярів хронічно 
хворі, 50% мають морфо-функціональні 
відхилення, до 80% страждають на різні 
нервово-психічні розлади. Тільки 5% юна
ків допризовного віку не мають медичних 
протипоказань до проходження військо
вої служби [12]. У зв’язку з цим зумовлено 
актуальність та вибір теми дослідження 
«Особливості здоров’я та його складових є у 
сприйнятті студентів та учнів».

Аналіз останніх досліджень і публіка
цій. Здоров’я як філософську категорію 
досліджувало багато зарубіжних та вітчиз
няних дослідників, зокрема таких як Г. Апа-
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насенко, С. Волков, В. Войтенко, М. Гонча
ренко, С. Горбунова, А. Залманова, В. Ізутнін,
B. Матюшин, В. Сідоров, Л. Сущенко та інші. 
Здоров’я як філософська категорія стало од
ним із об'єктів вивчення антропології, гнос
еології та валеології, однак філософські ас
пекти були представлені також недостатньо.
C. Горбунова зауважує, що принципи науки 
про здоров'я заглиблюються своїми корін
ням у далеке минуле, у тому числі до міфо
логічних часів античності.

Мета: теоретично обґрунтувати та емпі
рично дослідити здоров’я та його складові у 
сприйнятті студентів та учнів.

Завдання: ’проаналізувати методологіч
ні та теоретичні основи дослідження понят
тя «здоров’я» та його складових; «розроби
ти анкету дослідження поняття «здоров’я» 
та його складових; ’дослідити та порівняти 
сприйняття поняття «здоров’я» та його скла
дових між студентами та учнями.

Методи дослідження: теоретичні: тео- 
ретико-методологічний аналіз проблеми, 
систематизація наукових літературних дже
рел, порівняння та узагальнення даних; ем
піричні -  використано авторську анкету для 
вивчення складових здоров’я.

Виклад основного матеріалу
Поняття «здоров’я» неможливо сформу

лювати однозначно. Зараз налічується по
над 400 визначень цього поняття. Всесвітня 
організація охорони здоров’я (ВООЗ) ви
значає здоров’я як стан повного фізичного, 
духовного і соціального благополуччя а не 
тільки відсутність хвороб і фізичних дефек
тів [2].

Американський вчений Є. Мінард у мо
нографії «Еволюція богів. Альтернативне 
майбутнє людства» пише: «Здоров’я можна 
визначити як функціонування психіки і тіла 
людини -  не тільки відсутність хвороб (болю 
та безсилля), а й наявність у неї достатньої 
кількості енергії, ентузіазму і настрою для

виконання чи завершення справи» [2, с.31].
Здоров’я відображає якість пристосуван

ня організму до умов зовнішнього середо
вища, становить процес взаємодії людини 
та середовища Існування; сам стан здоров’я 
формується у результаті взаємодії зовніш
ніх (природних, соціальних) та внутрішніх 
(спадковість, стать, вік) факторів [6].

При всій важливості поняття здоров’я не 
так просто дати йому вичерпне визначення. 
Дослідники виділяють найбільш типові еле
менти визначення здоров’я:

1. Нормальна функція організму 
на всіх рівнях його організації
(органів, гістологічних, клітинних 
і генетичних структур, 
нормальний перебіг фізіологічних і 
біохімічних процесів, що сприяють 
індивідуальному виживанню й 
відтворенню).

2. Динамічна рівновага організму 
та його функцій з навколишнім 
середовищем.

3. Здатність до повноцінного вико
нання основних соціальних функ
цій, участь у  соціальній діяльності 
та суспільно корисній праці.

4. Здатність організму 
пристосовуватися до постійно 
змінюваних умов у  навколишньому 
середовищі, здатність 
підтримувати сталість 
внутрішнього середовища організму, 
забезпечуючи нормальну та 
різнобічну життєдіяльність і 
збереження живого початку в 
організмі.

5. Відсутність хвороби, хворобливих 
станів, хворобливих змін.

6. Повне фізичне, духовне, розумове і 
соціальне благополуччя [9].

Щоб бути здоровим, недостатньо мати 
тільки здорове тіло, адже, якщо людина не
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живе духовним ЖИТТЯМ, ЇЇ фізичні резерви 
швидко вичерпуються, що неминуче при
зведе до хвороби. Якщо людина перебуває 
тривалий час в атмосфері страху, стресу, це 
може призвести до онкологічних, серцево-су
динних чи психічних захворювань [10].

Не менш важливим у комплексній харак
теристиці здоров’я є чинники, що впливають 
на процес його формування. Узагальнені 
підсумки досліджень щодо здоров’я людини 
переконують, що воно залежить від багатьох 
чинників, зокрема таких як: *соціально-еко- 
номічні та екологічні умови (20%); «стан сис
теми охорони здоров’я (10%); -спадковість 
(20%); -умови та спосіб життя (50%) [9].

Невід’ємними складовими здорового 
способу життя є фізичне, репродуктивне, 
психічне та соціальне здоров'я. Фізичне 
здоров’я -  це стан організму людини, який 
характеризується можливостями адаптува
тися до різноманітних факторів життєвого 
середовища, рівнем фізичного розвитку, 
фізичної та функціональної підготовки орга
нізму до виконання фізичних навантажень. 
До основних факторів фізичного здоров’я 
людини відносяться: 1) рівень фізичного роз
витку; 2) рівень фізичної підготовленості; 3) 
рівень функціональної підготовленості орга
нізму до виконання фізичних навантажень; 
4) рівень та здатність до мобілізації адапта
ційних резервів організму, які забезпечують 
його пристосування до впливу різних факто
рів навколишнього середовища [8].

Психічне здоров’я -  це такий стан психіки 
й індивіда, котрий характеризується цільні
стю та погодженістю усіх психічних функцій 
організму людини, які забезпечують почуття 
комфортності, здатності до цілеспрямованої 
та усвідомленої діяльності, адекватним кри
теріїв форм поведінки [1].

Соціальне здоров’я -  стан організму, що 
визначає ставлення до світу, тобто актив
ну життєву позицію, адже те, що людина 
отримала від природи, вона може реалізу

вати тільки в суспільстві [3].
Соціальне здоров’я характеризується рів

нем соціалізації особистості, ставленням до 
норм і правил, прийнятих у суспільстві, соці
альними зв’язками з людьми й соціальними 
інститутами, набутим соціальним статусом 
та прагненням до його підвищення у межах 
чинних законів і моральних традицій, дже
релами і рівнем доходів і витрат тощо. Соці
альне здоров’я обумовлене рівнем розвитку 
суспільства й соціальної справедливості у 
певному середовищі, які відображаються в 
конкретних життєвих проявах в економічній, 
соціальній, політичній, духовній сферах [4].

Духовне здоров’я -  це стан свідомості 
психіки людини, узгоджений з вимогами за
конів природи, суспільства, мислення [3].

Отже, здоров’я студенті в та уч н і в залежить 
від соціально-історичного розвитку суспіль
ства й життєздатності людей, які прожива
ють на певній території впродовж багатьох 
поколінь. Темпи глобальних змін у сучасно
му світі настільки стрімкі й багатовектор- 
ні, що деякі люди з великим напруженням 
пристосовуються до умов життя, які постій 
но змінюються. Як наслідок, змінюються по
ширеність, характер і вік захворювань су
часної людини. Шкідливі звички, незбалан- 
соване харчування, несприятливі умови 
праці, моральне й психічне навантажен
ня, малорухливий спосіб життя, погані 
матеріальні умови, незгода в сімї, самот
ність, низький освітній і культурний рівні -  
це чинники, що впливають на здоров'я [8].

Здоров’я значною мірою залежить від 
умов життя і праці, що визначаються полі
тичним устроєм і рівнем соціально-еконо
мічного розвитку держави, а також від 
екологічних і географічних чинників навко
лишнього середовища. Головним же чином 
воно залежить від способу життя людини, 
її духовності, світогляду, ставлення до влас
ного здоров’я та до інших людей і природи. 
Згідно даних Всесвітньої організації охоро-
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ни здоров’я (ВООЗ), здоров’я визначається 
надзвичайно різними складовими. Вони 
взаємопов’язані, й кожна з них робить свій 
внесок у здоров’я людини. Людину вважа
ють здоровою тільки тоді, коли вона здорова 
фізично, соціально, психічно і духовно [5].

Результати та аналіз дослідження
З метою реалізації поставленої мети про

водилося дослідження за допомогою автор
ської анкети «Дослідження здоров’я та його 
складових «, в якому взяли участь 20 студен
тів ( у віці від 18 до 20 років) та 20 учнів ( від 
13 до 15 років).

За результатами анкетування ми визна
чили, що серед студентів 45%, а серед учнів 
55% вважають, що здоров’я -  це стан повно
го, фізичного, духовного і соціального благо
получчя; 25% студентів і 20% учнів -  суспіль
не багатство; 20% студентів і 5% учнів -  вид 
гармонії; 10% студентів і 20% учнів -  стан 
живого організму.

■  Студенти
■  Старшокласники

Рис. 1. Результати дослідження показників поняття 
«здоров'я» серед старшокласників та студентів

За такою ж схемою учні та студенти вибра
ли твердження «Які є складові здоров’я?». 
Студентів 50% та учнів 50% вважають, що 
складовою здоров’я є: фізична, соціальна, 
психічна та духовна; 35% студентів та 10% 
учнів -  лише фізична; 10% студентів та 15% 
учнів -  психічна; 5% студентів та 25% учнів 
-  соціальна.

За результатами відповідей на запитання 
анкети «Чому люди вдаються до звичок, які 
шкодять здоров’ю? З’ясували, що 45% сту
дентів та 30% учнів вважають, що це через

байдужість до власного життя; 20% студен
тів та 35% учнів -  під впливом друзів та зна
йомих; 20% студентів та 15% учнів- через 
особисті проблеми; 5% студентів та 20% уч
нів -  щоб бути сучасним «крутим».

І Л -
■  Студенти
■  Старшокласники

Рис. 2 Результати дослідження показників складових 
здоров'я серед старшокласників та студентів

А Б В Г

Рис. З Результати дослідження показників відповідей 
на запитання анкети «Чому люди вдаються 

до звичок, які шкодять здоров'ю?» серед студентів 
та старшокласників

З отриманих результатів можна зробити 
висновок, що у студентів та учнів в загально
му сформоване позитивне бачення до здо
ров’я та його складових. Оскільки вибрати 
можна було лише одне твердження з 1 ко
лонки, тому учні та студенти підійшли раці
онально та вибрали відповідь, яка на їхню 
думку, найкраще описує здоров’я та його 
складові.

Висновки
Отже, теоретико-емпіричне дослідження 

показало, що у сучасних умовах життя ви
значальним фактором збереження та зміц
нення здоров’я для молоді є у становленні 
системи підтримки здорового способу жит
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тя, тобто на їх думку це є реальний шлях 
захисту її здоров’я. А досягти цього можна 
лише шляхом перебудови системи освіти та 
виховання молоді, набуття знань, що дозво
ляють їй здійснювати гармонійний розвиток 
згідно умов сьогодення.
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Постановка проблеми. У повсякденно
му житті існує викривлене бачення образу 
психолога (Лук’янова О.В). Його часто при
рівнюють до феї з чарівною паличкою, яка 
може вирішити усі проблеми та знає відпо
віді на усі питання або злого монстра, який 
захоплює клієнта і змінює його бачення на 
світ. (Лук’яноваО.В., цит. журнал І_іуеригпа1).

Викривлене ставлення до образу психолога 
створює чимало проблем, зокрема низьку 
психологічну культуру в Україні. Тобто, най
важливіше спростувати це твердження та 
сформувати у людей коректне бачення обра
зу психолога. Оскільки, підлітки -  особи дуже 
чутливі до сприймання цього світу, ми вирі
шили дослідити як вони сприймають образ 
психолога та сформувати рекомендації щодо 
правдивого формування образу психолога в 
осіб підліткового віку. Важливо розуміти, що 
ставлення до образу психолога має бути кон
структивним, в іншому випадку виникатиме 
низка проблем, одна з яких: викривлений 
образ психолога відлякуватиме людей, які 
потребують психологічної допомоги.

Аналіз останніх досліджень. Важливий 
вклад у вивчення теми сприймання образу 
психологів іншими особами зробили вчені 
К. Ваггош та Нагт. Ці науковці досліджува
ли стереотипний образ психолога в масовій 
свідомості. А.І. Донцов та Г.М. Білокрило- 
ва займались вивченням уявлень про сам 
зміст діяльності психолога. Своєю роботою 
з дослідження проблем діяльності психолога 
тему доповнила Г.Ю.Любимова. Також варто 
відмітити важливість проведення наукового 
дослідження О.Г. Ксенди, який вивчав образ 
психолога в уявленні студентів-психологів. 
Не менш цікавою є робота В.Л. Бозаджиє- 
ва, котрий досліджував формування іміджу 
психолога у представників різних соціаль
них груп. Р.Е. Страмілов у своєму науково
му доробку констатував те, що ЗМІ впливає 
на формування образу психолога. Окрес
ливши останні дослідження, вважаємо, що 
вивченням образу психолога займались ба
гато науковців, але, все ж, жоден із них не 
виокремлював образ психолога у світогляд
ному сприйманні підлітків. Це підтверджує 
актуальність розкриття даної теми у нашому 
дослідженні.

Мета: з’ясувати особливості сприймання 
образу психолога в картині світу підлітків.
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Завдання дослідження: дослідити осо
бливості сприйняття підлітками ролі психо
лога; розглянути стереотипні погляди щодо 
ролі психолога; теоретично обґрунтувати 
сприймання підлітками ролі психолога.

Методи та організація дослідження: 
теоретичні: аналіз психологічної літерату
ри; емпіричні: анкетування, інтерпретована 
методика Куна: 2 анкети: «Опис діяльності 
психолога» та «Позитивні риси психолога».

Виклад основного матеріалу
Формування образу будь-якої професії 

-  процес, який передбачає ідентифікацію з 
образом-ідеалом. Своєрідним еталоном в 
професійній самосвідомості виступає уза
гальнений образ професіонала (О.Г. Ксенда) 
[4]. Образ професії багато в чому пов'язаний 
з образом конкретних людей і їх професій
ною біографією, визначеними професійни
ми цінностями.

Основним джерелом інформації про про
фесії та професіоналів є засоби масової інфор
мації, Інтернет і кінематограф. Можна про
стежити, що в громадській свідомості існує 
певний стереотипний образ психолога, більш- 
менш стійкий, сформований, швидше за все, 
під впливом засобів масової інформації.

Виходячи з твердження Е.А. Климова про 
те, що образ в широкому сенсі не обов’яз
ково якась візуалізація, але будь-яка суб’єк
тна модель реальності, суб’єктивна модель 
чого-небудь, можна стверджувати, що образ 
професіонала -  це свого роду суб’єктивна 
модель професіонала, тісно пов’язана з уяв
леннями про професійну діяльність і профе
сійно важливі якості, які займають одне з 
центральних місць. Що стосується професії 
психолога, то сама особистість психолога 
виступає в якості одного з основних Інстру
ментів його роботи.

На сьогодні у свідомості більшості людей 
образ психолога не сформований, він скла
дається з різнорідної і несистемної інформа

ції, яка запозичується, в основному, із засо
бів масової інформації. Яким представники 
ЗМІ представляють читачеві або телегляда
чеві образ психолога, таким люди його і ба
чать. Таким чином, З М і є  постачальниками 
контенту, з якого люди конструюють образ 
психолога. Проблема не в тому, що образ 
психолога, створений ЗМІ витісняє корек
тний, а в тому, що справжнього розуміння 
ролі і функцій психолога у більшості осіб не
має. Справжній образ психолога у людей не 
встигає сформуватися.

Замість нього в свідомості людей з’явля
ються спотворені образи-химери, напри
клад психолог, який з готовністю відповідає 
на най потаємніші і відверті запитання. Та
кий психолог охоче дає поради навіть за
очно, тим часом як психолог-професіонал 
і при роботі з клієнтом уникає надання по
рад, адже головне завдання психолога -  до
помогти людині знайти потрібні відповіді в 
собі самому.

Інша проблема полягає в тому, що образ 
психолога сильно стереотипізували. Сис
теми менеджменту активно підтримують 
стереотип всемогутності психологів. До при
кладу, розглянемо роль психологів та пси
хотерапевтів у різноманітних ток-шоу, які, 
по суті, виконуюють одну і ту ж саму функ
цію. Більшість людей, котрі мало знайомі з 
психологією, асоціюють психолога з психіа
тром, через що відбувається зсув уявлення 
про функції психолога в сторону медицини.

Важливо відзначити, що сам факт при
сутності психолога виступає як символ 
престижу, тим самим підвищує статус різ
номанітних телевізійних програм і ток-шоу, 
журналів, радіопередач та інших.

Також у людей недостатньо сформована 
культура спілкування з психологами. Мож
ливості та реальні обов’язки психолога відо
мі лише приблизно, тому йому часто дово
диться самому пояснювати оточуючим свої 
функції і визначати межі компетентності.



Соціально значущі ініціативи
молоді -  громаді

... 2 1 6 ...

Розділ «Психологія»

Яку роль відіграє психологія зараз і яку 
вона буде грати в майбутньому, в більшій 
мірі залежить від характеру запитів на її 
послуги в суспільстві. Але структура такої 
затребуваності тісно пов’язана з образом 
психолога у свідомості людей. Цей образ 
стереотипізувати, що в свою чергу заважає 
продуктивній практичній роботі психолога, 
так і розвитку психологічної науки в цілому. 
Питання про формування образу психолога 
у населення вимагає подальшого вивчення.

Щодо сприймання образу психолога під
літками, варто розуміти, що підлітковий вік є 
першим перехідним періодом від дитинства 
до зрілості. Якісні зміни, що відбуваються в 
інтелектуальній та емоційній сферах особи
стості підлітка (інтенсивний, нерівномірний 
розвиток і ріст організму, особистісні ново
утворення та ін.), породжують новий рівень 
його самосвідомості, потреби у самоствер
дженні, рівноправному і довірливому спіл
куванні з ровесниками і дорослими.

Інтенсивно розвивається світогляд під
літка в період його дорослішання. О.О. Со- 
куренко розглядає світогляд як інтегральне 
духовне утворення спонукає особистість 
до практичної дії, до певного способу жит
тя та думки. Світогляд являє собою систему 
принципів, поглядів, цінностей, ідеалів і пе
реконань, що визначають ставлення особи
стості до дійсності, загальне розуміння світу, 
життєві позиції людей. Світогляд особисто
сті -  система поглядів на світ у цілому, на 
ставлення людини до суспільства, природи, 
самої себе.

Отже, сприймаючи світ загалом, підліт
ки сприймають кожен його окремий ком
понент через призму своїх уявлень, бачень 
та попереднього досвіду. У цій світоглядній 
картині підлітків є місце і для образу пси
холога та уявлення про нього. Оскільки під
літки надзвичайно чутливі до сприймання 
людей, важливо показати образ психолога у 
позитивному світлі. Особи підліткового віку

повинні бути проінформовані про справж
ню сутність роботи психолога та розуміти, 
що він відкритий до роботи з підлітками.

Для того, щоб практично перевірити 
сприймання образу психолога та його місце 
у світоглядному баченні підлітків, було про
ведено опитування серед учнів 9-10 класів 
Розвазької школи. Для цього ми використа
ли інтерпретовану методику Куна: 2 анкети: 
«Опис діяльності психолога» та «Позитивні 
риси психолога».

До вибірки увійшли учні 9-10 класів Роз
вазької загальноосвітньої школи. За анке
тою «Опис діяльності психолога» Куна рес
пондентам було запропоновано вибрати 
твердження, які, на їхню думку найбільше 
підходять для опису діяльності психолога. 
За результатами діагностики ми визначили, 
що 33% переконані, що психолог -  це спеці
аліст, який допомагає людям у вирішенні різ
номанітних ситуацій. 13% -  спеціаліст, який 
домагає у вирішенні проблем 13% осіб дало 
відповідь про те, що психолог -  це особа, яка 
працює у межах своїх компетентностей та 
твердження про те, що психолог -  це особа, 
яка працює у межах своїх компетентностей. 
8%  опитаних вибрали твердження, що пси
холог потрібен для того, щоб виговоритись. 
Результати представимо на діаграмах нижче 
(рис. 1 та рис. 2).

Позитивним є показник 0%  у тверджен
ні про те, що психолог -  це людина, яка має 
відповіді на усі питання. Усі інші твердження 
підтримують лише 4% респондентів.

За такою ж схемою учні вибирали твер
дження з опитувальника: «Позитивні риси 
психолога». Найбільше учні підтримали 
твердження про те, що психолог -  це особа, 
котра здатна зрозуміти інших (40%) та про 
те, що психолог вміє спілкуватись з людь
ми. 12%  учнів переконані, що психологу 
притаманна така риса, як доброта. Жоден 
учень не вибрав твердження про те, що пси- 
холог-ввічливий, терпеливий та інтелігент
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(0%). Всі інші твердження здобули мінімаль
ну підтримку (4-8%)

Опис діяльності психолога

■ Спеціаліст, який працює з  психічнахворими особами

■ Спеціаліст, який дам агаєу виріш енні проблем  

Спеціаліст, який допомагає людям

■ Спеціаліст, який допомагає людям у  вирішенні різноманітних ситуацій

■ Особа, яка дає поради
П сихолог потрібен для т ого, щ об виговоритись

П сихолог здатен заспокоїти у  складній сит уації

П сихолог допомагає розібрат ись у  собі

П сихолог -  це людина, яка м ає відповіді на у с і питання

Психолог -  це особа, яка працює у  межах своїх компетентності

Психолог -  це людина, яка допомагає прийняти рішення

Рис 1. Опис діяльності психолога

З отриманих результатів можна зробити 
висновок, що у підлітків в загальному сфор
моване позитивне бачення образу психоло
га. Оскільки вибрати можна було лише одне 
твердження з 1 колонки, то учні підійшли 
раціонально та вибрали відповідь, яка, на 
їхню думку, найкраще описує діяльність та 
особисгісні характеристики психолога. Вони 
зосереджували більше уваги на позитивних 
рисах, які звикли бачити у спеціалістів. Але, 
все ж, вони прив’язали ці риси до діяльно
сті. Адже максимальний результат набрали 
твердження про те, що психолог здатен зро
зуміти інших та вміє спілкуватись з людьми. 
Що, у свою чергу, частково характеризує те, 
чим займається психолог. Нульовий показ
ник деяких тверджень наштовхує на потре
бу формувати правдивий образ психолога 
серед підлітків.

Позитивні риси психолога
Спокійний ■Добрий

Розумний ІЬй, хто здатен зрозуміти інших

и Розбирається в інших людях ■ Вміє спілкуватись з  іншими

Інтелігент Ввічливий

ТерпелиНт Той, хто вміє співпереживати

Вміє слухати

Рис 2. Позитивні риси психолога

Рекомендації
Вважаємо надзвичайно важливим є по

ширення правдивого, конструктивного об
разу психолога серед підлітків у вигляді 
бесід та тематичних лекцій. Педагоги від
повідальні за те, щоб на виховних годинах 
або позаурочний час пояснити дітям різ
ницю між психологом, психотерапевтом та 
психіатром. Оскільки, 4% респондентів пе
реконані, що психолог -  це спеціаліст, який 
працює з психічнохворими, маємо розуміти, 
що така думка побутує серед підлітків і, саме 
тому, важливо донести їм, що психолог -  це 
спеціаліст, який працює виключно зі здоро
вими особами. Закликаємо підлітків не під
даватись оманливій інформації зі ЗМІ щодо 
діяльності психолога. Рекомендуємо педа
гогам та батькам раціонально підійти до 
пояснення дітям: «Хто ж такий психолог?» 
та «Що він робить?». Сформувавши пози
тивний образ психолога у дітей-підлітків, Ви 
розширюєте сферу впливу психолога і тим 
самим пропагуєте важливість психологічно
го здоров’я та психологічну культуру взагалі. 
Представникам ЗМІ рекомендуємо запов
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нити свій контент правдивою інформацією 
щодо образу психолога, адже це негативно 
позначається на сприйманні самої науки та 
спеціалістів-психологів.

Це дослідження в черговий раз показує 
потребу конструктивного подання інфор
мації щодо образу психолога. Надзвичайно 
пізнавальними результати будуть для самих 
психологів для розуміння підлітків та кращої 
комунікації з особами цього вікового періо
ду, а також для педагогів, які мають зрозумі
ти саму проблему та сприяти її вирішенню.

Висновки
На основі проведеного теоретичного 

аналізу ми переконались, що проблема 
правдивого поширення інформації про об
раз психолога існує. Сам образ психолога 
надзвичайно викривлений інформацією, 
яку подають ЗМІ та інші засоби комуніка
ції. Оскільки, підлітки надзвичайно чутливі, 
серед них особливо важливо поширювати 
правдиву інформацію про діяльність та осо
бу психолога. Емпіричне дослідження пока
зало загальні уявлення підлітків про образ 
психолога. Важливо інформувати підлітків 
про діяльність психолога для розуміння хто 
це та що він робить взагалі.
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Додаток А

Опис діяльності психолога Позитивні риси 
психолога

№ Характеристика № Характеристика

1 Спеціаліст, 
який працює з 
психічнохворими 
особами

1 Спокійний

2 Спеціаліст, який 
домагаєу вирішенні 
проблем

2 Добрий

3 Спеціаліст, який 
допомагає людям

3 Розумний

4 Спеціаліст, який 
допомагає людям 
у вирішенні 
різноманітних 
ситуацій

4 Той, хто здатен 
зрозуміти інших

5 Особа, яка дає поради Б Розбирається в 
інших людях

б Психолог потрібен 
для того, щоб 
виговоритись

б Вміє спілкуватись 
3 людьми

7 Психолог здатен 
заспокоїти у складній 
ситуації

7 Інтелігент

8 Психолог допомагає 
розібратись у собі

8 Ввічливий

g Психолог -  це людина, 
яка має відповіді на 
усі питання

9 Терпеливий

10 Психолог -  це особа, 
яка працює у межах 
своїх компетентностей

10 Той, хто вміє
співпереживати
(емпатійний)

11 Психолог -  це людина, 
яка допомагає 
прийняти рішення

11 Вміє слухати
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ЛЯЛЬКОТЕРАПІЯ 
ЯК МЕТОД САМОПІЗНАННЯ 
І САМОПРИЙНЯТТЯ 
ОСОБИСТОСТІ 
ПІДЛІТКА

Автори:
Собчук Тетяна,
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ліцею імені У Самчука Тернопільської 
області
Ганущак Олександра,
учениця 11 класу Кременецького 
ліцею імені У Самчука Тернопільської 
області

Науковий керівник:
Свідинська Людмила Миколаївна,
практичний психолог 
Кременецького ліцею імені 
У Самчука Тернопільської області 
Дрель Надія Анастасіївна,
директор центру духовно- 
морального виховання 
Національного Університету 
«Острозька Академія»

Координатор:
Дрель Надія Анастасіївна,
директор центру духовно- 
морального виховання 
Національного Університету 
«Острозька Академія»

Появу арт-терапії як галузі теоретичного 
та практичного знання на межі мистецтва 
та науки відносять приблизно до 30-х років 
минулого століття. Основна мета арт-терапії 
полягає в гармонізації розвитку особистості 
через розвиток здатності самовираження й 
самопізнання.

Арт-терапія в освітньому процесі -  систем
на інновація, яка характеризується: 1) комп

лексом теоретичних та практичних ідей, 
нових технологій; 2) різноманіттям зв'язків 
з соціальними, психологічними та педагогіч
ними явищами; 3) відносною самостійністю 
від інших складових педагогічної діяльності;
4) здатністю до інтеграції, трансформації.

Метою роботи є дослідження впливу 
арт-терапевтичних занять, зокрема ляль
котерапії, на процеси самопізнання і са- 
моприйняття у підлітків. Реалізація визна
ченої мети передбачає розв’язання таких 
завдань: проаналізувати вітчизняні і закор
донні джерела по темі роботи; систематизу
вати дані по використанню лялькотерапії у 
роботі з підлітками; розробити та провести 
лялькотерапевтичне заняття з групою уч
нів; описати результати дослідження впли
ву лялькотерапевтичних занять на процес 
самопізнання і самоприйняття особистості 
підлітка.

Наукова новизна роботи полягає в 
тому, що в ній викладено опис самостійної 
розробки і результати проведення лялько- 
терапевтичного заняття, складеного на ос
нові опрацьованих літературних джерел; 
зроблено спробу вивчити вплив лялькотера
певтичних занять на процес самопізнання і 
самоприйняття підлітків на прикладі групи 
учнів віком 14-15 років.

Лялькотерапія -  це один із напрямків 
арт-терапії, метод, що використовує в яко
сті основного прийому психокорекційного 
впливу ляльку, як проміжний об’єкт взаємо
дії дитини і дорослого.

Історія застосування ляльок у лікуваль
ній практиці нараховує приблизно сто ро
ків. Можливі індивідуальна і групова форми 
лялькотерапії. Лялькотерапія популярна як у 
зарубіжній, так і у вітчизняній практиці пси- 
хокорекційної роботи. У лялькотерапії вико
ристовують різні види ляльок.

Процес лялькотерапії зазвичай відбува
ється в два етапи: виготовлення ляльки; ви
користання ляльок для корекції і профілак
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тики значущих емоційних станів. Робота по 
виготовленню ляльки також е корекційною.

Перелік проблем, які допомагає виріши
ти: діагностика психологічних особливостей, 
виявлення наявних емоційних станів і пере
живань, концентрація на власних почуттях 
і відчуттях, можливість випустити, відпра
цювати агресію і негативні емоції, розвиток 
самоконтролю та комунікативних навичок, 
зняття емоційної напруги, можливість вира
ження почуттів, вирішення внутрішніх кон
фліктів, підвищення самооцінки, корекція 
страхів, допомога у встановленні соціаль
них контактів, корекція відносин у родині, 
розвиток мови, розвиток грубої та дрібної 
моторики, розвиток просторової орієнтації, 
розвиток креативності.

Практична частина роботи була проведе
на дослідницями спільно із практичним пси
хологом ліцею. До роботи були залучені учні 
Кременецького ліцею імені У. Самчука віком 
14-15 років.

Дослідження проводилось у два етапи: І 
-  виготовлення учасниками ляльки та скла
дання її історії (оживлення ляльки); II -  робо
та з лялькою з використанням набору мета
форичних карток «Креатив» (Т&Т «Техніки і 
Технології»).

Дослідження з підлітками підтвердило 
позитивний вплив лялькотерапії на перебіг 
процесів самопізнання і самоприйняття, про 
що свідчать результати проведеної роботи. 
Тоді як на етапі створення ляльки та у про
цесі оживлення шляхом написання її істо
рії відбулась діагностика і самодіагностика 
учасників, поєднання ляльок із метафорич
ними картками сприяло кращому їх самови
раженню.

Актуальність теми. Появу арт-терапії як 
галузі теоретичного та практичного знання 
на межі мистецтва та науки відносять при
близно до 30-х років минулого століття.

Основна мета арт-терапії полягає в гармо
нізації розвитку особистості через розвиток

здатності самовираження й самопізнання. 
З погляду представника класичного психоа
налізу, основним механізмом корекцій ного 
впливу в арт-терапії є механізм сублімації. 
На думку К. Юнга, мистецтво, особливо ле
генди й міфи, й арт-терапія, яка використо
вує мистецтво, у значній мірі полегшують 
процес індивідуалізації саморозвитку особи
стості на основі встановлення зрілого балан
су між несвідомим і свідомим Я [6, с. 104].

З погляду представника гуманістичного 
напрямку, корекційні можливості арт-тера
пії пов'язані з наданням клієнтові практично 
необмежених можливостей для самовира
ження й самореалізації у продуктах твор
чості, ствердженням і пізнанням свого Я. 
Створювані клієнтом продукти, об'єкти вую- 
чи його афективне відношення до світу, по
легшують процес комунікації й установлен
ня відносин зі значимими іншими.

У якості ще одного можливого корекцій- 
ного механізму може бути розглянутий сам 
процес творчості як дослідження реальності, 
пізнання нових, раніше схованих від дослід
ника, сторін і створення продукту, що втілює 
ці відносини.

Арт-терапія в освітньому процесі -  
системна інновація, яка характеризується:
1) комплексом теоретичних та практичних 
ідей, нових технологій; 2) різноманіттям 
зв'язків з соціальними, психологічними та 
педагогічними явищами; 3) відносною само
стійністю від інших складових педагогічної 
діяльності; 4) здатністю до інтеграції, тран
сформації.

Дорослий та дитина у арт-терапевтичйо
му процесі здобувають досвід позитивних 
змін. Послідовно відбувається поглиблення 
самопізнання, самоприйняття, гармоніза
ція розвитку, особистісне зростання. Це є 
потенційний шлях до самовизначення, са
мореалізації, самоактуалізації особистості у 
навколишньому світі [1, с. 174].

Аналіз сучасних досліджень по терапії
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мистецтвом дозволяє побачити доказ ко
рисності цього методу для роботи з підлітка
ми у тому, що він:

1) надає можливість для вираження агре
сивних почуттів в соціально прийнятній 
манері. Малювання, живопис фарбами або 
ліплення є безпечними способами розрядки 
напруги;

2) прискорює прогрес у терапії. Підсві
домі конфлікти й внутрішні переживання 
легше виражаються за допомогою зорових 
образів, чим у розмові під час вербальної 
психотерапії. Невербальні форми комуніка
ції можуть із більшою ймовірністю уникнути 
свідомої цензури;

3) дає підстави для інтерпретацій і діа
гностичної роботи в процесі терапії. Творча 
продукція через її реальність не може запе
речуватися пацієнтом. Зміст і стиль худож
ньої роботи надають величезну інформацію, 
крім того, сам автор може внести вклад в 
інтерпретацію своїх власних творінь;

4) дозволяє працювати з думками й по
чуттями, які здаються непереборними. Іноді 
невербальний засіб виявляється єдиним ін
струментом, що розкриває й пояснює інтен
сивні почуття й переконання;

5) допомагає зміцнити терапевтичну вза
ємодію. Елементи збігу в художній творчості 
членів групи можуть прискорити розвиток 
емпатії й позитивних почуттів;

6) сприяє виникненню почуття внутріш
нього контролю й порядку. Малювання, 
живопис фарбами й ліплення приводять до 
необхідності упорядковувати форми й ко
льори;

7) розвиває й підсилює увагу до почуттів. 
Мистецтво виникає в результаті творчого 
акту, що дає можливість прояснити зорові 
образи, тактильні відчуття й дозволяє експе
риментувати з ними;

8) підсилює відчуття власної особистісної 
цінності, підвищує художню компетентність. 
Побічним продуктом терапії мистецтвом є

задоволення, що виникає в результаті ви
явлення схованих умінь і їхнього розвитку. 
Необхідно підкреслити, що використання 
художніх прийомів у процесі проведення 
групових занять також дозволяє глибоко 
працювати з фантазією й уявою, вирішувати 
конфлікти між членами групи й допомагати 
їм у досягненні особистісної гармонії [3, с. 
37].

Мета роботи: дослідити вплив арт-тера- 
певтичних занять, зокрема лялько терапії, 
на процес самопізнання і самоприйняття 
у підлітків. Реалізація визначеної мети пе
редбачає розв’язання такий завдань: проа
налізувати вітчизняні і закордонні джерела 
по темі роботи; систематизувати дані по 
використанню лялькотерапії у роботі з під
літками; розробити та провести лялькоте- 
рапевтичне заняття з групою учнів; описати 
результати дослідження впливу лялькотера- 
певтичних занять на процес самопізнання і 
самоприйняття особистості підлітка.

Об’єктом дослідження є арт-терапевтич- 
ні методи лялькотерапії, доцільні для вико
ристання в роботі з підлітками.

Предмет дослідження: вплив лялькоте- 
рапевтичних занять на процес самопізнання 
і самоприйняття підлітків.

Наукова новизна роботи полягає в 
тому, що в ній викладено опис самостійної 
розробки і результати проведення лялько- 
терапевтичного заняття, складеного на ос
нові опрацьованих літературних джерел; 
зроблено спробу вивчити вплив лялькотера- 
певтичних занять на процес самопізнання і 
самоприйняття підлітків на прикладі групи 
учнів віком 14-15 років.

Практичне значення роботи полягає в 
тому, що її матеріали можуть бути викори
стані для роботи учителів психології, прак
тичних психологів у закладах освіти, для 
подальшої розробки арт-терапевтичних за
нять з учнями.

Структура роботи. Наукова робота скла
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дається зі вступу, трьох розділів, висновків. 
Перший розділ має два параграфи, другий 
-  один і третій чотири параграфи. У кінці по
дається список використаних джерел, який 
включає б найменувань та додатки (додатки 
А, Б, В, Г, Д, Е).

Лялькотерапія як метод 
психологічної допомоги 
особистості. З історії лялько 
терапії. Які ляльки використовують 
у  лялькотерапії?
Лялькотерапія -  це один із напрямків 

арт-терапії, психологія творчості, метод, що 
використовує в якості основного прийому 
психокорекційного впливу ляльку, як про
міжний об’єкт взаємодії дитини і доросло
го. Лялькотерапія заснована на процесах 
ідентифікації дитини з улюбленим героєм 
мультфільму, казки, з улюбленою іграшкою 
[4, с. 75]. Ідентифікуючи себе певним чином, 
дитина в умовній ситуації проектує свій вну
трішній світ і переживає реальні почуття, які 
діагностуються, направляються і коректу
ються психологом.

Людство здавна вірило в містичні вла
стивості ляльок. Вони використовувалися 
в обрядах, у якості оберегів (для вигнання 
хвороб, захисту будинку від нечистої сили, 
успішного результату пологів тощо). І, зви
чайно, саме лялька завжди була улюбленою 
дитячою Іграшкою. На цьому ґрунтується го
ловний принцип лялькотерапії -  іграшці ди
тина завжди довіряє більше, ніж дорослим.

Історія застосування ляльок у лікувальній 
практиці нараховує приблизно сто років. 
Приміром, невропатолог Малколм Райт з 
Уельсу ще в 1926 році використовував ля
льок та ляльковий театр для зняття неврозів, 
пов’язаних зі щепленням, у дітей. Пізніше 
було відкрито властивість ляльок допома
гати у реабілітації хворих на церебральний 
параліч. У Радянському Союзі 20-х років XX 
ст. ляльки також допомагали лікувати заї

кання у дітей, відновлюватися після сильних 
стресів і при обмеженні в русі. Цим відомий 
Ленінградський «Театр Петрушки» під керів
ництвом Деммени, а також Ленінградський 
інститут професора Р.В. Турнера.

Можливі індивідуальна і групова форми 
лялькотерапії. Лялькотерапія популярна яку  
зарубіжній (Ф. Зімбардо, 1991), так і у вітчиз
няній практиці психокорекційної роботи (І.Г. 
Вигодська, 1984; А. І. Захаров, 1986; А. Співа- 
ковська, 1988 та ін.).

Гра з лялькою -  це той світ реальності, у 
якому живе дитина. У  лялькотерапії вико
ристовують різні види ляльок. Серед них 
пальчикові ляльки, ляльки-рукавички, мотуз
кові ляльки, ляльки-маріонетки, тіньові ляль
ки, площинні ляльки, ляльки-костюми тощо.

Пальчикові іграшки використовують 
для розвитку дітей вже не одне століття. Це 
мініатюрні фігурки в наборі, які надягають 
кожну на окремий палець для розігрування 
якогось сюжету або казки. Такі іграшки осо
бливо цікаві дітям від півроку до п’яти.

Ляльки-рукавички традиційно вико
ристовуються для дитячих лялькових теа
трів, різних інсценівок, зображень казок. 
Ляльки-рукавички можуть стати справж
німи акторами лялькового театру. Діти в 
захваті від постановок з такими ляльками. 
Вони також із задоволенням беруть участь у 
їх виготовленні. Зробити такі ляльки зовсім 
нескладно, головне проявити фантазію.

Ляльки-маріонетки. Робота з ляль- 
кою-маріонеткою дозволяє удосконалювати 
тонку моторику руки і загальну координа
цію рухів, проявляти через ляльку ті емоції, 
почуття, стани, які дитина з певних причин 
не може або не дозволяє собі проявляти.

Тіньові ляльки використовуються для 
роботи тіньового театру і виготовляються 
з чорного чи темного картону або паперу. 
Такі ляльки використовуються переважно 
для роботи над дитячими страхами. Граючи 
з такою лялькою в тіньовому театрі, дитина
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отримує досвід вирішення своєї проблеми.
Площинна лялька представляє собою 

модель ляльки, вирізаної з щільного картону 
або тонкої фанери. Як правило, руки ляльки 
кріпляться на шарнірах чи на кнопках і вільно 
рухаються. Такого роду ляльки використову
ються для роботи з дітьми, у яких є проблеми 
в спілкуванні, поведінці, з порушенням обра
зу Я. Така лялька може мати змінний набір 
виразів обличчя, які відповідають різним 
емоційним станам. Саме такий вид ляльок 
був використаний нами для роботи.

Мотузкові ляльки. Такі ляльки багато
функціональні. Вони ефективні для вирішен
ня у дітей проблем у спілкуванні, підвищеної 
тривожності. Така лялька проста у виготов
ленні: з мотузки збирається контур ляльки, 
за петельку голова ляльки пристібається 
на сорочку дитини, а палець дитини протя
гується в петлі, що знаходяться на долонь
ках ляльки. Таким чином, дитина імітує рух 
ляльки разом з власними рухами. Створен
ня ляльок з ниток -  давня сакральна техніка 
стабілізації особистості.

Об’ємні ляльки або ляльки-костюми 
традиційно використовуються для програ
вання рольових ігор. Це звичайні іграшки 
розміром у зріст людини.

Процес лялькотерапії зазвичай відбува
ється в два етапи: виготовлення ляльки; ви
користання ляльок для корекції і профілак
тики значущих емоційних станів. Робота по 
виготовленню ляльки також є корекційною. 
Захоплення дітей процесом виготовлення 
ляльки робить їх  спокійнішими, урівнова
женими. Під час роботи у них розвивається 
довільність психічних процесів, з'являють
ся навики концентрації уваги, посидючість, 
розвивається уява.

Проблеми, які допомагає вирішити
лялькотерапія
У підлітків особливе значення в житті ві

діграє спілкування з однолітками, важливим

стає думка інших. Дуже часто внутрішні про
тиріччя, які-небудь проблеми виявляються 
складними для вербалізації. Ці вікові осо
бливості висувають певні вимоги до прове
дення профілактичних, зокрема, тренінго- 
вих занять у підліткових групах. Тобто існує 
потреба в пошуку, адаптації й розробці пси
хологічних технологій, які мають неклінічну 
спрямованість, доступні, цікаві й ефективні 
в роботі з дітьми. Таким умовам, на наш по
гляд, відповідає найбільше феномен арт-те- 
рапії і лялькотерапії зокрема. Передбачаєть
ся, що звертання до потужного потенціалу 
мистецтва, що виконує роль «екзистенці
альної підтримки», буде сприяти гуманізації 
відносин, особистісному розвитку, форму
ванню позитивного відношення, придбанню 
цінних соціальних навичок.

Наступні характерні риси лялькотерапії 
особливо привабливі для її використання 
в роботі з підлітками. По-перше, вона ви
користовує мову візуальної, пластичної, 
аудиапьной експресії. Певні сторони вну
трішнього життя підлітка дуже складні для 
вербалізації, тому лялькотерапія стає єди
ним способом зв'язку між підлітком і сус
пільством, підлітком і психологом.

По-друге, лялькотерапія сприяє розвитку 
креативності. Людина творча завжди знайде 
рішення в будь-якій ситуації. Знайти творче 
рішення -  це значить зробити те, що, як зда
ється, ніхто до тебе не робив. Креативність 
майже тотожна адаптивності. Розвиваючи 
креативність, відбувається розвиток адап
тивних ресурсів особистості [3, с. 39].

Наступний момент полягає в тому, що 
творчість як процес нерозривно пов’язана 
з поняттям задоволення. Естетичне задо
волення, отримане від створеного, сприяє 
формуванню в групі довірливих, теплих від
носин, прийняттю себе й інших. Крім того, 
мистецтво -  це унікальний спосіб передачі 
й засвоєння людського досвіду взагалі й уні
версальний життєвий досвід кожного.
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Не менш важливим є й той факт, що ді
яльність, пов’язана із творчістю, є для біль
шості людей, крім професіоналів, зовсім 
незвичною, новою, недослідженою, найчас
тіше сприймається як гра. Ігрова діяльність 
не має практичної мети. Гра спрямована на 
процес. Граючи, ми потрапляємо в абсолют
но комфортний і безпечний простір. У  цьо
му просторі людина може бути такою, якою 
ще ніколи не була у реальному житті. Коли 
дорослий або підліток грає, він автоматично 
потрапляє в дитинство. Творчість розкриває 
приховані ресурси людини, дозволяє роби
ти помилки, одержувати досвід, що був не
можливий у реальному житті.

У роботі з підлітками під час арт-терапе- 
втичних занять доцільно використовувати 
так званий «груповий підхід» -  сполучення 
різноманітних форм творчості, що дає чле
нам групи волю виражати свої почуття й 
фантазії в будь-якій формі.

Лялькотерапія дозволяє об’єднати Інте
реси дитини і психокорекційні завдання 
психолога. Цей метод використовується в 
цілях профілактики дезадаптивної пове
дінки. Корекція протесгної, опозиційної, 
демонстративної поведінки досягається 
шляхом розігрування за допомогою ляльок 
типових конфліктних ситуацій, узятих з 
життя дитини.

Що може лялькотерапія та перелік про
блем, які допомагає вирішити: діагностика 
психологічних особливостей, виявлення на
явних емоційних станів і переживань, кон
центрація на власних почуттях і відчуттях, 
можливість випустити, відпрацювати агре
сію і негативні емоції, розвиток самоконтр
олю та комунікативних навичок, зняття 
емоційної напруги, можливість вираження 
почуттів, вирішення внутрішніх конфліктів, 
підвищення самооцінки, корекція страхів, 
допомога у встановленні соціальних кон
тактів, корекція відносин у родині, розвиток 
мови, розвиток грубої та дрібної моторики,

розвиток просторової орієнтації, розвиток 
креативності.

Практична апробація лялькотерапії 
у роботі з учнями. Робота по 
створенню учнями авторської 
площинної ляльки. Авторські 
площинні ляльки Ганущак 
Олександри
Не так давно група ліцеїстів разом із ав

торами даного дослідження була залучена 
практичним психологом нашого закладу 
до арт-терапевтичної роботи зі створення 
площинної ляльки (Додаток А. Площинні 
ляльки, виготовлені учнями Кременець
кого ліцею імені У. Самчука). Ці заняття

надзвичайно зацікавили нас, і ми виріши
ли продовжити свої дослідження у цьому 
напрямку шляхом підготовки і написання 
власної наукової роботи. У процесі роботи 
ми переконались, що терапія мистецтвом є
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найбільш давньою та природною формою 
корекції психологічного стану, якою можна 
користуватись для зняття накопиченої пси
хічної напруги, для того щоб заспокоїтись чи 
просто зосередитись. Творчість, реалізована 
у процесі арт-терапії та робота з її продук
тами, полегшує можливість висловити та 
відтворити внутрішні почуття, переживання, 
сумніви, конфлікти та сподівання, дозволяє 
у символічній формі ще раз пережити важ
ливі події, адже мистецтво здатне виража
ти неусвідомлювальний зміст внутрішнього 
життя людини.

Олександра -  творча особистість, любить 
малювати, займається бодіартом, і тому від 
цієї роботи отримала справжнє задоволен
ня. Свої ляльки вона вирішила виконати в 
стилі абстракції.

Абстракція -  це такий вид художнього 
мистецтва, де людина через певні символи 
може показати власний внутрішній світ. Ма
лювання елементів абстракції -  спосіб для 
дитини чи підлітка розвинути свій талант до 
художньої творчості. Олександра поділась 
своїми враженнями: «Спочатку мені здава
лося легким завданням нанести на силует 
людини знаки абстракції, але коли я сіла за 
виконання роботи, зрозуміла, що навіть за 
допомогою відомих мені символів створити 
завершений образ людини, хоч і паперо
вої, не так просто. Я довго сиділа в розду
мах, перш ніж заповнити чистий паперовий 
простір своїми малюнками, прагнула, щоб 
кожна моя площинна через абстракцію от
римала «своє обличчя», ожила завдяки сим
волам. І чим довше я проводила час за такою 
роботою, тим більше вона мене заохочува
ла. Я вирішила назвати свої роботи «Ляльки 
у стилі мехенді» (малювання по тілу), оскіль
ки створила їх  завдяки символам, які впли
вають на людину (Додаток Б. Площинна 
лялька у  виконанні Ганущак Олександри).

Вийшло так, що кожна лялька у стилі 
«мехенді» передавала внутрішній світ осо

би. Залежно від підібраних абстракцій, кож
на лялька отримала своє символічне ім’я.

Смілива і сильна (1) показує свою вну
трішню силу і відвагу. Це відображається 
стрілами на її тілі, адже не кожна людина 
здатна тримати у руках лук та стріли та смі
ливо цілитись у мішень. На це здатні тільки 
сильні духом.

Інша показує своє добре і відкрите серце 
(2). Зображене перевернуте серце, від якого 
відходять різні нитки та стрічки, що символі
зують зв'язки з іншими людьми. На сьогод
нішній день людям важко відкриватися та 
довіряти навіть близьким їм.

Учитися -  це дуже добре, тому на одній 
із ляльок відображено її гострий розум (3), 
який передають геометричні фігури із го
стрими закінченнями. Учитися завжди не
просто, однак не потрібно нехтувати цією 
можливістю, адже вона -  запорука успішно
го майбутнього.

В усі часи цінували людей Із доброю ду
шею, тому одна із моїх ляльок акцентує увагу
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на кола посеред свого тіла, де, за припущен
ням, у людини якраз знаходиться душа (4).

Лялька під іменем Внутрішній світ (5) воло
діє багатством, яким готова ділитися з інши
ми. Разом із відкритістю вона передає сміли
вість, адже не всі наважуються показати свій 
справжній Я-світ, виділитись із сірої маси, яка 
вміє тільки виконувати правила і слухати те, 
що їй наказують. А як наслідок -  закомплек
сованість зі страхом самовираження.

Остання робота демонструє працьови
тість та старанність (6), які передають ре
тельно промальовані елементи ляльки: лінії 
та кружечки, на її тлі. Тобто чим більш ми 
старанні та обов'язкові у дрібницях, тим кра
щими стаємо як зовні, так і внутрішньо. Істо
рія кожної ляльки відображає певні особисті 
проблеми, які знайшли свій вираз у наступ
них запитаннях, підготовлених для групової 
дискусії:

• «Смілива і сильна»: Можливо, мені 
варто здатися і стати слабкою, як біль
шість у цьому світі?

• «Відкрите серце»: Чи варто мені і на
далі залишатися доброю і відкритою, 
адже цим можуть скористатися інші?

• «Гострий розум»: Чи потрібно вчитися 
і досягати високих успіхів у навчанні, 
якщо в наш час усе можна купити за 
гроші?

• «Душа»: Наскільки безпечно відкрива
ти свою душу Іншим? Чи не краще за
лишатися замкнутою у собі, щоб мене 
ніхто не поранив і не завдав шкоди?

• «Внутрішній світ»: Чи варто показу
вати усім, що насправді приховано у 
мені, адже деякі можуть сказати, що я 
дивакувата?

• «Працьовитість та старанність»: У 
працьовитості моя сила, та чи не кра
ще вдатися до лінивства, як більшість 
нашої молоді, отримувати від життя 
тільки задоволення і не розпорошува
ти свої внутрішні сили на роботу?

Так вийшло, що неочікувано навіть для 
мене, робота над ляльками відобразила гли
бокі філософські смисли, над якими замис
лююсь я і більшість підлітків.

Хоча виконати роботу для мене було не 
важко, сама для себе я відмітила, що через 
неї я змогла більше розкритися як особи
стість. Я побачила у кожній зі своїх ляльок 
себе. Вони, ніби грані, відобразили різні сто
рони мого внутрішнього Я. Сміливість і сила, 
Відкрите серце, Гострий розум, Душа, Вну
трішній світ, Працьовитість і старанність -  
риси, якими я їх  наділила, питання, над яки
ми вони замислюються, водночас мої риси і 
мої питання. Я зрозуміла це, коли проаналі
зувала характеристики своїх ляльок-осіб. Та
кож ця робота надихнула мене на створення 
нових малюнків, які сподобалися моїй сімї 
та друзям».

Дослідження ефективності 
використання методу 
лялькотерапії з метою 
самопізнання і самоприйняття 
особистості підлітка. Особливості 
проведення дослідження 
з підлітками
Практична частина роботи була прове

дена дослідницею спільно із Свідинською 
Людмилою Миколаївною, практичним пси
хологом ліцею. До роботи були залучені учні 
Кременецького ліцею імені У. Самчука віком 
14-15 років. Для проведення дослідження 
учні були об'єднані в дві групи (перша група 
-  два учасника, друга група -  три учасники). 
Робота з кожною групою тривала до двох 
академічних годин.

Учасники дослідження (перша група): Іра 
М., 15 років; Таня С , 15 років.

Учасники дослідження (друга група): 
Алла К., 14 років; Софія Г., 14 років; Ангеліна 
П., 14 років.

Метою дослідження було апробувати ме
тод лялькотерапії у роботі з підлітками, до
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слідити його вплив на самопізнання і само- 
сприйняття особистості учня. Дослідження 
проводилось у два етапи: І -  виготовлення 
учасниками ляльки та складання її історії 
(оживлення ляльки); II -  робота з лялькою з 
використанням набору метафоричних кар
ток «Креатив» (Т&Т «Техніки і Технології») і 
проходило за таким планом роботи:

1. Учасникам заняття слід було 
підібрати і записати по три слова- 
символи (асоціативні слова) до своєї 
площинної ляльки, я к і передали
б ї ї  внутрішні особливості, 
переживання і проблеми.

2. По черзі учасники витягували по 
одній метафоричній картці та 
давали їй свою назву.

3. Учні встановлювали зв'язок 
зображення на витягнутій картці 
з власними переживаннями і 
набутим досвідом.

4. Учасники підбирали зі свого 
набору асоціативних слів одне, яке 
підходило б водночас до картки і 
ляльки.

5. Оформлення власних вражень від 
роботи, висновки.

Результати роботи учасників
першої групи
Етап оживлення ляльки. Приклади скла

дених історій (Додаток В. Створення й 
оживлення площинних ляльок учасника
ми першої групи).

Лялька 1 Тані С. Дріада, 16 років. Я вва
жаю, що в кожному із нас живе маленька 
принцеса, яка часом показує нам дитячий 
характер.

Як ви вважаєте, відчувати в собі дитину, 
це добре чи ні?

Лялька 2 Тані С. Таня, 14 років. Я про
живаю в невеликому селищі. Багато дітей 
мого віку стараються бути, як усі і одягатися 
залежно від моди.

Але, як їм пояснити, що кожен із нас осо
бливий і слід бути собою?

Лялька 1 Іри М. Марія, 17 років. Я лю
блю спорт. Багато спілкуюсь із людьми, але 
сильно залежна від соц-мереж.

Як мені здихатися постійної звички хапа
ти телефон і заходити в Інтернет?

Лялька 2 Іри М. Марина, 17 років. Я 
живу в невеликому місті, де є багато заводів 
і фабрик. Місто мені здається, жахливим. Я 
намагаюсь не виділятись із натовпу, але най
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частіше мене від звичайних людей вирізняє 
те, що я недуже жіночна і розмовляю грубо.

Як мені побороти в собі почуття неприяз
ні до людей?

Лялька 3 Іри М. Лілія, 18 років. Насправ
ді моє ім’я Олександра, але воно мені не по
добається. Я прагну уваги оточуючих і всіма 
силами намагаюсь виділятись із натовпу. Я 
постійно змінюю свою зовнішність, бо не за
доволена нею.

Чи погано, що я перебуваю в постійному 
пошуку зовнішніх змін?

Результати, отримані на етапі 
роботи з лялькою з використанням 
набору метафоричних карток 
«Креатив» (Т&Т «Техніки і Технології») 
(Додаток Г. Учасники першої 
групи під час практичної роботи з 
лялькотерапії)

Вибір 1.
Таня С.: картка №48. На картці зобра

жено отару овець на пасовищі. Таня С. по
бачила на ній риси «Усіх як стада», оскільки 
вона піднімає питання про труднощі прояву 
свого Я у зовнішньому світі, нагадує про про
блему самореалізації. Учениця співвіднесла 
картку зі словом особистість, із свого набору 
до ляльки 1. Іра М. дала картці назву «При
рода -  як дивина», бо в ній все відбувається 
за своїми законами; підібрала до неї слово 
природа із характеристик ляльки 1.

Іра М.: картка №47 із зображенням 
сцени театрального дійства. Іра М. назвала 
картку одним словом «Творчість», яке, на її 
думку, пов’язане із лялькою 3 і словом інди
відуальність. Таня С. назвала картку «Прояв 
себе», до якої також підійшло слово особи
стість до ляльки 1.

Вибір 2.
Таня С.: картка №55. На картці зобра

жено розлоге дерево на фоні заходу сон
ця. Таня С. побачила в ній «Внутрішній світ, 
який відкривається із появою світла», від
несла картку до ляльки 1, підібравши слово 
відважність. Іра М. назвала картку «Краса 
природи», прокоментувавши, що без світ
ла не побачиш темряви; віднесла картку до 
ляльки 1 із написаних слів вибрала природа.

Іри М.: картка №46. На цій картці зобра
жено фармацевта, що стоїть біля поличок із 
великою кількістю різних ліків. Іра М. зроби
ла свій висновок із побаченого так: «Здоро
вий спосіб життя краще, чим постійно лікува
тися медичними препаратами», співвіднесла 
її з лялькою 2 і словом спорт. На думку Тані 
С , ця картка не зовсім розкривала особли
вості її ляльок і вона виявила бажання зроби
ти повторний вибір, витягнувши картку №2. 
На ній виявилось зображення великого міста 
у годину пік. Таня С. назвала її «Пошук краси 
навколишнього світу», віднесла до ляльки 2 і 
підібрала слово веселощі.
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Вибір 3.
Іра М.: картка №45. На ній -  модель ко

раблика у закоркованій пляшці, яка лежить 
на піску біля моря. Іра М. дала картці назву 
«Рамки», вказавши, що бачить на ній «мрії, 
які заковують у рамки», віднесла її до своєї 
ляльки 3 і підібрала слово мрії. Таня С. пояс
нила зображення, як «Закритий внутрішній 
світ, який людина не може відкрити», від
несла її до ляльки 1 зі словом особистість.

Таня С.: картка №11. На ній зображено 
старшого чоловіка і дівчинку в яскравому 
одязі, які грають на барабанах. Іра М. дала 
їй назву «Бажання, мрії» пояснила, що пов’я
зує сюжет на картці із проблемою проведен
ня вільного часу з батьками. Іра М. віднесла 
її до ляльки 1, пов’язавши зі словом батьки. 
Таня С. сказала, що це картка «Наївність», 
віднесла до ляльки 2 зі словом наївність.

Вибір 4.
Таня С.: картка №9. На картці -  натовп, 

який відпочиває на концерті. Таня С. сказа
ла, що бачить у ній «Виявлення підлітками 
своєї особистості», віднесла до ляльки 1 зі 
словом особистість. Іра М. назвала картку 
«Захоплення чужою творчістю», віднесла до 
ляльки 3 і слова мрії.

Іра М.: картка №50, на якій -  відкри
тий нотний зошит і скрипка. Іра М. назвала 
її «Відображення внутрішнього світу через 
музику», співвіднесла з лялькою 3 і вибрала 
слово внутрішній світ. Таня С. сказала, що це 
«Передача своїх почуттів шляхом гри на му
зичному Інструменті», віднесла до ляльки 2 і 
слова мрійливість.

Вибір 5.
Таня С.: картка №49. Картка зображає 

кінні перегони, на яких присутні чимало 
людей. Таня С. сказала, що бачить у цьому 
спрямованість людей до перемоги, віднесла 
її до ляльки 1 І підібрала слово відважність. 
Іра М. назвала картку «Очікування вигра

шу», співвіднесла з лялькою 2 і словом вір
туальне життя.

Іра М.: картка №36. На картці зобра
жено їжачка в осінньому лісі. Іра М. дала 
їй назву «Колючка» і сказала, що ця картка 
відображає маскування своєї індивідуально
сті; віднесла до 1 ляльки, а зі слів вибрала 
інтернет. Таня С. у свою чергу сказала, що 
бачить на ній ніжний та красивий світ, який 
захищений колючками, пов’язала її з ляль
кою 1 і словом особистість.

Враження учасників
Іра М.: «Для мене робота з ляльками і 

спроба пов’язати їх  з метафоричними карт
ками виявилась не такою простою, як здава
лось відразу. Адже довелось розбиратись у 
собі і тим більше озвучувати свої думки. Та
кож було важко пов’язувати картки з певною 
характеристикою ляльки-особи. У багатьох, 
на жаль, упізнала себе, побачила якусь свою 
ваду, або ж відмітила характерну для мене 
особливість».

Таня С.: «Працюючи з ляльками, розгля
даючи картки, я ніби заглянула у свій вну
трішній світ. Це допомогло мені розібратись 
у собі. Я зрозуміла, що потрібно бути більш 
відкритою з людьми, не боятися показувати 
себе справжньою. Під час роботи я змогла 
порівняти себе тепер та в минулому і помі
тила зміни. Мій теперішній образ мені по
добається більше, ніж той, що був раніше. 
Я дійшла висновку, що за цей період мені 
вдалось багато досягти в тому, що раніше 
здавалося проблемою».

Висновки за результатами
дослідження
Учасники першої групи обговорили 11 

карток, зробивши по 5 виборів кожен. Робо
та сприяла їх самоаналізу і саморозкриттю.

Таня С. має веселий доброзичливий ха
рактер, однак їй важко побороти сором’яз
ливість. Переймається питанням яскравого
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прояву своєї індивідуальності, який наразі 
гальмує внутрішня нерішучість.

У Іри М. присутня невдоволеність влас- 
ною зовнішністю і бажання постійно зміню
вати її у пошуках свого ідеального образу. 
Має місце занепокоєння з приводу родин
них відносин.

Результати роботи учасників другої 
групи. Етап оживлення ляльки. 
Приклади складених історій
(Додаток Д. Створення й оживлення 
площинних ляльок учасниками другої 
групи)

Лялька 1 Алли К. Віка, 4 роки. Мій вік не
заважає мені стильно одягатись. Я люблю, 
коли мене хвалять та кажуть, що я красуня. 
У мене хороший характер.

На вашу думку, чи добре, коли дитина в 
4 роки є досить самостійною у виборі стилю 
свого одягу?

Лялька 2 Алли К. Андрій, 5 років. Я є
життєрадісна людина, люблю спілкуватись. 
Ходжу на бальні танці, люблю грати у фут
бол. А ще в захопленні від занять гуртка 
«Маленький розумник».

Чи добре мати стільки захоплень?
Лялька Софії Г. Софія, 17 років. Я про

живаю у невеличкому містечку. Я люблю 
виділятися серед інших, бути не такою, як 
усі. Моє хобі -  створювати незвичний одяг

і демонструвати його іншим. На жаль, не всі 
добре сприймають мої дизайнерські ідеї.

Чи варто мені надалі підтримувати своє 
захоплення?

Лялька Ангеліни П. Мене звуть Загадко
вість. Я роблю все, щоб ніхто не дізнався, яка 
я насправді. Ніхто не знає, в якому я зараз 
настрої. Мене не розуміють, однак загадко
вість -  це риса, яка захищає мене від інших.

Найбільше мене хвилює викриття. Я хочу, 
щоб ніхто не зрозумів мій справжній вну
трішній стан.

Результати, отримані на етапі 
роботи з лялькою з використанням 
набору метафоричних карток 
«Креатив» (Т&Т «Техніки і 
Технології») (Додаток Е. Учасники 
другої групи під час практичної 
роботи з лялькотерапії)

Вибір 1.
Ангеліни П.: картка №36. На картці 

зображено їжачка в осінньому лісі. Ангел і на
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П. сказала, що це добрий їжак, який знахо
диться не в своїй шкірі, підібрала слово ве
села до своєї ляльки. Софія Г. відмітила, що 
їжачок комфортно почуває себе у своєму 
світі, підібравши до своєї ляльки слово осо
блива. Алла К. сказала, що їжак колючий, 
але разом із тим добрий, підібрала слово 
загадковий з характеристики ляльки 2 і за
далася питанням: «А що під колючками»?

Алла К.: картка №50. На картці зобра
жено зошит із нотами та скрипку. Алла К. 
сказала, що це захоплення, радість від слу
хання музики, підібрала слово радість із ха
рактеристики ляльки 2. Софія Г. побачила в 
цьому прояв душі людини і вираження ба
жань та емоцій, пов'язала із власним праг
ненням досягти особливо високих успіхів 
у сфері набуття освіти (бажання вступити 
у престижний вуз). Підібрала слово незви
чайність, що найбільше відповідає характе

ристиці ляльки -  вміння створювати настрій, 
незвичний одяг. Ангел і на П. назвала картку 
«Мелодія душі», зазначила, що вона прига
дала їй, що її також хотіли віддати вчитись 
грі на скрипці. Підібрала слово хвилююча, 
бо в історії ляльки зазначено, що найбільше 
її хвилює, яка вона насправді.

Софія Г.: картка №11. На ній зображе
но старшого чоловіка і дівчинку в яскравому 
одязі, які грають на барабанах. Софія Г. від
мітила, що це незвичне прагнення, бажання 
чогось нового, що розвага -  це саме час віль
ного виявлення емоцій, коли можна забути 
про одяг, стати такими, як діти. Підібрала 
слово незвична, пов'язавши з хобі ляльки -  
створювати незвичний одяг. Ангел і на П. наз
вала картку «Ми з братом», підібрала слово 
весела. Алла К. сказала, що бачить на ній ве
селість, і цей малюнок пов'язує із лялькою 1 
і її характеристикою -  загадковість тому, що 
зображено стильний незвичний одяг.

Вибір 2.
Ангеліни П.: картка №57, на якій зобра

жено гострий момент у грі в футбол. Ангел і- 
на П. відмітила, що вона нагадала їй образи 
в попередній школі, перебування в ситуації 
один проти всіх. Назвала картку «Захист». 
Підібрала до неї слово хвилювання, побачи
ла в ній досягнення виграшу, коли або ви
грав, або програв. Софія Г. назвала картку 
«Ціль, досягнення цілі», пов'язала з бізне
сом, зазначила, що бачить у ній ризик для 
користі, отримання майбутніх прибутків. Із 
характеристик ляльки визначила слово осо
блива, бо вважає, що тільки особливі люди 
досягають остаточної цілі. Так зазначено і в 
історії ляльки -  вміння пробитись із провін
ції, з такої як всі стати особливою. Алла К. 
назвала картку «Мрії», окреслила сюжет як 
відомість, перелам. Підібрала з характерис
тик ляльки слово загадковість, бо ніхто не 
знає, чим закінчиться гра.

Алла К.: картка №38. На картці зобра
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жено багато бджіл, які сидять купкою. Алла 
К. назвала це «Страх», бо нагадало їй реаль
не переживання укусу бджоли. З написаних 
слів також обрала слово страх до ляльки 2: 
страх забути, програти. Ангеліна П. назва
ла картку «Добробут», сказала, що бачить 
у ній велику сім’ю, яка все приносить у свій 
вулик, де кожен має і виконує свої зобов’я
зання для однієї цілі. Пригадала вислів один 
за всіх і всі за одного. З характеристик ляль
ки взяла слово загадковість, вона загадкова, 
бо невідкрита. Софія Г. назвала картку «Его
їзм», боротьба за виживання, суперництво, 
коли всі разом, але кожен за себе. У Софії 
Г. виникли асоціації: блакитний і жовтий ко
лір, люди при владі у боротьбі за привілеї. 
Також картка нагадала їй клас у попередній 
школі, так як, те як сидять бджоли, нагадує 
піраміду. Так було і в моєму класі -  послуга 
за послугу, я комусь, а хтось мені. Взяла сло
во незвичайна, бо, щоб не загинути, вижити 
серед всіх, потрібно бути незвичайним, осо
бливим.

Софія Г.: картка №15. На картці зобра
жено венеціанську маску. Софія Г. назвала її 
«Впевненість», маска, під якою страх пока
зати якою ти є, впевненість, яка поки не про
явилась. Зазначила, що маска -  це зовнішній 
образ, який людина приймає, щоб закри
ти власне Я. Побачила в ній заклик, що не 
слід боятися проявляти себе як особистість, 
не ховати під маскою своє справжнє лице. 
Софія Г. знайшла відповідність з лялькою -  
вона любить виділятися, бути не такою, як 
всі, тому підібрала слово особлива. Ангеліна 
П. назвала картку «Закритість», коли люди
на замикається, робиться сухою, несправж
ньою (тріщини на масці) через чужу думку. 
Підібрала слово сумна, бо можна не відкри
тися ніколи. Алла К. сказала, що це «Вечір
ка», бо вона нагадує свято, карнавал, коли 
можна побути не таким, як завжди. Тому 
підібрала слово веселість з характеристики 
ляльки 1.

Вибір З
Алла К.: картка №13. На картці зобра

жено ранню весну, коли з-під снігу пробива
ються підсніжники. Алла К. назвала картку 
«Радість попри все». Зазначила, що як, не 
зважаючи на сніг, підсніжники пробивають
ся наверх, бачить у ній можливість проби
тися у вище суспільство. Підібрала слово 
радість від ляльки 2. Ангеліна П. назвала сю
жет «Весна». Побачила на картці поєднання 
протилежностей: холод і квітучі квіти; зи
мою Ангеліна П. пережила смерть родичів, 
тому сподівається на весну, що з нею при
йдуть позитивні зміни, закінчиться чорна 
смуга. Тому зараз зима для неї -  негатив, а 
підсніжники -  це надії на краще, тому й піді
брала слово весела. Софія Г. назвала картку 
«Успіх». Сказала, що підсніжники -  це радіс
ні люди, яким вдається почати свою справу, 
досягати успіху в чомусь значному. Пов’яза
ла її зі словом мрійлива і з реалізацією мрій 
з характеристики своєї ляльки.

Ангеліна П.: картка №33. На картці 
зображено дерев’яні дошки, крізь які про
росла ромашка. Ангеліна П. назвала карт
ку «Буденна радість», сказала, що в усьому 
потрібно шукати радість. Як би тобі не було 
погано, завжди після горя приходить ра
дість, тому підібрала слово весела. Алла К. 
назвала картку «Образа», бо квітка одна на 
всій площині, її ніхто не підтримує. Підібра
ла слово образа з характеристик ляльки 1. 
Софія Г. назвала картку «Радість». Вона ска
зала, що ромашка нагадала їй саму себе, бо 
вона часто почувається самотньою. У ро
машки було багато негараздів, але настав 
ранок і з ним прийшла радість життя: квітка 
зросла, незважаючи на незгоди. Зі слів піді
брала незвичайна.

Софія Г.: картка №5. На картці зображе
но дівчину, яка сидить у роздумах біля на
стільної лампи. Софія г. назвала зображення 
«Мрійливість». Сказала, що бачить дівчину, 
яка обдумує свої Ідеї, плани. Підібрала слово
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мрійлива. Ангел і на П. назвала картку «Про
світлення». Зазначила, що дівчина думає 
про плани на майбутнє, що робити далі, од
нак, які вони: злий задум чи щось хороше, 
нам невідомо. Підібрала слово хвилююча. 
Алла К. назвала картку «Загадковість», бо 
про що думає дівчина,-таємниця. Підібрала 
слово загадковість з характеристик ляльки 1, 
бо вона не знає, що вдягнути.

Враження учасників
Алла К.: «Не потрібно бути закриватись і 

ображатись на інших. Потрібно бути коман
дою. Однак не слід терпіти цькування одно
класників чи однолітків. Варто радіти та на
солоджуватись життям».

Софія Г.: «Не потрібно закриватися у собі. 
Якщо людина не реалізуватиме свої здібності, 
вона нічого не досягне. Потрібно показувати 
себе, використовувати свої вміння та талан
ти. Не потрібно зациклюватися на поганому, 
відпускати всі свої образи, робити корисні 
висновки з невдач. Слід думати про майбут
нє позитивно, мати впевненість, що все буде 
добре і вже зараз бачити свій успіх у житті. 
Потрібно бути собою і нічого не боятися».

Ангеліна П.: «Мені дуже сподобались 
заняття з лялькотерапії. Я зрозуміла, що є 
багато чинників, які спонукають до того, 
аби я нічого не досягла. Щоб їх  подолати, не 
можна закриватись, бо так ми відкидаємо 
багато чого у собі. А ще не можна опускати 
руки після кожної невдачі, бо після темряви 
завжди пробиває промінчик сонця».

Загальні висновки за результатами
дослідження
У другій групі обговорили 9 карток, зро

бивши по 3 вибори кожен. Робота на занятті 
допомогла розкрити цінності І психологічні 
особливості учасників.

В Алли К. прослідковуються певні страхи, 
пов'язані із процесом дорослішання. При
сутнє бажання зберегти дитячість із її на

ївністю. У процесі роботи була стримана в 
коментарях. Часто обмежувалась повтором 
вже сказаного або ж підтримувала думку ін
ших учасників роботи.

Софія Г. у процесі роботи виявила ви
сокий рівень розвитку емоційної компе
тентності. Прагне повноти самовираження, 
досягнення Я-ідеального. Прослідковується 
наявність внутрішнього конфлікту, пов’яза
ного із впливом на особистість групи, соці
ального оточення, думку яких не може ігно
рувати.

Ангеліна П. серед головних пріоритетів 
має цінності сім’ї, у середовищі якої почу
вається найбільш захищеною. Переживає з 
приводу недавньої втрати членів родини.

Працювати з ліцеїстами, майже одноліт
ками, дослідниці надзвичайно сподобалась. 
Учасники були відкриті, не боялись говори
ти те, що думають. Спостерігаючи за дівча
тами вже після проведеного дослідження, 
відмітили, що вони стали більш відкритими 
і впевненими у собі, ніж були раніше. У них 
зменшився страх критики і осуду, активізу
вався процес самовираження. Вони стали 
вільнішими у висловлюваннях своєї дум
ки, демонстрації того, що їм подобається, 
наприклад, стилю одягу, музики, яку пере
важно слухають. Це доводить, що участь у 
арт-терапевтичних заняттях мала на її учас
ників позитивну дію.

Висновки
Дитина, пізнаючи реальний світ, його со

ціальні зв’язки і стосунки, активно проектує 
досвіду специфічних ігрових ситуаціях. Най
кращим об’єктом такої соціальної проекції 
довгий час залишається лялька. Лялькотера- 
пія широко використовується для вирішення 
інтра- та інтерперсональних конфліктів, по
ліпшує соціальну адаптацію, коректує стра
хи, порушення поведінки, використовується 
під час роботи з дітьми, що мають емоційну 
травму.
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Арт-терапевтичні методи дають швидкий 
і безпечний доступ до несвідомого, оскільки 
при роботі з візуальними образами у люди
ни зазвичай відсутня або істотно знижена 
цензура свідомості, що дає цілісну картину 
її власного Я.

Дослідження з підлітками підтвердило 
позитивний вплив лялькотерапії на перебіг 
процесів самопізнання і самоприйняття, про 
що свідчать результати проведеної роботи. 
Тоді як на етапі створення ляльки та у про
цесі оживлення шляхом написання її істо
рії відбулась діагностика і самодіагностика 
учасників, поєднання ляльок із метафорич
ними картками сприяло кращому їх  самови
раженню.

У метафоричних картках важливий не 
художній зміст, а їх  проективна дія. Тоді як 
під час лялькотерапії відбулося неусвідомле- 
не приписування власних мотивів, почуттів, 
рис створеній ляльці, її сполучення з асоці
ативними картками, ще краще розкрило 
індивідуальні особливості учасників, адже 
в одній картці учасники бачили абсолютно 
різні речі, відповідно до змісту своїх акту
альних переживань.

Це метод, який дає можливість най при
род ні шого і безболісного втручання дорос
лого у психіку дитини з метою її корекції або 
психопрофілактики.

Розглянутий метод психологічної роботи 
надзвичайно корисний для підлітків. Арт-те
рапевтичні вправи допомагають їм побо

роти агресію і негатив, навчають виражати 
свої погляди і почуття, допомагають підня
ти самооцінку, вирішити наявні конфлікти 
і проблеми, а також привести свої думки і 
почуття до гармонії. Безперечними плюса
ми такого методу є його доступність і відсут
ність протипоказань.
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У роботі ми будемо досліджувати народ
ну міфоритуальну традицію східних слов’ян і 
вияв її в легендах Кременеччини.

Предмет дослідження -  особливості мі
фотворчого процесу, формування народно
го світогляду та уявлень, які відобразилися у 
легендах нашого краю.

Об’єкт дослідження -  вірування східних

слов’ян і легенди Кременеччини.
Актуальність роботи полягає в тому, що 

в ній розкриваються найважливіші складо
ві духовного життя слов’янського народу, 
їх вірування, повір’я, обрядовість. Про який 
народ можна говорити, не знаючи його куль
тури? Щоб ці народи не вважались «безкуль
турними», чи просто «поганськими», треба 
знайти те, що було насправді в наших пред
ків і показати це всім. Особливо зараз, коли 
ми будуємо демократичні, суверенні дер
жави, як ніколи постає питання про власні 
досягнення кожного народу: чим більше їх 
було, тим краще для репутації цього народу і 
взагалі -  держави.

Завдання роботи: -дати теоретичну ха
рактеристику міфам, її складовим; -розгля
нути процес формування народних уявлень; 
•дослідити релігійні вірування, як результат 
міфотворення; -розкрити особливості етніч
них звичаїв; -з’ясувати, які слов’янські міфи 
використовуються в легендах нашого краю; 
•виявити основні проблемні питання і спро
бувати дати на них відповіді.

У процесі роботи були використані на
ступні методи дослідження: «проблемний; 
•порівняльно-історичний; -системний; -опи
совий.

При дослідженні, в роботі ми дотримува
лися таких принципів: -історизму; -логізму; 
•об’єктивності; -системності.

Враховуючи актуальність даної роботи, її 
наукове значення, зважаючи на недостатній 
рівень розробленості, спираючись на праці 
попередніх дослідників, ми поставили мету: 
дослідити міфоритуальну традицію слов’ян і 
її вияв у легендах Кременеччини.

Використані нами джерела та праці до
слідників у цілому дають можливість роз
крити тему наукової роботи, дати відповіді 
на поставленні завдання.

Результати цієї роботи можна використо
вувати в школі при підготовці до уроків -  це 
значно полегшить працю вчителя. Дане до
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слідження може слугувати як посібник учне
ві, або просто джерелом інформації для тих, 
хто цікавиться культурою слов’ян.

Робота складається зі вступу, трьох роз
ділів, висновків, списку використаної літера
тури та додатків.

Теоретична характеристика 
формування світоглядних уявлень 
стародавніх слов’ян
Серцевиною культури стародавніх слов’

ян, як і культури будь-якого народу є сві
тогляд. Слов'янська міфологія -  складова 
духовного життя нашого народу, що про
являється в обрядовості, звичаєвості, риту
алах, фольклорі, які своєю образністю, ди
вовижністю окрасили, збагатили художню 
літературу, живопис, музику, мистецтво. 
Вона є символом природи, своєрідним ес
тетичним феноменом: міфи породили віру
вання, повір’я, поведінки людей.

Міфологія, з грецького -  mithos -  легенда 
і logos -  слово, перекладається як сукупність 
міфічних переказів, оповідей, як знання або 
наука про міфи. Міфи -  це різновид усної 
творчості народу, в якій переважають фан
тастичні або легендарні уявлення про навко
лишній світ. Для первісного суспільства було 
характерне міфологічне мислення, в якому 
поєднувалися реальне і фантастичне, істо
ричне та космічне узагальнення дійсності. 
Міфи -  це своєрідний літопис боротьби до
бра і зла, радощів і печалі, нового і старо
го. «Міфи -  це не стільки синонім легенди, 
скільки найглибше самовираження кожного 
народу, стрижень специфіки його історичної 
свідомості та самобутності» [8, с.52].

Поняття «міфічний» означає -  пов’язаний 
з міфами, казковий. Міфічні істоти живуть 
в людській уяві, художніх творах цікавим і 
оригінальним життям; овіяний легендами, 
легендарний; вигаданий, неіснуючий, фан
тастичний. «Дівчата пускали на воду вінки, 
ворожачи на своїх суджених, а шукачі щастя

підстерігали міфічний цвіт папороті в лісі» 
(М. Рильський) [14, с.14]. Отже, міфи -  це 
форма світогляду.

В основі міфотворення та міфопізнання 
лежить символізм, що передає фантазію 
певної людської спільноти про виникнення 
божеств, світу, походження самої людини, 
обрядів; міфологія також вид особливої на
укової системи -  класифікації вірувань та 
повір’їв, котрі, незважаючи на своє різно
маніття і різнобарвність, усе ж мають певну 
спільність ознак у світі народних уявлень і в 
офіційно впровадженій духовній культурі, а 
також свої підтипи в сучасній етнографічній 
структурі. Це:

* вірування та повір’я, пов’язані з космо
гонічними уявленнями (Земля -  центр 
всесвіту, небесні божества -  приста
нище душ померлих, НЛО);

* вірування, пов’язані з людьми, наділе
ними надприродними властивостями;

* вірування, пов’язані з істотами реаль
ного світу, що діють навколо нас (ча
клуни, відьми, знахарі, «божі люди»);

* вірування, пов’язані з мертвими, їх  ду
шами;

* демонологічні уявлення (домашні 
духи, мавки, лісовики, злі духи);

* вища міфологія і культ святих;
* магічні обряди -  елементи первісної 

культури, що дожили до наших днів 
(лікувальна магія, чорна магія, госпо
дарська магія, Інші види магій; перед
чуття, хіромантія, тобто ворожіння на 
долонях (лініях) рук та провіщання на 
цій основі майбутньої долі людини).

«Існування всього розмаїття вірувань не 
слід обмежувати тільки далеким минулим 
людства, пояснювати недосвідченістю, забо
бонністю людей. Міфотворення, міфовіру- 
вання та фантастика існують і в цивілізова
ному світі, що не менш дивно і загадково» 
[14, с.14-15].
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Міфологія і релігійні уявлення кожного на
роду мають своє соціальне підґрунтя, оскіль
ки вони формуються в конкретно-історичних 
умовах. Саме цим обумовлюються характер
ні особливості міфології стародавніх слов’ян. 
Вони виявляються порівняльним шляхом. 
Наприклад, грецька міфологія складалася в 
умовах рабовласництва. Її легенди оспівува
ли богів і героїв, які були далекі від земних 
справ та настроїв народу. Це були аристо
кратичні боги. Стародавні слов’яни не знали 
рабства в такій формі, як це було у країнах 
Західної Європи. Вони жили дружніми роди
нами, де панувала общинна рівність. Тому 
персонажі слов’янської міфології були про
стими, людяними, земними та доступними.

За функціями й актуальністю слов’янська 
міфологія ділиться на декілька рівнів. Вищий 
рівень характеризується найбільш узагаль
неним типом функцій богів (ритуально-юри
дична, військова, господарсько-природна), 
їх  зв’язком з офіційним культом. Сюди від
носять два слов’янські божества: Перун та 
Велес, а також пов’язані з ними персонажі 
жіночої статі. Крім них, входили інші боги -  
Сварог і Сварожня, Дажбог і Я рило.

До середнього рівня слов’янської міфо
логії належали божества, пов'язані госпо
дарськими циклами робіт і сезонними об
рядами, а також боги-покровителі племен 
і різних родів, такі як Чур і Рід. Можливо, 
до цього рівня відносилася значна кількість 
жіночих божеств -  Мокош, Лада та ін. їх  
функції дуже абстрактні. Це дозволяє іноді 
розглядати ці міфічні істоти як персоніфіка
цію основних протилежностей первісного 
колективу -  Доля -  Лихо (Недоля), Правда
-  Кривда. І. Огієнко вважає, «що з назвою 
долі, щастя, божества, очевидно, пов’яза
но загальнослов’янський термін -  «Бог». 
Наприклад, багатий (має долю, багатство)
-  небога (нещасний, бідний). Термін «бог» 
входив в імена різних слов’янських божеств
-  Дажбог, Чорнобог та ін.» [7, с.338-339].

До нижчого рівня слов’янської міфології 
відносяться різні групи антропоморфної не
чистої сили, духів, тварин, що пов’язані з усім 
міфологічним простором від дому до лісу, 
від чистого озера до болота. Це домовики, 
мавки, водяники, мара, кикимора, болотяні, 
криничні, очеретяники, польовики, гайовни- 
ки, перелесники, чорти, дияволи тощо. Всі ці 
персонажі пов’язані з негативними явищами 
в житті людини, і вона різним способами їх 
позбавлялася, уникаючи зла. Знаючи, як жи
вуть і функціонують міфи у слов’янських на
родах, можна казати, що кожен слов’янський 
мікроетнос мав свої міфи І кожен такий міф 
існував у багатьох варіантах, а у кожному -  
бракувало того чи іншого епізоду.

Отже, «реально існувала лише схема 
міфу, яка з часом втілювалася у різні варі
анти -  це основний міф. Літературної норми 
не було і сюжети розтікалися безліччю стру
мочків, зберігаючи лише головний напря
мок течії» [13, с.38-39].

Світоглядна система узагальнила досвід, 
набутий власним родом, а також найкраще, 
що було у сусідів. «Ігумен Данило, сучасник 
Володимира Мономаха, уклав періодизацію 
слов’янського язичництва та зробив спробу 
дати її системний виклад:

1. Культ «упирів» та «берегинь» -  дуа
лістичний аналіз злих і добрих духів.

2. Культ землеробських богів «Рода» 
і «Рожаниць». У  них уособлюється 
поєднання первинної форми 
матерії, «небесної» (Сварога) та 
«земної» (Рожаниць, матері-землі).

3. Культ Перуна, бога грому і 
блискавок, бога війни, покровителя 
воїнів та князів» [6, с. 10-12].

Треба мати на увазі й те, що важко відріз
няти міфи від фольклору. Сьогодні не ясно, що 
раніше з’явилося, або хто кого і що породив. 
Проте на відміну від легенд, казок та інших 
видів народної творчості міфи (за визначен
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ням сучасного вченого М. Поповича) характе
ризуються такими головними ознаками:

• міфи є історичними оповідями, що 
сприймаються як правда, як усвідом
лення загадкового минулого;

• міфи формують зразки і норми пове
дінки для тих, хто в них вірить;

• міфи виконуються разом із ритуала
ми і переживаються учасниками цим 
дійств по-справжньому, незважаючи 
на те, що це обумовлений повтор;

• міфи є також священною, сакральною 
історією, ігнорування якої, недотри
мання її правил сприймається як на
кликання великої біди.

Тому до міфологічних уявлень, магічних 
обрядів та ритуалів ми повинні ставитися 
поважно, а тим більше не глузувати з них. 
Вони відбивають багатющий досвід поко
лінь, відтворюють вікові прагнення людей, 
згуртовують і єднають їх  на цій основі. Це 
духовна історія, віковий чорнозем, на яко
му виростає національна свідомість народу, 
формується своєрідна культура.

Нажаль, природний розвиток слов’ян
ської міфології був перерваний. До нас 
дійшли переважно уривки прадавніх міфів, 
які нині так нелегко розрізняти, щоб відбу
дувати струнку систему слов’янської міфо
логії. Тому великий інтерес викликають усні 
народні перекази, звичаї, легенди, в яких і 
відображається світосприйняття народу у 
передхристиянську добу. Докладно про це 
буде описано в наступному розділі.

Міфи та релігійні вірування
східних слов’ян
Виходячи з питання про пантеон язич

ницьких богів, професор Е. Анічков твердить, 
що Київська Русь мала три релігії: «князь і 
його дружина своїм головним богом мали 
Перуна, купці і міщани визнавали свого бога 
торгівлі, Велеса, «скотья бога», простий на
род цих богів не визнавав, але мав власних

божків. Коли київські князі завойовували 
інші народи, то боги цих підкорених народів 
включались до пантеону своїх богів і були 
підлеглими щодо головного князівського 
бога» [7, с.327]. Охарактеризувати єдиний 
загальнослов’янський пантеон богів, як ми 
бачимо, практично не можливо, бо його як 
такого не існувало, але перерахувати і оха
рактеризувати богів можливо.

Род і Рожаниці. Род вважався Богом над 
Богами, творцем Всесвіту. Живе на небі, по-

силає людям і звірам життя, дарує дощ, дає 
долю. Жіночі божества Рожаниці опікуються 
дітонародженням і мають таємний зв’язок 
із зірками. Душа людини уявлялася як іскра 
небесного вогню -  зірка, яку Бог запалює 
при народженні дитини і гасить, коли люди
на помирає.

Сварог. Прабог, творець Всесвіту, чолові
че втілення Роду. Він населив землю різни
ми істотами, створив перших людей, став 
покровителем шлюбу й сім’ї.
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Перун. Володар блискавок і грому по
кровитель воїнів. З цим богом пов’язані

деякі географічні назви: Перунова рінь (на 
Дніпрі), яка називається так тому, що Воло
димир, впроваджуючи християнство, звелів 
знищити ідолів, а Перуна кинути у Дніпро; 
урочище Перуни (на Черкащині) тощо. Грім і 
блискавка мають як позитивне (викликання 
плодотворного дощу), так і негативне зна
чення (а р а х  бути забитим блискавкою).

Світовид -  бог Неба, небесного світила, 
найвищої святості. Його ім'я походить від 
слова «світло» в його різноманітних значен
нях: сонячне світло (день), білий світ, святий, 
священний.

Дажбог. Сонячний Бог, має прозоре для 
народного розуміння ім'я: даждь -  «дай» і 
Бог -  близьке до «багатство», тобто дослів

но Даждьбог -  «податель» добра, багатства 
(«Ой дай Боже» -  «Ой Дажбоже»). Він той, 
що дає буття. Хоча Дажбог цілком пов'яза-
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ний з небом, сонцем, як син Сварога, він та
кож є богом земного достатку, що символі
зується врожаєм жита і пшениці.

Хоре. Немає одностайної думки про по
ходження і функції цього Бога. Згадується у 
«Слові о полку Ігоревім». Переважно вважа-

ють, що ім’я Хоре походить з іранського хуаг
-  сяйво, новоперського хигееі -  блискуче 
сонце, санскритського Ьага -  вогонь. Хоре 
пов’язаний з небесним вогнем узагалі. Йому 
приносили жертви у вигляді хлібних виробів.

Стрибог. У «Слові о полку Ігоревім» Стри- 
бог згадується як Бог-родоначальник усіх 
вітрів; «Се ветри, Стрибожи внуки, веют с 
моря стрелами нахрабрьія пльки Игоревьі» 
[1, с.73]. Назва цього Бога, як вважають деякі 
вчені, походить від слова страта (знищува
ти). Він є творцем музичних мелодій, адже 
саме «подих вітру» -  дихання в найпростіші 
музичні інструменти (сопілки, дудки, ріжки)
-  створює музику. Пізніше Стрибог отримав 
назву Позвізда або Посвистача -  покровите
ля погоди.

Велес (Волос). Один з найстаріших бо
гів. Противник Перуна -  володар «нижньо
го світу», водних і земних сил, пов’язаний 
з померлими предками. Вважається богом 
достатку.
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Мокоша (Макош, Мокша). Богиня пов’
язана з жіночою сферою в господарстві: ру-

коділлям, прядінням, тканням та ін. У давні
ші часи вона була Богинею землеробства і 
родючості, жіночої життєвої сили, достатку, 
покровителькою полів та домашніх тварин. 
Мовознавці стверджують, що ім’я дослівно 
означає «Матір долі».

Дана. Всеслов’янська Богиня Води, вті
лення жіночого першопочатку життя. У  скі- 
фо-сармацький період перестало бути ім’ям 
Богині, а стало позначати просто річку. Таке 
ж значення має й слово Дон («вода», «ріка»), 
Донець, Дністер, Дніпро або Дунай -  назви 
річок, оспіваних у багатьох слов’янських піс
нях. Переказ про Богиню Дану записав Геро
дот, описавши її, як незрівняну красуню, не
порочну діву І мати всього живого, Богиню 
родючості.

Купайло (Купала). Бог літнього сонця, а 
також назва свята на його честь.

Ярило. Бог Весняного Сонця, розквіту 
природи, родючості, пристрасті. Корінь сло
ва яр -  означає яри, нестримний, збудже
ний, сильний, завзятий, пристрасний, гнів
ний.

Коляда. Бог зимового Сонця, який повер
тає коло Свароже до весни. Слово «коляда» 
багатозначне: Святий вечір, обряд славлен

ня на Різдво, сама пісня, винагорода за ко
лядування, різдвяний подарунок. Сучасне 
мовознавство пов’язує значення слова «ко
ляда» з «коло», «колокол», а також латин
ським саіепсіае (календар, різдвяні канікули) 
та ін. Але в народному уявленні існує також 
жіноча постать -  Богиня Коляда -  не тільки 
як уособлення свята, але як Богиня-Мати, 
що народжує сина Божища-Коляду -  тобто 
молоде зимове Сонечко.

Лада. Богиня материнства, старша Рожа- 
ниця, опікунка гармонії, ладу у Всесвіті, мати 
двох першопочатків життя ЛелІ (води, жіно
чості -  дочка Лади, молодша Рожаниця, Бо
гиня жіночої любові) і Леля-Полеля (вогню, 
мужності).

Демонологія відноситься до нижчого
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рівня слов’янської міфології. Це домовики, 
мавки, водяники, мара, кикимора, болотя
ні, криничні, очеретяники, польовики, га- 
йовики, перелесники, чорти, а також -  вій, 
вовкулака, лісовик, упир, берегиня тощо. 
Це основні духи -демони, в яких вірили 
слов'яни.

Домовик (похатник, господар, хованець, 
служка, помічник) -  божество дому, родини, 
який походить, вірогідно, від культу Предка 
і домашнього вогнища. Недарма він живе за 
піччю або під порогом хати. «Домовики -  се 
домашні духи. Вони постали з тих крапель, 
що чорт, замочивши палець у воду, стріпу
вав позад себе. Вони сидять по хатах і при 
запаленій страсній свічці їх  можна бачити. 
У багача у шерсті, у бідака лежить голий» 
[4, с.389]. Домовик невидимий, але іноді 
він показується маленьким дітям. Його пе
ревозять у нову хату, щоб охороняв родину. 
Коли сім’я живе в злагоді зі своїм домови
ком, він навіть намагається допомагати по 
господарству.

Русалки -  це первісно Діви-Богині при
роди: рік, озер, джерел, рослин, лісів, полів 
тощо. Це молоді вродливі жінки, котрі жи
вуть у воді (типовий український варіант), 
у лісі (характерно для білорусів) або в полі 
(російський варіант) і люблять лоскотати пе
рехожих.

Мавки на відміну від русалок, мали довге 
лляне волосся, вони уособлювали дітей, що
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народилися мертвими або померли нехре- 
щеними. Саме ці міфічні істоти своїм співом 
і привабливим виглядом заманювали хлоп
ців і залоскочувапи їх  до смерті.

Лісовик -  Бог лісу, можливо, первісно 
Бог-пасгух, який випасає лісову худобу: оле

нів, ведмедів, вовків, зайців. Тому люди-пас- 
тухи укладають з лісовиком угоду, приносячи 
йому в жертву яйце або печиво із житнього 
борошна, які кладуть на лісовому перехресті 
чи на галявині. Тоді дикі лісові звірі не будуть 
забирати в людей їхню худобу.

Водяник -  втілення стихії в образі Водя
ного царя. Уявлявся як старий довгобородий 
дід, який панує над русалками. Якщо люди
на необережно втручається до його царства, 
водяник може дуже зашкодити, навіть уто
пити, перевернути човен тощо.

Чорт (біс, диявол, дідько, сатана, щез
ник) -  як духовна постать, і як незвичайна 
обдарована людина. За християнськими

уявленнями, чорт -  людиноподібна істота, 
вкрита чорною шерстю, з рогами, з хвостом 
і копитами.

Перелесник -  літаючий дух спокуси, який 
заманює жінок І дівчат, кохається з ними в 
ночі й забирає силу та вроду.

Берегиня -  Богиня-захисниця народу, ві
дома сьогодні як Богиня народної пам’яті, 
яка зберігає прадавні звичаї.

Упир -  найдавніше уособлення зловоро
жих сил; покійник, що виходить з могили, 
аби висмоктувати з людей кров. Міг з’яв
лятися у різній подобі (собаки, кота, двох 
хлопчиків), ходити пішки або їздити на коні. 
Упир мав дві душі, одна з яких не покидала 
тіла і після смерті.

Мара -  міфічна богиня зла. Пізніше образ 
мари уособлював хворобливий, тривожний, 
неспокійний сон. «Мислилася страшною іс
тотою жіночої статі, нічним привидом, що 
насідав на еону людину, а коли прокидала
ся, то мара миттю зникала» [12, с.223].
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Вовкулака -  надзвичайна напівфантас- 
тична істота. Вовкулаки могли бути вродже
ні та зачаровані (обернені). Вродженим Вов
кулаком ставала людина, що народилася під 
певною планетою. Вірили також, що коли 
вагітна жінка побачить вовка, то в неї наро
диться дитина-вовкун.

Вій -  демонічна істота, що має образ ста
рого дідугана з величезними бровами. Наз
ву свою отримав через довгі й густі вії, що 
тягнуться аж до землі. Від згубної дії його по
гляду рятує те, що вій нікого не бачить крізь 
свої густі вії та брови. Ймовірно, з оповідями 
про вія, пов’язані повір’я про недобрі очі й 
зурочення, згідно з якими від злого погляду 
все гине чи псується.

З перерахованими вище богами та духами 
пов’язані різні народно-календарні звичаї, 
які є невід’ємною частиною духовної культу
ри східних слов’ян: свято Катерини, Андрія, 
Варвари, Миколая, вечорниці, Святвечір, ко
ляда, вертеп, Новий рік (або свято Василя), 
голодна кутя, Водосвяття тощо.

Слов’янські міфи в легендах
Кременеччини
У цьому розділі наукової роботи ми роз

глянемо міфи, які згадуються у легендах на
шого краю, що дійшли до нас із сивої дав
нини. За народними уявленнями існувало 
безліч людиноподібних істот, які знаходили
ся на землі, воді та на небі. Стародавні люди 
вірили у відьом, чортів та іншу нечисту силу, 
яку звинувачували у всіх своїх бідах.

У легендах Кременеччини, як і в україн
ських легендах загалом, злі духи часто на
бирали вигляду людини або тварини. За по
вір’ями вони приносили людям неймовірні 
страждання, численні хвороби та смерть. У 
зв’язку з цим давні слов’яни приносили жер
тви різним духам, які могли чинити як до
бро, так і зло, щоб задобрити їх  і відвернути 
від себе небажані події чи явища.

Чому ми звертаємося саме до легенд? 
Тому, що легенди -  це особливий жанр, який 
побутував з давніх-давен, коли ще не було 
писемності. Люди ці оповіді передавали з 
уст в уста, Із покоління в покоління. Вони 
оповиті догадками, фантазією і спираються 
на народні вірування слов’ян.

Легенди, які ми будемо розглядати, не
суть саме такі навантаження.

У легенді «Підземна королівна» постає 
перед нами мара прекрасної жінки, яка бро
дить просторими залами свого підземного 
палацу. їй дозволено лише раз на рік, на Ве
ликодню неділю, виходити на землю і з’явля
тися перед людьми (Легенда 1, с.45).

Звернемося до тлумачення слова «мара» 
у слов’янській міфології. Мара -  будинковий
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дух жіночої статі. Називали її по-різному: 
доможіріха, Домані, потвора, шишимора. 
Вона, як правило, не показується людям.

З’ясуємо значення цього слова деталь
ніше: 1) те, що приснилося, примарилося; 
щось вигадане, нереальне, несправжнє, плід 
фантазії; 2) те, що не відповідає справжньо
му уявленню про дійсність; щось химерне, 
незвичайне; те, що тільки здалося реальною 
дійсністю; ілюзія; 3) тінь померлого в уяві; 
нереальна вигадана істота; невиразні обри
си чого-небудь, тіні [4, с.117 ].

Отже, в оповіді прекрасна королівна по
стає як тінь померлої королеви Бони, хоча у 
легенді ім’я не згадується.

У легенді «Лісова панна» ми зустріча
ємося із вродливою лісовою красунею, яка 
заманювала недосвідчених парубків, силу
ючи їх  жити разом з нею (Легенда 2, с.46). 
Це прототип мавки. Традиційно вважають, 
що мавки живуть у лісах, символізують душі 
дітей, які народилися мертвими чи померли 
нехрещеними. Вони часто постають у вигляді 
молодих красивих дівчат, що танцями і спі
вами заманюють хлопців у ліс, де залоскочу- 
ють їх  до смерті або стинають голови.

Як бачимо, на відміну від традиційного 
уявлення про мавку, лісова панна з легенди 
лише заманювала юнаків, примушуючи їх 
жити з нею. Ця міфічна істота не мала намі
ру позбавляти життя парубка. Проте обра
нець, зумівши вирватися з царства вродли
вої панни, довго не жив.

Дещо ін ш и ми мавки змал ьован і у легенді 
«Сила кохання»: «Стрункі вербички та бе
різки, котрі росли довкола, перетворилися 
на гарних молодих дівчат у зелених довгих 
сукнях, з серпанками з туману на плечах, 
у віночках із блискучих світлячків. То були 
доні дивного дідуся -  царівни Мавки» (Ле
генда 3, с.47), «Одна з дівчат дістала звідкі
лясь прегарну арфу, змайстровану з вербо
вих віт, із струнами з тонкого павутиння. 
Ніжна мелодія полинула над лісом. Мавки

стали танцювати, поблискуючи в місячному 
сяйві голівками у чарівних серпанках» (Ле
генда 3, с.48).

Отже, можна зробити висновок, що до 
звичного тлумачення міфічної істоти місцеві 
жителі дофантазовували щось своє.

Мавка (Навка, Нявка) є різновидом ру
салки. Русалка -  один із най колорити і ших 
персонажів української демонології, уосо
блення небезпечної водяної стихії. Це моло
ді вродливі дівчата, котрі живуть на дні річок 
у чудових кришталевих палацах. Уночі, коли 
сходить місяць, русалки виходять на берег, 
чешуть своє довге зелене волосся і водять 
хороводи. Чудовим співом вони заманюють 
юнаків чи дівчат, затягують їх  у воду і за- 
лоскочують.

Саме таке тлумачення подано у легенді 
«Сила кохання»: «А збоку під вербою сиді
ли річкові Русалки в прозорих шатах і гре
бенями з жаб’ячих кісток чесали свої пиш
ні й довгі коси. Ці звабливі красуні любили 
зманювати з дороги довірливих нічних ман
дрівників, залоскотати їх до смерті, затягти в 
ставок і там лишити на поживу рибам» (Ле
генда 3, с.48).

За поширеними уявленнями, русалками 
ставали молоді дівчата, котрі втопилися, або 
померлі до хрещення маленькі діти. Подеку
ди побутувала думка, що русалками става
ли люди, що помирали на так званий Русал
чин Великдень. Оберегом від них слугували 
хрест та полин.

Цікавою є легенда про монастир імені 
Пресвятої Діви Марії, що знаходився на Ді
вочих скелях (Легенда 4, с.54). У ній розпо
відається про те, як нечистий на ім’я «Чорна 
Зрада» хотів знищити школу при монастирі, 
яка була осередком освіти на Україні. Допо
міг йому здійснити цей задум чарівний ка
мінь, взятий у Морського Духа.

Прототипом нечистого «Чорна Зрада» з 
легенди є звичайний чорт. Чорт (нечистий, 
біс, клятий, лукавий, рогатий, хвостатий)
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-  міфічний злий дух. Він може набрати ви
гляду людини, але чортячу подобу інколи 
видають ріжки, рило, шерсть, хвіст, копита. 
Чорти мають свою чарівну силу тільки вночі. 
Вважають, що нечисті водяться у безлюдних 
запущених місцях: очереті, бур’янах, біля 
млинів, на перехрестях доріг. Але постійним 
їх  мешканням є пекло, де керує вій.

У легенді опис нечистого не подано. Але 
його ім'я і вчинки підтверджують той факт, 
що ця міфічна істота повністю відповідає 
народним уявленням слов’ян про чорта. В 
іншій легенді подається опис нечистої сили: 
«Хвостаті й рогаті Куцорили гасали по тра
ві, борюкались в очеретах, здіймали скрізь 
страшенний свист і галас» (Легенда 3, с.48).

Пізнавальним є переказ старих людей 
про чарівну квітку -  папороть.

За українськими віруваннями папороть 
розквітає серед літа -  в ніч на Івана Купала. 
Це свято здавна відзначається 24 червня й 
збігається з літнім сонцестоянням; складаєть
ся з двох свят -  Купала (язичницького Бога 
зелених плодів, якому приносили в жертву 
хліб -  головний плід землі) і християнського 
свята Різдва святого пророка Предтечі -  хрес
тителя Господнього Іоанна (Івана) (7 липня за 
новим календарем). Купала відзначала пере
важно молодь у купальську (іванівську) ніч. 
Свято поєднувало елементи культу Сонця, 
аграрної магії, очисних і еротичних обрядів. 
Найбільше поширення отримало плетіння 
вінків з різних квітів і трав, розпалювання 
вогнищ і перестрибування через них, купання 
або обливання водою означало очищення. У 
цей вечір дівчата ворожили на вінках, а вночі 
молодь ішла в ліс шукати цвіт папороті: «Та 
раптом в глибині лісу загорівся червоно-зо
лотистий вогник і, розсипаючи навколо себе 
пучки ясних іскор, замерехтів поміж стовбу
рів дерев, Степан стрепенувся і прикипів до 
нього поглядом» (Легенда 3, с.50). Та красу
ється ця квітка лише мить, бо нечисті сили 
зривають її і несуть у свої вертепи.

Ця фантастична квітка -  метафора бли
скавки. Щоб заволодіти нею, треба піти вно
чі у хащі лісу, де не чути співу півнів, накрес
лити на землі навколо себе коло, запалити 
свячену свічку, взяти в руки полин або якусь 
іншу рослину, якої боїться нечиста сила, і чи
тати Псалтир або Євангеліє.

Одна з місцевих переказів старих людей 
про цю чарівну квітку розповідає, що вона 
може потрапити до людини випадково (Ле
генда 6, с.56). Той, у кого опинявся цвіт па
пороті, знав минуле, теперішнє, майбутнє. А 
також міг читати чужі думки, розуміти мову 
рослин і тварин, ставати невидимим.

Легенди нашого краю не залишили поза 
увагою таких істот як лісовика і водяника. 
Лісовик -  це міфологічний образ, який уосо
блює небезпеку. Він підстерігає людину в 
лісі. Найчастіше змальовується як старезний 
кошлатий дід. На відміну від людей лісовик 
не має тіні, зваблює жінок, збиває людей з 
дороги, заподіює чимало іншої шкоди. Вод
ночас існують версії, згідно з якими лісовик 
є «пастухом від звіра», тобто охороняє звірів 
від хижаків, мисливців, інших небезпек.

Отже, звідси випливає висновок, що це 
небезпечна міфічна істота. Місцева легенда 
зберегла загальне уявлення про цей образ: 
«Коли погас останній промінь сонця, стара 
сосна, що споконвіку стояла понад стежкою 
у бережецькому лісі, тихо поворухнулась, 
немов потягаючись своїм крислатим гіллям 
після довгого сну, і нараз перетворилася на 
довгого старезного діда з довгою сивою бо
родою і мудрим поглядом зелених очей з-під 
кошлатих брів. Він був вбраний у золотисту 
блискучу свиту, схожу на кору дерева, а в ру
ках мав довгий срібний посох, прикрашений 
зверху гірляндою з соснових шишок.

Це був Лісовик -  мудрий і суворий воло
дар усіх довколишніх гаїв І дібров. Він посто
яв ще схвильку понад стежкою, а потім тихо 
рушив у гущавінь бору. Ішов помалу, уважно 
оглядаючи свої одвічні володіння. Від пиль
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ного погляду його очей не могла сховатися 
жодна дрібниця, хоча довкола вже тремті
ли сині сутінки» (Легенда 3, с.46-47). Проте 
наші пращури в оповіді показали позитивне 
ставлення лісовика до людей: «Дивіться ж, 
будьте добрі й милостиві на великому святі 
єднання, не займайте людей, бо вони -  бра
ти наші! Знаю, що, буває, роблять вони не
розумні вчинки і нищать дари нашої матері, 
але роблять це не зловмисно, а просто не 
думаючи. Мати Природа прощає їм, бо ві
рить у добре серце й світлий розум своїх ді
тей. Простіть же й ви минулі кривди! Радійте 
й веселіться разом з людьми!» (Легенда З, 
с.47-48).

В описі водяника ми не спостерігаємо 
відхилень від традиційного тлумачення цьо
го образу. У  слов’янській міфології ця істота 
постає як злий дух, втілення водної стихії. Це 
перетрансформований образ скинутого з 
вирію чорта, який за 40 діб потрапив у вод
не середовище і за наказом Бога там зали
шився. Етнографи вважають, що вірування 
давніх українців у водяника бере початок з 
язичницьких уявлень про обожнення всього, 
пов’язаного з водною стихією. Водяник най
частіше мав вигляд старого діда, покритого 
водоростями, з довгою бородою і хвостом: 
«Забулькала вода -  і з ставу виліз старий 
лускатий Водяник» (Легенда 3, с.48). Вва
жалося, що його володіння обмежувалися 
водоймищем. Розгніваний водяник міг на
носити людям збитки: топити їх, розливати 
річки, руйнувати греблі, млини. Він символі
зує собою зло, яке підстерігає людину у воді: 
«...люди -  то наші перші вороги, котрі виру
бують ліси, висушують болота! Зовсім уже 
через них життя нема! Так поквитайтеся ж 
з людьми за кривди і грабунок! Заманюйте 
їх  в болота, в провалля, в печери, повні змій! 
Щоб іншим разом боялися й поткнутися до 
наших володінь!» (Легенда 3, с.48).

Не залишили поза увагою наші пращури 
й відьом. Слово «відьма» походить від «віда

ти», тобто знати про все. Вони вміють уночі 
вилітати через комин печі і літати по небу на 
мітлі або кочерзі.

Існує повір’я, що раз на рік відьми з усьо
го світу злітаються на шабаш, на якому про
тягом трьох днів весело гуляють з нечистою 
силою, несамовито витанцьовують, через це 
там не росте трава. Потім знесилені поверта
ються додому. Саме тому гора на Кременеч- 
чині називається -  Лисою (Легенда 5, с.55).

Отже, з вищесказаного можна зробити 
висновок, що та чи інша міфічна істота може 
бути наділена певними властивостями, що 
не завжди співпадають з традиційним тлу
маченням.

Висновки
Дослідивши народну демонологію і міфо- 

ритуальну традицію слов’ян, співставивши її 
з тим, як вона подана у легендах Кременеч- 
чини, ми дійшли таких висновків.

У ході роботи був охарактеризований міф 
як джерело релігійних вірувань, демоноло
гічних уявлень; описана міфологічна систе
ма, яка поділялася на три рівні, відповідно 
до яких і розглядалися питання в науковій 
роботі.

Міфи -  це форма світогляду; різновид ус
ної народної творчості, в якій переважають 
фантастичні уявлення про навколишній світ. 
Реально існував основний міф, на основі 
якого вже створювались інші (наприклад, 
боротьба «світла» і «темряви», «небесного і 
«земного» тощо).

Релігійні вірування виникли з міфів, які 
створив слов’янський народ, це була своє
рідна форма світогляду, спосіб пояснення 
дійсності. Вони різнилися майже скрізь. Не 
існувало того зв’язку, який би зумів сформу
вати єдиний пантеон.

Питання про наявність єдиного верховно
го божества було найбільш дискусійним, але 
ми зуміли все ж таки розібратись у ньому. 
Єдиного Бога в східних слов’ян (та й взагалі
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в усіх слов’ян) не спостерігалося. Це не був ні 
Род, ні Перун, як свідчать деякі джерела і до
слідники, -  його просто не існувало і не мог
ло існувати з об’єктивних причин: слов’яни 
ніколи не були політично об’єднані, а тому й 
не могли мати спільних богів. Таке тверджен
ня нами підтверджено в ході написання ро
боти, аналізуючи самостійно першоджерела 
і вивчаючи думки різних дослідників. Навіть 
кожне плем’я, рід мали свого верховного бо
жества, і рідко такий пантеон ставав єдиним 
навіть для групи сусідніх племен.

За народними уявленнями існувало без
ліч людиноподібних істот, які знаходилися 
на землі, воді та на небі. Стародавні люди 
вірили у відьом, чортів та іншу нечисту силу, 
яку звинувачували в усіх своїх бідах.

У переказах Кременеччини, як і в укра
їнських легендах загалом, злі духи часто 
набирали вигляду людини або тварини. За 
повір’ями вони були причиною неймовір
них страждань, численних хвороб і смерті. У 
зв’язку з цим давні слов’яни приносили жер
тви різним духам, які могли чинити як до
бро, так і зло, щоб задобрити їх  і відвернути 
від себе небажані події чи явища.

Досліджуючи місцеві легенди, ми побачи
ли, що та чи інша міфічна істота може бути 
наділена певними властивостями, які не 
завжди співпадають з традиційним тлума
ченням.
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справи з нечистою силою.

Легенди Кременеччини
Легенда 1. Підземна королівна
Розповідають старі люди, що в глибині 

Замкової гори живе прекрасна королівна. 
Цілими днями вона бродить просторими за
лами свого підземного палацу. Гори небаче
них дорогоцінностей лежать там на кожно
му кроці. Та не радує їхній холодний блиск 
прекрасну панну, бо коштовності мертві та 
безмовні. А їй, молодій, так хочеться тепла 
людського, людських страждань і радощів, 
живої мови! Та, зачарована лихим проклят
тям, приречена красуня на самотність.

Лише раз на рік, у ніч на Великодню не
ділю, дозволено королівні виходити на зем
лю, з’являтися перед людьми. Якщо якийсь 
небоязкий юнак у ту пору спуститься в кри
ницю на замчищі, то стрінеться із нею, коли 
ударить перший великодній дзвін. Госпо
дарка скарбів постане перед ним, чудова, 
молода і ніжна. Одягнена завжди у довге 
біле плаття. Волосся хвилями розпущене 
по плечах. Очі закриті в чарівному сні. А у 
вустах тримає королівна маленький золоти
стий ключ.

Коли прийдеться панна юнакові до душі 
й захоче він красуню розбудити, звільнити 
від недобрих чар, то повинен швидко по
цілувати її в уста й зубами взяти чарівний 
ключ. Потім повинен відкрити дванадцять 
кованих дверей у королівни за спиною, на
брати трохи золота і вибігти назад. Робити

все це треба блискавично, поки проб'є два
надцять раз церковний дзвін.

Якщо сміливий і швидкий юнак устигне 
все зробити так, як треба, то звільнить дів
чину від чар лихих і їй не доведеться повер
татися в підземелля, а двері до скарбів зали
шаться відкриті. Дістануться тоді сміливцеві 
і королівна і скарби!

Якщо ж юнак не встигне, то, коли замовк
не дзвін, красуня зникне, а двері чарівні за
чиняться намертво на цілий рік, до других 
Великодніх свят...

Кажуть, багато хлопців хотіли роздобути 
королівну й ті скарби, але ніхто не встиг вер
нутися на землю до того часу, як стихав цер
ковний дзвін. Усі сміливці гинули у підземел
лі, встиляючи його своїми білими кістьми.

Але ціна кохання королівни, котре мани
ло, мов зоря далека, була і є для сотень юна
ків дорожча за життя. Тому щороку все новий 
сміливець чекає на красуню біля входу чарів
ного. І так вже діється багато сотень літ...

Упорядкована 
за Неоніли Крем'янчанки

Легенда 2. Лісова панна
Старші люди оповідають, що у бережець- 

ких лісах є лісові панни.
Легенда розповідає, що одного разу мо

лодий юнак повертався ввечері після роботи 
додому. Вирішивши скоротити шлях, пішов 
лісовою дорогою. Незабаром перед ним по
явилася вродлива лісова панна. Вана зама
нила недосвідченого парубка до себе, силу
ючи жити разом.

Молодий чоловік повернувся у село аж 
через два роки. З лісу він вийшов сивочолим, 
згорбленим старцем і оповідав, що лісова 
панна держала його при собі, але як йому 
там було, де живе та діва й чому так подався, 
сього не говорив. Швидко потім умер.

Записано ДіхтярукД. за словами 
Кукелко Надії Степанівни 

(82 роки)
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Легенда 3. Сила кохання
Літній день помалу догоряв. Наближа

лась сповнена чудес і незбагненних чарів 
Купальська ніч.

Коли погас останній промінь сонця, стара 
сосна, що споконвіку стояла понад стежкою 
у бережецькому лісі, тихо поворухнулась, 
немов потягаючись своїм крислатим гіллям 
після довгого сну, і нараз перетворилася на 
довгого старезного діда з довгою сивою бо
родою і мудрим поглядом зелених очей з-під 
кошлатих брів. Він був вбраний у золотисту 
блискучу свиту, схожу на кору дерева, а в ру
ках мав довгий срібний посох, прикрашений 
зверху гірляндою із соснових шишок.

Це був Лісовик -  мудрий і суворий воло
дар усіх довколишніх гаїв і дібров. Він посто
яв ще схвильку понад стежкою, а потім тихо 
рушив у гущавінь бору. Ішов помалу, уважно 
оглядаючи свої одвічні володіння. Від пиль
ного погляду його очей не могла сховатися 
жодна дрібниця, хоч довкола вже тремтіли 
сині сутінки.

Ось погляд лісового володаря привер
нула зламана гілка на кущі калини. Дідусь 
заклопотано доторкнувся до неї чарівним 
посохом -  і гілка зрослася, а кущ вдячно за
шумів до свого рятівника різьбленим лис
тям, колишучи серед гілля яскраві кетяги 
напівдозрілихягід.

Трохи віддалік натрапив Лісовик на сві
жозрубаний сосновий пень. Торкнувся його 
палицею -  і зашуміла на місці пня відродже
на сосна, висока й кучерява. Володар лісу 
задоволено всміхнувся, послухав, як шумить 
вона гіллям, а потім рушив далі.

Нарешті вийшов він на лісову галяву, ото
чену з усіх боків різнодерев'ям. Спинивсь і 
вдарив посохом об землю. Великий порох
нявий пень серед галявини умить зайняв
ся фосфоричним світлом -  і стало ясно, як 
удень. Стрункі вербички та берізки, котрі 
росли довкола, перетворилися на гарних 
молодих дівчат у зелених довгих сукнях, з

серпанками з туману на плечах, у віночках 
із блискучих світлячків. То були доні дивно
го дідуся -  царівни Мавки. Вони вклонилися 
батькові своєму і, вмостившись біля його ніг, 
приготувались слухати, що він їм скаже,

-  Царівни! -  суворо мовив Лісовик. -  Зав
тра прийде до нас велике свято -  єднання 
Матері-Природи і всіх її дітей! У цей день -  
ви знаєте -  ніхто не має права зобидити ко
гось: вухастий заєць без страху буде стриба
ти поряд з лисом, а сарна пастиметься поруч 
з вовком. А для людей відкриються найбіль
ші лісові й озерні таємниці, і вони зможуть 
стрітися із нами! Та більше того -  у Купаль
ську ніч в гущавині засвітить папороть свою 
чарівну квітку, і хто з людей знайде її, тому 
відкриються шляхи до незліченних скарбів! 
Такий дарунок Матері-Природи в честь свя
та для своїх дітей! Дивіться ж, будьте добрі й 
милостиві на великому святі єднання, не за
ймайте людей, бо вони -  брати наші! Знаю, 
що, буває, роблять вони нерозумні вчинки і 
нищать дари нашої матері, але роблять це 
не зловмисно, а просто не думаючи. Мати 
Природа прощає їм, бо вірить у добре серце 
і світлий розум своїх дітей. Простіть же й ви 
минулі кривди! Радійте й веселіться разом 
з людьми! Свято єднання настає! Хай буде 
воно довгим.

Царівни Мавки радо заплескали у долоні, 
підбігли до Лісовика поцілували йому руку 
за мудре слово і стали веселитись. Одна 
з дівчат дістала звідкілясь прегарну арфу, 
змайстровану з вербових віт, із струнами з 
тонкого павутиння. Ніжна мелодія полину
ла над лісом. Мавки стали танцювати, по
блискуючи в місячному сяйві голівками у ча
рівних серпанках. Старезний Лісовик присів 
на пень і, спершись на посох, став стежити 
за веселощами доньок.

*  *  *

А у цей час на березі ставка зібралася уся
ка нечисть.
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Хвостаті і рогаті Куцорили гасали по тра
ві, борюкались в очеретах, здіймали скрізь 
страшенний свист і галас. А збоку під вер
бою сиділи річкові Русалки в прозорих шатах 
і гребенями з жаб'ячих кісток чесали свої пи
шні й довгі коси. Ці звабливі красуні любили 
зманювати із дороги довірливих нічних ман
дрівників, залоскотати їх  до смерті, затягти в 
ставок і там лишити на поживу рибам.

Забулькала вода -  і з ставу виліз старий лу
скатий Водяник. Надувся, мов індик, узявся в 
боки й бундючно розпочав свою промову.

-  Шановне ставкове й болотне панство! -  
промовив він. -  Завтра, на День Купала, до 
лісу та ставка прийдуть чужинці -  люди. До
бренький цар наш -  Лісовик -  наказував їх  не 
займати. Але ж ви знаете, що люди -  то наші 
перші вороги, котрі вирубують ліси, висушу
ють болота! Зовсім уже через них життя нема! 
Так поквитайтеся ж з людьми за кривди і гра
бунок! Заманюйте їх в болота, в провалля, в 
печери, повні змій! Щоб іншим разом бояли
ся й поткнутися до наших володінь!

Поганство радісно залементувало і ки
нулося виконувати наказ свого болотяного 
воєводи, одне -  у хащі лісу, інше -  у прибе
режні очерети. Там затаїлося і стало ждати 
нагоди для своїх презлющих чар.

Лускатий Водяник поліз назад у воду.
А в цей час із боку села озвалася дівоча 

ніжна пісня, забриніла в небі, переливаю
чись сотнями відтінків, і розсипалася сріб
ними дзвіночками між буйних трав та квітів 
на луці. І ось невдовзі понад ставом з'явив
ся гурт дівчат. Святково вбрані, у вишитих 
сорочках, в картатих плахтах, закосичені 
стрічками, вони тихо йшли понад берегом і 
співали: «Ой на Івана, та й на Купала, там 
Мариночка віночки плела, віночки плела, в 
воду пускала ой на Івана, та й на Купала...»

На голівці у кожної дівчини був розкіш
ний вінок, сплетений із зібраних ще завидна 
на лузі квіток і трав. Біляві, чорняві, русяві, 
вони й самі були схожі на свіжі лугові квіти.

А найбільше виділялася з-поміж подруг 
ковалева донька -  Ганнуся. Тендітна, біло
лиця, із синіми очима, із чорними бровами, 
з русявою шовковою косою -  не дівчина, а 
справжня королівна!

Дійшовши до облюбованого ще раніше 
місця, де серед луки зеленіла застромлена у 
землю розкішна гілка із верби, дівочий гурт 
розсипався. І кожна, сміючись, поквапно 
стала витягати з широких рукавів сорочки 
приховані стрічки і прикрашати ними дерев
це -  Марену. А на кінці повісили дівчата на 
гілля ще й свої вінки. І, ставши в коло, закру
жляли біля Маренки. І знову полилась над 
ставом пісня...

Та раптом голосне юнацьке «Го-го-го!» 
розбило їхні співи. І від села з’явилися па
рубки. Веселі і святково вбрані, вони спини
лись пооддапь і стали гнути кпини із дівочої 
верби, сміючись і лихословлячи на її адре
су -  і вбрання у неї нібито нікудишнє, і сама 
вона ні до чого, і дівчата, видно, поганими 
господинями будуть, що навіть вбрати до 
ладу не змогли... Позбиткувавшись досхочу 
над дівочими святощами, парубки кинулись 
до вербички і познімали з неї вінки. А ті з 
криком стали їх  обороняти, молотячи кулач
ками по широких парубочих спинах. Зда
валось, що зараз усі пересваряться. Але на 
цьому жартівлива війна між молодцю скін
чилась. Усі незабаром помирилися поміж 
собою. Веселі парубки вінки повіддавали 
тим дівчатам, до яких під осінь хотіли заси
лати старостів, а далі рушили приготувать 
багаття. Заспокоєні ж дівчата попрямували 
до ставка -  поворожити на майбутню долю. 
Кожна ставила на свій віночок дві крихітні 
свічечки, запалювала їх  і пускала цей див
ний човник на воду. Якщо попливе вінок -  
щаслива доля жде дівчину; якщо ж потоне 
-  жде її нещастя.

І засміялася чорнява Оксана, бо її віночок 
поплив удаль і вогники свічок на ньому ме
рехтіли ясно, мов дві щасливі зірки. І запла
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кала поряд із нею русява Марійка -  її віно
чок зник в безодні ставу...

А неподалік вже тріщало та сипало іскра
ми на всі боки велике купальське багаття, і 
хлопці зі сміхом і вигуками перестрибували 
через вогонь, котрий, як вони вірили, очи
стить їх  від всяких бід, подарує щастя, дов
голіття та здоров’я. До них невдовзі приєд
нались і дівчата...

Пооддапь від веселого гурту під розлогою 
липою на узліссі стояли, обнявшись, Ганнуся 
і її коханий -  Степан, високий і кремезний 
парубок із непокірним чорним чубом і завж
ди усміхненими очима на засмаглому виду. 
Тільки тепер його очі всміхались якось заду
мано і трохи сумовито. Однією рукою Сте
пан пригортав до себе кохану, а другою тихо 
пестив її теплу дівочу голівку:

-  Ясочко моя! Зіронько небесна! Люблю 
тебе, як душу! І все життя любитиму! Знаю, 
що не можу похвалитись багатством, не маю 
ні нової хати, ні великого поля, але заради 
нашого щастя працюватиму вдень і вночі, 
щоб не знала ти, моя зіронько, лиха та не- 
сгатків! Якби міг, то кинув би до твоїх ніг усі 
багатства світу і зробив би тебе королевою! 
Чуєш, серце Ганнусю? Чи підеш ти за мене?

А дівчина, щасливо всміхаючись, кивала 
на знак згоди білявою голівкою і ховала її 
довірливо на широких грудях свого кохано
го, їй не треба було ніяких багатств, їй лише 
хотілося стояти ось так цілу вічність поряд 
із своїм судженим і вслухатися у його тепле 
воркування.

Та раптом у глибині лісу загорівся черво
но-золотистий вогник і, розсипаючи навко
ло себе пучки ясних іскор, замерехтів поміж 
стовбурів дерев, Степан стрепенувся і при
кипів до нього поглядом:

-  Дивись, Ганнусю! Це ж цвіте папороть! 
Нарешті щастя усміхнулося мені! Зачекай 
мене тут! Я зірву чарівний цвіт і він покаже 
мені, де закопані під землею скарби! Я від
копаю їх, і ми станемо багатими! Ти таки бу

деш королівною! -  скрикнув він. Потім рвуч
ко відсторонив від себе оторопілу дівчину і 
стрімголов кинувся у лісову гущавину.

-  Степанку! Степаночку! Не йди! То не каз
ковий цвіті То хтось злий хоче пожартувати з 
тебе! Спинись! Зажди! -  кричала вслід йому 
кохана, серце якої передчувало біду. Але юнак 
немов не чув її. Він мчав щодуху до мерехтли
вого вогника, що все більше віддалявся. Темні 
силуети дерев кружляли довкола нього у ди
кунському танку. Гілля ліщини шмагало його 
по обличчю, колючий терен рвав полотняну 
сорочку, займаючи й тіло. Але Степан цього 
не чув -  понад усе на світі він прагнув зараз 
заволодіти чарівною квіткою. Усе інше у цю 
мить для нього не існувало.

Але раптом земля розверзлась у нього 
під ногами і юнак з розгону полетів у чорну 
прірву. Від удару він втратив свідомість.

Коли прийшов до себе, то побачив висо
ко над собою прямокутник неба, всипаний 
ясними краплинами зірок. За спиною у себе 
почув чиєсь важке дихання. Озирнувся Сте
пан і сторопів -  позаду нього в цій глибокій 
ямі, з якої без сторонньої допомоги не ви
братись, сидів ще один в’язень -  худий го
лодний вовк -  і пас його пожадливо очима. 
Вовк не займав парубка, бо вже настало 
свято єднання. Але скоро воно скінчиться -  і 
тоді не втекти юнакові од вовчих зубів. Обо
ронятись він не має сили, бо дуже побився.

Степан розпачливо застогнав. А вгорі, над 
краєм ями, знову з’явився блукаючий вогник, 
що був всього лиш ліхтариком-світляком у 
руці підступного Чортика, і пролунало зле 
хихотіння. Потім вогник зник і все стихло.
Степанові лишилося тільки чекати смерті.

* * *
Схвильована Ганнуся довго чекала сво

го коханого, спрагло вдивляючись у темінь 
лісу. Але він не прийшов.

-  Видно, із моїм Степанком трапилось не
щастя! -  подумала вона. -  Я мушу йти йому 
на допомогу! Я визволю його з біди!
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І твердо вирішивши, що не дасть своє ща
стя на поталу злим силам, Ганнуся і собі ру
шила вглиб лісу по слідах коханого. Навколо 
неї тривожно шумів сосновий бір, чувся зві
дусіль незрозумілий шелест, сміх, пищання. 
Страх холодним обручем сковував ніжне 
дівоче серце. Але Ганнуся перемогла його і, 
міцно стиснувши в долоні маленький мід
ний хрестик-оберег, відважно йшла вперед.

-  Степаночку! Степане! -  кликала щомиті, 
та тільки луна відповідала їй, відбиваючись 
від стовбурів дерев. Гострі колючки шмагали 
ніжне Ганнусине тіло, вона щомиті натика
лась на непомітні в темряві пні та сухе ло
маччя, але все ж уперто йшла вперед. Кілька 
годин кружляла вона лісом. І врешті-решт 
прибрела на гарну велику галявину, осяяну 
м'яким світлом.

У центрі галявини Ганнуся побачила си
вобородого дідуся, вбраного в блискучі 
шати. Навколо нього гралися і танцювали 
гарні дівчата у зелених льолях, із зірочками 
світляків у розпущених косах. Побачивши 
Ганнусю, дівчата припинили свій танок, сіли 
в траву і стали зачудовано дивитися на неї.

-  Ходи до нас, дитино, і не бійся! -  промо
вив ласкаво Лісовик

-  Я -  володар цього лісу! А це ось, -  пока
зав на дивних дівчат, -  мої доньки -  Мавки! 
Не бійся! Ми не заподіємо тобі зла!

Ганнуся несміливо ступила ближче в коло 
світла і завмерла перед лісовим царем. А він 
став пильно розглядати її вроду.

-  Що привело тебе сюди? -  враз запитав. 
-  Мабуть, що не з добра бродила ти вночі 
купальським лісом і ранила ці ніжні ноженя
та? Кажи, що в тебе сталося, дитино? Може, 
тобі я чимось допоможу?

І Ганнуся, відігріта добрим словом, враз 
залилась гарячими слізьми.

-  Мого коханого, Степана, заманив у не
трі блукаючий вогник! Я цілу ніч шукаю його 
і не можу знайти! Допоможіть мені, добрий 
дідусю! -  заламала у відчаї’ рученята.

-  Блукаючий вогник, кажеш? -  перепитав 
Лісовик і раптом сердито нахмурив брови. -  
Здогадуюсь, чиї це витівки!

Він рвучко встав зі свого пня і владно вда
рив посохом об землю, а голос його зароко
тав над лісом, наче грім?

-  Хто посмів сьогодні, у свято єднання, 
зобидити людину? Відповідайте, а не то -  
лихо буде вам!

І нараз із нетрів лісу з'явились непри
вабливі на вид створіння. Вони плазували 
навколішки до Лісовика, цілували землю 
біля його ніг і благали, щоб він їх  не карав.

-  Це він, це він зробив! -  кланялося вкри
те лускою страховисько, вказуючи своєю 
перетинчастою, наче в жаби, лапиською на 
кошлате створіння, яке утримували з двох 
боків за роги улесливі діви-Русапки.

-  Ні! Я не винен! Це він мені наказав! -  
тіпалося чорне створіння, перелякано витрі
щивши банькаті очі. -  Він наказав заманити 
Степана у яму!

-  Ах ось що? -  пророкотав сердито Лісо
вик. На свято Матері-Природи, на велике 
свято єднання ви посміли зробити зло? Ос- 
лухались мене? За це на десять літ лишу вас 
у чужій подобі!

Він тричі вдарив посохом об землю. І гид
кий Водяник нараз перетворився в покру
чений старий вербовий корч. Русалки стали 
коло нього густим зеленим очеретом. А Чор
тики перетворилися на гаддя і з сичанням 
розповзлися по кущах.

-  Перебувайте ж у чужій подобі, щоб біль
ше не творили людям зла! -  закінчив Лісо
вик і сів на корч верби. А потім вже спокійно 
звернувся до Ганнусі:

-  Я добре знаю тебе, дівчино! Ти щира й 
роботяща! Любиш усе живе на світі! Коли 
йдеш гаєм, ніжно пестиш квіти і розмовляєш 
з ними, як з дітьми. Я бачив, як колись мале 
пташа, що випало на землю, ти врятувала, 
знов поклавши до гнізда...

-  Вона й мені допомогла! -  озвалася одна
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із Мавок. -  Коли була я деревом, Ганнуся 
хустиною перев’язала мені гілку, поламану 
підступними вітрами. Тепер ця дівчина -  
моя сестра!

-  Ось бачиш, дівонько! -  всміхнувся Лісо
вик. -  Тепер і в цьому лісі в тебе є рідня! У 
тебе добре серце, і я допоможу тобі!

Він тихо прошепотів чарівні слова, тричі 
вдарив посохом об землю і зразу перед ді
дусем з’явилося двоє: юнак стрункий в розі
рваній сорочці й похмурий сухоребрий вовк. 
Звір підібгав хвоста і зник у лісі. А парубок 
застиг у здивуванні.

-  Степанку! -  радо скрикнула Ганнуся.
-  Ганнусю -  серце! Звідки ти взялася? -  

простяг до неї руки зачудований юнак.
І вони кинулись одне до одного і стали 

навперебій розповідати про всі свої приго
ди лісові. Але через хвильку спам'ятались і із 
словами подяки схилились у глибокому по
клоні перед химерним лісовим царем.

-  Спиніться, діти! -  перебив їх  владно Лі
совик. Потім звернувся до Степана:

-  Не я тебе, юначе, визволив -  урятува
ла тебе кохана! Бо це ж вона прийшла сюди, 
переборовши страх, не боячись ані боліт, ані 
проваль! Любов цієї дівчини тебе порятува
ла! Шануй її і пам’ятай за це завжди!

А зараз йдіть собі! Пора вам уже додому! 
Хай щастя і кохання ніколи не полишить вас!

І нам пора, бо скоро вже займеться день!
Тут Лісовик, привітно усміхнувшись на 

прощання, легенько тупнув посохом -  і все 
довкола зникло: і він, і Мавки. Згас трух
лявий пень. Тільки стояла понад стежкою со
сна химерна, а поруч з нею шепотіли листям 
вербички і берізки молоді. Ганнуся і Степан, 
узявшись за руки, попрямували лісом в бік 
села. Вони були в цю мить такі щасливі! Ніщо, 
здавалось, більше не розлучить їх! Шовкові 
трави ронили їм під ноги прозорі перли про
холодної роси. А птахи лісові, прокинувшись, 
вітали молодят веселим щебетанням. Ганну
ся і Степан ішли сп’янілі від свого кохання.

А позад них з’явивсь нараз на небі ніжний 
серпик світла, що став миттєво більшати і 
розростатись, аж поки дивне золотисте сяй
во не залило все погоже небо, і встало із-за 
обрію велике гарне сонце, мов символ пе
ремоги кохання над ненавистю, добра над 
злом. Наповнена пригодами Купальська ніч 
скінчилась...

Упорядкована 
за Неоніли Крем'янчанки

Легенда 4. Дівочий монастир
Кажуть, що на Дівочих скелях стояв ко

лись монастир імені Пресвятої Діви Марії. 
Заснували його дівчата, яких Божа Мати ви
зволила з татарської неволі.

Коли дівчина-Веселка втратила своїх ви
хованців -  Дениса та Зореславу Мокосіїв, 
вона пішла в той монастир і заснувала при 
ньому школу, в якій виховувала дівчат та ве
ликих патріоток рідної землі. Цей осередок 
освіти дуже ненавиділи вороги України, а 
найбільше -  нечистий на ім’я «Чорна Зра
да». Хотів він знищити цю школу будь-якою 
ціною. Спробував затопити, та вода спини
лася біля підніжжя монастиря. Спробував 
спалити -  вогонь теж зупинився, мов укопа
ний. Зрозумів тоді «Чорна Зрада», що то сам 
Бог оберігає школу Веселки та монастир.

Довго літав нечистий по світу, вивідуючи, 
якби то знищити монастир. І нарешті виві
дав, що у Духа Моря є чарівний камінь над 
яким Бог не має сили.

Полетів «Чорна Зрада» до Морського 
Духа і став просити: «Позич мені свій камінь, 
щоб міг я монастир розбити».

«Не можу я тобі його дати, -  каже Дух 
Моря, -  бо камінь цей закриває отвір, через 
який витече все моє море». Але «Чорна Зра
да» не вгавав: «Позич! Позич! Я дам тобі за 
нього свою найчарівнішу бранку! А коли я 
поверну камінь, ти віддасиш мені її назад». 
Згодився Дух Моря на такий обмін Привів 
нечистий свою най милішу бранку, яку дуже
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любив, і Морський Цар замкнув її у своєму 
кришталевому палаці. Схопив «Чорна Зра
да» заповітний камінь і помчав до монасти
ря, а Дух Моря заткнув дірку своїм тілом і 
став чекати.

Піднявся «Чорна Зрада» високо в небо і 
жбурнув зі всієї сили чарівний камінь на мо
настир. Загинули всі, хто жив у ньому. Зали
шились одні руїни. Але і камінь теж загинув 
-  він розсипався на дрібні піщинки.

Закричав страшно нечистий, бо не міг 
вже повернути каменя Духу Моря і собі свою 
милу. З того часу збирає він в мішок дрібний 
пісок з чарівного каменя і ніяк зібрати не 
може. І в місячному сяйві часто видно його 
довгу чорну постать і чути жалісливе скаву
ління -  то «Чорна Зрада» плаче за своєю ми
лою, якої йому вже ніколи не повернути.

А вона живе собі щасливо в кришталево
му палаці і просить Бога, щоб нечистий ніко
ли не повернув Морському Духові чарівного 
каменя, щоб Дух Моря довіку сидів на своїй 
дірі і стеріг своє море.

З Дівочого монастиря не залишилося 
жодного уламка, але місце люди й досі звуть 
Дівочими горами.

Упорядкована 
за Неоніли Крем'янчанки

Легенда 5. Лиса гора
За давніми легендами відьми влаштову

вали шабаш на Лисій горі.
Цікаво, що свою назву Лиса гора, що на 

Кременеччині, отримала за те, що її верхівка 
ніколи не мала рослинності. Там раз на рік 
збираються зі всього світу відьми.

Хоча відьмацький шабаш і тривав тільки 
три дні, та вони так шалено та несамовито 
витанцьовували, що трава геть була витоп
тана.

Записано Діхтярук Д. зо словами 
Кукелко Надії Степанівни 

(82 роки)

Легенда 6. Перекази старих людей
про чарівну квітку
Коли папороть розквітає, ніч буває ясні

шою, і море коливається. Бутон квітки роз
кривається з тріском і розпускається золотим 
або червоним кривавим полум’ям, настільки 
яскравим, що око не в змозі виносити диво
вижного блиску.

Нечиста сила усіляко заважає людині за
володіти чарівною квіткою. У заповітну ніч 
навколо папороті лежать змії і різні чудо
виська, які жадібно очікують мить розквіту 
квітки. На сміливця, який наважиться заво
лодіти цією квіткою, нечиста сила наводить 
непробудний сон або намагається її скувати 
страхом.

Та коли людині все ж вдалося зірвати 
квітку, тоді земля заколивається під її но
гами, роздасться гуркіт грому, заблищать 
блискавки, завиють вітри, почуються ша
лені крики, диявольське реготання і звуки 
хльостання -  це нечисті шмагають по землі. 
Людину раптом обдасть полум’ям з пекла та 
задушливим сірчаним запахом, і з’являться 
звіроподібні страховиська з висунутими вог
ненними язиками, гострі кінці яких пронизу
ють до самого серця.

Доки не здобудеш квітки папороті, не 
можна виступати з кола або оглядатися на всі 
боки, бо як повернеш голову, так вона набік 
і залишиться ви вернутою! А якщо хоч крок 
зробиш із кола, чорти розірвуть на шматки.

Щасливець, який отримає квітку папоро
ті, не боїться ані бурі, ані грому, ані води, ані 
вогню і стає недосяжним для чар злих чаклу
нів. Він може панувати, керувати нечистими 
силами, для яких квітка папороті у руках лю
дини страшніша за будь-що, і вони з жахом 
розбігаються по нетрях та болотах. Квітка ця 
відмикає усі двері.

Той, хто володіє чарівною квіткою, бачить 
усе, що криється у надрах: земна кора зда
ється йому прозорою, наче скло. Усяк, хто ді
стане квітку папороті, стає віщою людиною
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-  знає минуле, теперішнє і майбутнє, читає 
чужі думки, розуміє мову рослин, тварин та 
птахів. Крім того, володар квітки може стати 
невидимим для присутніх.

Багато людей загинуло або збожеволіло, 
намагаючись оволодіти чарівною квіткою. 
Проте було й таке, коли до людини цвіт па
пороті потрапляв випадково. Кажуть, один 
житель села Іква шукав своїх волів, а було 
це напередодні свята Івана Купала. Отож, у 
пошуках худоби забрів у самі хащі лісу та й 
заблукав.

Незабаром настала ніч. Чоловік втомив
ся, ледве ноги волочить. А десь опівночі ще й 
гроза розгулялася. Грім, блискавка, шалений 
вітер з ніг збиває. Раптом чоловік за щось 
зачепився і саме в цю мить буря вгамувала
ся, засяяло і здалося, ніби земля захиталася 
під ногами.

Наступної миті знов стало темно, та селя
нин звідкись знав і де його воли, і шлях до
дому. Він бачив як нечисть біжить від нього 
врозтіч, і як сяють у надрах сховані від люд
ського ока багатства.

Коли ж селянин повернувся додому, то 
майже не довів до сказу і дружину, і дітей, 
бо ті чули, як він ходить по хаті, розмовляє, 
але не бачили його. Та тільки чоловік зняв 
постоли, а саме туди випадково потрапила 
квітка папороті, як усі побачили його.

Не встиг чолов’яга нічого пояснити, як 
раптом у двері постукав якийсь подорожній 
купець і прямо з порога став просити, щоб 
йому продали постоли. Жінці він сунув у 
руки повну скриню коштовностей, і не встиг 
селянин отямитись, як господиня віддала 
взуття чоловіка разом із квіткою.

Цієїж  миті селянин назавжди втратив му
дрість і забув про всі дива, які з ним трапи
лися.

Записано Діхтярук Д. зо словами 
Комаркової Ніни Василівни 

(76 років)

Інтерв’ю з жителькою 
с. Великі Бережці Коморковою 
Ніною Василівною 
Відгомін моєї молодості

Колеги по роботі називають Ніну 
Василівну не інакше як «Волинський 
соловейко». Та це й не дивно, адже голос 
жінки не залишає нікого байдужим. Вона 
присвятила усю себе пісні, хоча й не мала 
змоги працювати за покликанням. Ще з 
юних літ відчувала непереборну любов 
до прекрасного, тому тепло цього почуття 
зберегла на все життя.

-  Як сталося так, що ви не змогли пов’я
зати свою професію із мистецтвом, піснею? 
-  запитую в учасниці самодіяльного фоль
клорного ансамблю «Кумоньки».

-  У тії часи важко було вчитися. Хто ж бо 
питав нас чого хочеться? Співанки то було 
так, опісля роботи по господарству. Ото 
пам’ятаю: як зберемось купкою біля загати, 
бігаємо, малюсінькі ж бо були. Ай скільки ж 
то співанок було, всіх і не згадаю. А матір моя 
працювали фельдшером, я й боялася навіть 
запитувати про музичне училище. Видко шо 
через несмілость ту так і поплатилася, бо ж 
того й, напевно, перебрала на себе материну 
професію. Мати Орися тож се було як заве
дуть пісню, а по тому й заплачуть, та бідка
ються часто, що таке тяжке життя. А скільки 
легенд та переказів нам малим розказували!

-  Які найяскравіші спогади дитинства?
-  Ми ж бо і ніц толком не бачили в тому 

селі, худоба та й господа. Та народ часто 
на якісь гуляння зобирався біля сільського 
ставка. На Йорданську Вілію давали попити 
води кожному з домашніх. А опісля того бра
ли кутю, книша із хрестиком, освячену воду 
й починали господарство обходити. Мати 
завжди тримали в руках миску з свяченою 
водою, та молитви безперестанку шепота
ли над святинею. А на одвірках випалювали
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хрести від нечистого. Перед Водохрещем ми 
пекли олійні пампушки, та й відносили ко
ровам. Батько сварився тоді ще бувало, мов 
то не за християнськими обичаями скота на 
Святий Вечір мучним кормити. Але ті звичаї 
ходили вже давно по селу, того й боялися 
прогнівати кого святого.

-  Музику Ви любили з дитинства. Кажуть, 
що знали й багато легенд. А якісь ще пам’я
таєте?

-  Та багато чого було з того часу, позабу
валось. В єдних тільки назви знаю, чи пару 
рядків. От баба Болеслава була знала тих 
легенд цілу громаду. Вона серцем їх  чуєла. 
Як з літ 21 мала, то вернулася з подругою 
моєю Катериною до хати баби Болеслави. 
Ох багацько тих легенд переписали ми з її 
слів. Та в 59 році переїхала я на Хмельнич
чину, та й десь загубилася нотатка. Цікаво 
відзначала громада п рази и к Івана Купала. 
Зоби рал ися біля ставу молодії дівчата, пу
скали вінки та йшли в ліс по зелень. Соби
рали папороть і співали пісень. Ото тілько й 
припоминаю слова: «...звеселілося подвір’я, 
то Івась везе зелене пір’я, да й ще й бука зе
леного для господи молодого...» -  розпові
дає Ніна Василівна.

-  А які традиції особливо шанували у ва
шій родині?

-  Та всякі обичаї ми уважали. А особли
во батько богобоязливими були. А мати моя 
нетутешня були, так вважали обов’язком 
святішим жайворонків випікати. То лютого 
15 було, коли і не холодно вже, але й не те
пло. Того дня моя баба Марія цілими днями 
на лаві опріч тину сиділа, на небо гляділа. То, 
певно, вона ще вірила в тих птахів чудних, а 
я так ні вже. Малою зовсім була, тай тіши
ла, шо гостинці дають. Та коли вже дівкою 
стала, то геть не чекала тих днів радости их. 
А шанували ми свята, так як і всі», -  зі сльо
зами на очах згадувала жителька Бережців.

-  Можливо, Ви пам’ятаєте легенди, які 
розповідала баба Болеслава? -  поцікавила
ся у Ніни Василівни.

-  Ах, та є такі. Ще молодою чула їх. Скіль- 
ко води утекло, а цілісінькі пам'ятаю. Коли 
жаль бере за минулим, то розповідаю ону
кам. Тії легенди як відгомін моєї молодості.

Ніна Василівна при відкрила ще одні чудові 
сторінки вірувань українського народу. 
Напевно, вона змогла б розказувати 
їх декілька днів без відпочинку, адже це 
чудовий шанс знову почути далекий і 
забутий відгомін поколінь.

Діхтярук Дорина
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Галина Гордасевич -  поетеса, прозаїк, ак
тивістка, літературний критик, одна з тих, про 
яку потрібно пам’ятати. Як жанрова, так і те
матична палітра творів різноманітна і яскрава.

Отож, мета наукової роботи -  досліди-

ти мотиви поезій тернопільської письмен
ниці Галини Гордасевич, проаналізувати як 
складна доля вплинула на творчість.

Об’єктом дослідження є творчість Гали
ни Леонідівни, зокрема лірики; предметом 
-тем атика віршів.

Завдання наукової роботи: 'ознайоми
тися із біографією письменниці; 'визначити 
як впливали важкі життєві ситуації та без
державний статус України на твори пись
менниці; 'з’ясувати основні мотиви лірики 
Галини Гродасевич та навести приклади.

Письменниця багато писала про те «що 
боліло», тому її творчість наповнена грома
дянськими мотивами, які особливо актуаль
ні сьогодні -  тоді, коли на Сході війна.

Життєвий і творчий шлях
Галини Гордасевич
Земний шлях Галини Гордасевич -  терни

стий і страдницький, як і багатьох її сучасни
ків, проте вона зуміла вистояти, не втратити 
тої сили, яку дала їй рідна земля, зберегла у 
серці вогонь віри і надії у прийдешнє щастя 
для народу, духовні зв’язки, які не поривала 
ніколи.

Галина Гордасевич -  одна з невтомних 
українських жінок: поет, прозаїк, критик, 
публіцист. Народилась Галина Гордасевич 
тридцять першого березня 1935 року у мі
сті Кременці Тернопільської області. Батько, 
отець Леонід, належав до спадкового свяще- 
ницького роду, а матір Олена Хомчук -  до 
старосвітської інтелігенції.

Коли Галина була ще маленькою, отець 
Леонід Гордасевич одержав парафію на По
ліссі. Там майбутня поетеса провела дитячі 
та юнацькі роки. Поліські ліси та діброви, се
ред яких блукала Лесина Мавка, навіювали 
поетичний настрій. Галина ходила в ліс, щоб 
творити і декламувати поезії. Вона склада
ла вірші подумки і коли приходила додому, 
брала олівець і папір та записувала «гото
вий» текст. Дар віршування Галина успадку
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вала від мами, котра друкувала в тридцятих 
роках минулого століття свої поезії під псев
донімом Олени Волинянки.

Ще будучи малою, радіючи з того, що має 
вишиту сорочечку і фартушок, які вигапту
вала матуся, Гапинка міркувала, крутячись 
перед дзеркалом: «Ах, що то буде за я, що 
то буде за я»!

Батька заарештували, коли вона навча
лась у семирічці. Після її закінчення 1950 
року вступила в Острозьке, а пізніше пере
йшла у Костопільське педучилище. У місті 
жили родичі по батьківській лінії (батька на 
той час уже засудили сталіністи та вислали 
на каторгу). Вони допомагали дещо з харча
ми. Мама тоді з малою дочкою Інною пере
бивались на хлібі й воді у різних знайомих...

В Острозі, навчаючись у педучилищі, про
жила всього десять місяців. Життя було не
легким для дівчини, але коли вона згадувала 
молодість, то їй здавалося, що все: молоді 
роки, щастя, кохання, мрії, надії -  були лише 
оті десять місяців в Острозі.

Коли Галин ці ще не було сімнадцяти ро
ків, її заарештували просто на вулиці, звину
вативши у крадіжці, про яку вона не знала... 
У кімнаті гуртожитку, де вона жила, енка- 
ведисти зробили обшук і знайшли декілька 
віршів, у яких було згадано Україну. За скла
дання «націоналістичних віршів» й «антира- 
дянську пропаганду» малолітню дівчину за
судили на десять років таборів. Після смерті 
Сталіна аж у грудні 1954 року Галина Леоні
дівна Гордасевич отримала волю.

А що з цієї так званої свободи? Батьки на 
Колимі, на Волинь не пускають, а родини в 
Україні немає. Одна-однісінька на світі, але 
сповнена енергії. Завербувалась на Донбас, 
бо там роботи для всіх вистачало. Працю
вала на будівництві, клала асфальтобетон, 
розвантажувала вагони з цементом, вико
нувала інші роботи. Пізніше працювала на 
труболиварному заводі в Макіївці. Працю
ючи вдень, вечорами здобувала середню

освіту. Після закінчення вечірньої школи (а 
навчалася добре), вступила заочно до Доне
цького індустріального інституту, металур
гійний факультет. Для поетичної натури ма
тематичні науки не приносили задоволення, 
і тому Галина на другому курсі залишила 
цей інститут. Змінила профіль праці, стала 
культмасовиком у районному будинку куль
тури і вступила до культосвітнє училище. 
1962 року переїхала у Донецьк, де почала 
працювати друкаркою в обласній друкарні.

Це був період «хрущовської відлиги», 
ставлення до політв'язнів дещо змінилося.

Г. Гордасевич почала записувати вірші, які 
самі складалися в пам’яті. 1963 року долучи
лася до літоб'єднання «Обрій», у якій були 
Василь Стус, Василь Захарченко та інші. Лі
тературна діяльність захопила Галину. Вона 
почала публікувати у періодиці свої вірші та 
повісті. Для творчої праці треба було мати 
освіту.

Г. Гордасевич вступила заочно до Мос
ковського літературного інституту Імені М. 
Горького, який закінчила 1967 року й стала 
професійною письменницею. Писала вірші, 
оповідання, повісті, рецензії на поезії та про
зу, есе, критичні статті, публіцистику, казки й 
останнім часом детективи. Вийшло друком у 
різних видавництвах біля тридцяти книжок. 
Лише за третім разом році Галина Гордасе
вич була прийнята у Спілку письменників 
України. Працювала багато й різнопланово.

Вона готувала радіопередачі про малові
домих письменників і поетів, часто на Львів
ському, рідше -  Київському радіо. Промов
ляла в технікумах і школах Львівщини, вміла 
зацікавити аудиторію, гарно декламувала 
вірші, організовувала вечори, присвячені 
видатним особам і подіям. Була членом ред
колегії журналу «Тернопіль» в один період, 
дописувала до журналів «Вітчизна», «Бере
зіль», «Дзвін», «Кур’єр Кривбасу», часописів 
«Літературна Україна», «Українське слово», 
«За вільну Україну», «Високий замок» та ін
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ших. Журнал «Дзвін» (№2/3 2001 р.) видру
кував її автобіографічний роман «Соло для 
дівочого голосу». Крім письменницької пра
ці, Галина Леонідівна Гордасевич була задія- 
на у багатьох громадських організаціях. На 
початку дев’яностих років стала делегатом 
установчих з’їздів Товариства української 
мови імені Тараса Григоровича Шевченка 
(нинішнього товариства «Просвіта» ), На
родного Руху України і демократичної партії 
України. У Львові була членом Національної 
Ради Демократичної партії та редагувала у 
часописі «Демократ» літературно- мистець
ку сторінку «Ластівка». Була членом спілки 
політв'язнів, товариства «Меморіал». Від 
початку і до останніх номерів часопису «По
клик сумління» писала статті на злобу дня 
і як коректор вичитувала кожен номер від 
сторінки до сторінки, вела рубрику «Черво
на калина».

З 1998 року була членом Координаційної 
Ради товариства українських жінок імені О. 
Бесараб, а з  1999 року -  членом правління но- 
воствореного товариства «Тернопільщина».

Вона лауреат премій «Шістдесятники», 
імені Олександра Білецького в галузі крити
ки та імені Валерія Марченка в царині пу
бліцистики. Останні її праці -  дві книги: про 
Степана Бандеру та українських жінок, котрі 
боролися з різними окупантами (польськи
ми, фашистськими, більшовицькими) за не
залежність України, виявляючи справжній 
героїзм. Книжку назвала «Нескорена бере
гиня» і в лютому 2001 року здала її до друку. 
Письменниця над цією книгою працювала з 
особливим напруженням. Листувалася, пе
речитала багато літератури, збирала матері
ал по краплинах, зустрічаючись із родичами 
та знайомими тих, про котрих писала. Пра
цювала щоденно по вісімнадцять годин, до 
повного виснаження...

«Підгинаються ноги з утоми, а треба іти і 
йти, і побачиш: на місці стоїш хоч здавалося -  
сягаєш мети», -  писала поетеса про себе [9].

І так усе життя йшла до вершин творчості 
напружена і самотня... Задуми Галина мала 
великі та світлі. Розповідала, що назбирала 
багато фактичного матеріалу про Другу сві
тову війну, про громадянську війну на Во
линському Поліссі. У неї вже склався план, 
як написати епопею про Західну Україну, за 
значимістю та обсягом рівну шолоховсько- 
му «Тихому Дону.

На один крок, на один рік не дійшла до 
вершини, до завершального твору -  епопеї 
про Другу світову війну в Україні.

31 березня 2001 року Галина Гордасевич 
-  лірична поетеса, талановитий прозаїк, пу
бліцистка, громадська діячка -  перейшла 
в інший світ, але вона буде жити у серцях 
українців вічно.

Написала «Заповіт», який вперше прочи
тав на її могилі син Богдан:

Коли помру, -  колись токи помру, -  
Хоч вірю, що це станеться нескоро 
То дайте спокій сивому Дніпру,
Де кручі і високі осокори.
На Личакївський також не несіть:
Там надто пишно і, до того, тісно.
Ні-ні не хочу! Навіть не просіть!
Сказала так -  хай буде нині й прісно.
На цвинтарі малому схороніть,
Де хрестики і написи наївні.
Нікому йти туди не бороніть,
Нехай то будуть кози або півні.
Вони зчиняти бійки мастаки,
І малою трохи їх боялась.
Ага, ще напис напишіть такий:
«Жила. Любила. Плакала. Сміялась».

Заповіт Галини Гордасевич виконали -  її 
прах привезли зі Львова у Кременець і схо
ронили на Монастирському цвинтарі.

Про поезії Галини Гордасевич написано 
небагато, хоча її доробок заслуговує на ве
лику увагу. В творчості мала свій погляд. І 
заявляла (писала) про це публічно. У першій 
своїй збірочці лірики «Веселки на тротуа
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рах», що вийшла у світ, коли авторці минуло 
тридцять, писала:

І одного я тільки боюсь,
Як найбільшого лиха:
Що не буде від слів моїх
Ні для кого ні горя, ні втіхи.

Вона просто була сама собою і сповідува
ла кредо: пиши, що думаєш і як відчуваєш. 
А чи могла такого дотримуватися? Сьогодні 
можна сказати: так! Але чому ж у «Листах до 
друга» (1988 року) вихопилось у неї при об
говоренні інших проблем скрушне зізнання: 
«Пишу і весь час здається: мало, погано, не 
так, як треба»?

На сьогодні в її доробку десять повістей, 
низка оповідань, публіцистичних есе (проза 
виходила в Донецьку і К и єві), чотири книж
ки лірики, переклади і переспіви з багатьох 
літератур (зокрема, поезії Едгара По), збірка 
літературно- критичних праць «Силуети по
етес». Усе це побачило світ до 1990 року.

Проза і поезія Галини Гордасевич не дато
вані в книжках. Навіть позбавлені зовнішніх 
прикмет часу. У  поезії -  жодного вірша про 
партію, Леніна. Навіть «датованих», прина
гідних творів нема. У прозі -  жодного тво
ру на актуально- виробничу тематику, хоча 
згадуються парткоми, райкоми, куди ходи
ли деякі жінки, сформовані соціалістичною 
епохою, скаржитися на чоловіків. Щоправ
да, таких дуже мало. Переважно жінки в по
вістях Гордасевич самостійні, терплячі, горді 
й... податливі на любов. На всі аргументи 
вихователів-моралістів вони мають одну 
відповідь: «Але ж коли прийшла любов» ?.. 
У поезії ліричний герой також категоричний: 
«Я повірю, що все відносне, тільки любов аб
солютна».

Ключем до розуміння творчості Галини 
Гордасевич та її взаємин з радянською дій
сністю й ортодоксальною критикою є поезія 
«Точно датований вірш». Характерний він і 
за змістом, і за формою (верлібр):

Цей вірш я написала 
Двадцять п'ятого лютого 
Тисяча дев'ятсот 
Шістдесят сьомого року.
Я точно датую його,
Бо все мене лають,
Що нема в моїх віршах 
Ознак часу.
Кажуть, такі вірші 
Можуть бути написані 
І через сто, і через двісті,
І триста років.
Але хіба я винна,
Що триста років тому 
Жінки плакали, коли їх 
Залишали кохані?
Я не думаю,
Що через триста років 
Вони будуть цьому радіти [2,10].

Триста років тому люди також боялися 
смерті, нею карали за зраду, яку досі ніхто не 
вважає доблестю. Тому Галина Гордасевич, 
уже не ховаючись за маску ліричного героя, 
звертається до сучасників: «Простіть мене, 
що я схожа на своїх прадідів і ... правнуків». 
Камерна творчість Галини Гордасевич 60- 
80-х років -  це і її громадянська позиція, і її 
символ віри, і духовна сутність.

Коли настала епоха відродження Украї
ни, Галина Гордасевич одразу стала до лав її 
творців, бо весь час розбудовувала її духов
ні основи. Тому тепер, попри свою жіночу 
вдачу, зберігаючи стильову говірну, спові
дальну домінанту, вона вдається і до ора
торських Інтонацій провідника («Убиймо в 
собі раба!», «Надходить ера України», «Ми 
-  є !»), намагається розбудити національну 
самосвідомість свого народу.

Галина Гордасевич поетично сприймала 
світ і людей, інтуїтивно відчувала все пре
красне. І поетичність обдарування, одухо
творення натури знайшли щедрий вияв у 
творчості. Так, ця людина знала творче го
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ріння! Вічно в роботі, в нових і нових шукан
нях. Своїми віршами вона вкотре підтвер
джує небайдужість до перипетій життя:

На полі, политому кров'ю,
Солодкий хліб не зросте -  
Пам'ятаймо проте... [3,2].

Щире, вдумливе слово Галини Гордасе- 
вич завжди зворушувало до болю і запада
ло в душу присутнім. Хоча роки летять, мов 
птахи, але душа поетеси завжди молода:

Збудуйте калиновий міст,
Щоб з веселкою лиш зрівняти.
Будуть по ньому мої літа 
Мене доганяти...

Творчість Галини Леонідівни Гордасевич 
-  різних жанрів і літературних родів, проте 
єдина за концепцією і духовним ладом. їй 
властива стильова єдність, яку визначає ді- 
алоговість світовідчуття письменниці. Вона 
начебто постійно розмовляє, бесідує з ки
мось, навіть якщо сама чи поринула в уяв
ний світ. Відчуває інший голос (власний чи 
чужий), опонента (дійсного чи можливого), 
відчуває неповноту, одномірність вислову, 
бо ж відомо: мовлене слово -  лож, себто 
зупинена мить із вічної плинності думки-по- 
чуття. Її тиха творчість стосується напруже
но -  вибухового світу Жінки. І в цьому -  її 
громадянський сенс.

Громадянська поезія Галини 
Гордасевич. Образ громадянина- 
патріота і авторське «ся»
Особистість, світогляд, досвід поетеси 

присутні в усій поетичній творчості -  вони 
становлять своєрідну систему, об’єднану об
разами автора й ліричного героя. Галину Гор
дасевич як людину і митця (передусім поета) 
ми уявляємо завдяки її творам, де злилися 
біографічний і художній образи автора, які 
й складають ліричне «я». Тож громадянську 
позицію, що становить основу поетичного

кредо Галини Гордасевич, необхідно осмис
лювати черезїї поезію. У передмові до збірки 
«Ера України» поетеса пише: «Паровоз» -  так 
іронічно називали вірш, яким обов’язково 
повинна була розпочинатися збірка, що ви
ходила в «добрі радянські часи». Ще краще, 
коли таких «паровозів» було декілька: про 
мудрого Леніна (а раніше про Сталіна), про 
«рідну» комуністичну партію, про «непоруш
ну» дружбу радянських народів тощо. Вони 
могли бути примітивними і шаблонними, а 
проте мусили бути, інакше збірка не вийшла
б. Ах, як зловтішно докоряють зараз талано
витим поетам за оті «паровози», люди, поз
бавлені й крихти поетичного таланту!

«Я таких віршів не писала. Ну, не могла, 
хоч убийте! Двох рядків не могла зариму
вати. Казала: я -  поет-лірик і публіцистика 
мені не дається. Тому й вийшли у мене за 20 
«застійних» років усього три тоненькі зреда
говані збірки» [2].

Проте починаючи з 1989 року у поетичній 
творчості Галини Гордасевич громадянські 
мотиви «перемагають» поета-лірика. Вона, 
як патріот, не має права бути осторонь від 
того, що відбувається у країні. Поетеса за
являє усім, що «Була я зі своїм народом І з 
ним лишаюсь назавжди», тому що «Жили 
тут прадіди мої, Тут спочивають їхні кості» 
[2,48]. Слово поетеси набуває трибунного, 
пафосного звучання.

Тут відчувається, що поетеса бере на себе 
відповідальність бути провідником суспіль
ства, готова поділити з народом усе, що при
готувала доля.

Застерігає Галина Гордасевич й від сліпої 
віри лжепророкам, які «завжди готові слово 
проректи, вони нас кличуть на прямі дороги, 
а там -  тупик. Це пізно взнаєш ти». Не хоче 
вона, щоб повторилася давня історія:

Я був з таким знайомий досить близько.
Він лаяв всіх, він кликав, присягав,
Сказав: -  Там і не грузько і не слизько!
Я тридцять верств ледь ноги витягав.
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Роздуми про долю України
Для Галини Гордасевич, поета-лірика, 

Україна народилася, утвердилася на почат
ку дев’яностих років XXI століття з проголо
шенням незалежності, і це зобов’язало вне
сти корективи у творчість -  звернутись до 
громадянської тематики. Вірші патріотич
ного звучання цього періоду пафосні, у них 
вболівання митця за долю свого народу, рід
ної землі. У  них світла віра в те, що Україна 
відродиться, встане з колін:

Чому це весняним світлом 
Людям осяяло лиця?
Зацвіла синьо-жовтим цвітом 
України древня столиця.
Довго була в нарузі 
історія наша багата.
Шикуймося в лави, друзі!
Сестро, стань ближче до брата!

Цікаве осмислення долі України «Триптих 
на тему Шевченка». У першому вірші Г. Гор
дасевич переспівує «Садок вишневий коло 
хати» Шевченка.

А вже у другому вірші поетесу до щему в 
серці болить, що:

На моїй квітучій землі,
Де ліси і галяви суничні,
Зникають журавлі,
Небесні й криничні.
Присипані пилом кущі,
Мов сироти невтішені, 
і давно не гудуть хрущі 
Над Шевченковими вишнями... [1,4,8].

Вживаючи присвійний займенник «моїй», 
Галина Гордасевич визначає свою безпосе
редню причетність до проблем рідної краї
ни, тих питань, що є нині надзвичайно ак
туальними, болючими. У наступних строфах 
другого вірша поетеса називає причини, що 
спустошують і нівечать Шевченкові «вишне
ві садки». Це передусім бездумне людське 
втручання у природу, намагання за допо

могою новітніх технологій «окультурити» 
життя. У риторичних окличних реченнях: 
«Як далеко ми пішли! Як ми круто життя 
змінили!» -  гіркота розчарування у велику 
місію людини в оновленні природи. І вже в 
заключній строфі другого вірша триптиху Га
лини Гордасевич з гіркотою і болем змальо
вує страшну картину спустошення:

Аміаком І сіркою ткне.
Річку кури долають бродом.
Що нам ще залишилось «не»,
Щоб вже зовсім не бути народом? [1,4,8]

Споживацьке ставлення наших співгро
мадян до природи, до екологічних проблем 
сприяють вихованню не людини-громадя- 
нина, патріота, а манкурта, який підняв руку 
на святе -  духовний символ України. Цьому 
присвячений третій вірш триптиху:

Було тут хлопцю не горіхи 1 
нелегка доленька була!
Повзе ядучий дим з-під стріхи -  
Всю Україну застила.

Теми її творів часто лежать у далекому 
минулому, та поетичні ідеї зв’язують мину
ле й сучасне. Так, образи українських геть
манів, героїв у вірші «Гетьманські столиці» 
близькі і зрозумілі кожному, хто не байду
жий до долі України. Галина Гордасевич не 
випадково виводить в поезії образи Петра 
Сагайдачного, Богдана Хмельницького, що 
у Київ «вступив у сяйві», Івана Богуна, які 
зіграли в долі країни визначальну роль. Пое
тичне звернення «Помоліться за нас, геть
мани...» підсилює думку автора, що сучасне 
невіддільне від минулого:

Не радійтеї Сконаю скоро я,
Тільки й вам залишилось мало...
Так вступали князі в Історію.
Так Історія починалась [5,7].

Національні герої, виведені у віршах Га
лини Гордасевич служили рідному народу,
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національній ідеї. І хоча не завжди висо
кі поривання героїв увінчувалися успіхом, 
проте їхня самовіддана праця в ім’я України 
піднімає їх до рівня взірця людини-патріота, 
яка відповідає божественному призначенню 
людини на землі. Іван Богун з поезії «Богун 
в Переяславі» переймається долею народу: 

Паща лева, кігті орла,
Посол. Мов вертка лисиця.
Як могла, як ти, нене, могла 
До когось в прийми проситися? 
Допросилася. Маєш. Радій.
На нескірного сина не сердься,
В мене шабля та кінь гнідий,
Та куля ворожа в серце [5].

І питанням: «Мій рідний, мій бідний краю, 
чи ж я в тебе зайвий?»

З великого болю і безмежної любові до 
України і рідного народу зростає й укріплю
ється віра в те, що «Відроджуються древні 
храми, Встають Із попелу й руїн... Та правда 
устає над світом Висока й світла, мов зоря». 
І голос поетеси набуває впевненості у тому, 
що українці усвідомлять себе народом. Вона 
звертається до них:

Вертаймо ж на пороги отчі 
З усіх земель, з усіх країні 
Хай ниций зайда Тх не топче!
Вертаймо ж на могили отчі,
Підводьмо храми із руїн,

Інтимна лірика Галини Гордасевич
Інтимну позицію, що становить основу 

поетичного доробку Галини Гордасевич, не
обхідно осмислювати через її поезію. У перед
мові до збірки «Ішла весна по місту» поетеса 
пише: «Щасливе кохання -  як його виразити? 
Як розповісти про свою безмежну радість 
іншим людям? Чи зрозуміють вони тебе? Чи 
відчують всю піднесеність почуттів? Важке 
завдання, яке під силу тільки дуже обдарова
ним митцям, бо як це не парадоксально, але 
погане значно легше відтворити і передати,

тоді як добро завжди якесь невловиме. Якщо 
коханий чимось вразив -  кожна жінка може 
це пояснити і дорікнути, але коли вона ща
слива -  піди дізнайся чому» [5, с.З].

Крім своїх збірок про кохання («Нарече
на сонця», «Ішла весна по місту», «Над озе
ром холодної води», «Сонце, вітер і жінка», 
«Станція ворожба») (додаток Г), поетеса має 
також твори на громадянську тему, у яких 
описує природу, декларує свою позицію.

Інтимна лірика Галини Гордасевич пов’я
зана з дуже складним особистим життям, 
її доля була сповнена мукою і дуже скупою 
на радість взаємного кохання. Тож кожна 
щаслива закоханість ставала знахідкою, по
дібно зернятку золотого піску, або перлині 
морській, або сяючому діаманту, щоб далі 
перевтілитись у поетичні рядки вірша. Мало 
у поетеси поезій, у яких відтворені почуття 
безтурботності, щастя: це можливо лише у 
юності, коли ще усе попереду. Таким «світ
лом» переповнений вірш «Зустріч», у яко
му створено символічний образ весни, що 
уособлює в собі молоду дівчину, яка ще не 
зазнала страждань, болю, вона щаслива, бо 
молода, «у якої очі чисті», вона «всміхається 
наївно і замріяно». Цією поезією відкрива
ється збірка «Ішла весна по місту»:

Ішла весна по місту 
В погожий день осінній 
В калиновім намисті,
В сукенці синій-синій [5, с.З].

Переважно жінки в поезіях Г. Гордасевич 
самостійні, терплячі, горді й податливі на 
любов. На всі аргументи «вихователів-мо- 
ралістів» вони мають одну відповідь: «Але 
ж коли прийшла любов?..» Часто ліричний 
герой категоричний: « Я повірю, що все від
носне, тільки любов абсолютна».

Ключем до розуміння душі Галини Горда
севич є її вірші, у яких вона розкриває своє 
серце, розповідає про особисте та про свої 
світлі спогади. Цікавий «Ідилічний мапю-
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нок», у якому авторка проводить думку про 
зв’язок на генетичному рівні дитини з ма
тір’ю, який визначає долю людини:

В літеплі доньку мати купала,
В настоях м'яти й любистку.
А доні щастя зозуля кувала 
І вітри колихали колиску, 
і срібні дощі по гаях розгублено,
Щоб їй квіти цвіли весінні [5, с.48].

Триста років тому люди також боялися 
смерті, нею карали за зраду, яку досі ніхто не 
вважає доблестю. Тому Галина Гордасевич, 
уже не ховаючись за маску ліричного героя, 
звертається до сучасників: «Простіть мене, 
що я схожа на своїх прадідів і ... правнуків».

Галина Гордасевич поетично сприймала 
світ і людей, інтуїтивно відчувала все пре
красне. І як результат, поетичність обда
рування, одухотворення натури знайшли 
щедрий вияв у творчості. Вона знала твор
че горіння! Вічно в роботі, в нових і нових 
шуканнях своїми віршами постійно підтвер
джувала небайдужість до перипетій життя. 
Вона казала: «Я -  поет-лірик і публіцистика 
мені не дається».

Було це, пам'ятаю, вранці,
Так, пам'ятаю, був це ранок,
Коли натомлені коханці 
Вертають від своїх коханок [6, с.18].

Щире, вдумливе слово Галини Годасевич 
зворушує до болю і западає в душу. Хоча роки 
летять, але душа поетеси завжди молода:

Так на душі святково і прозористо!
Прийди, прийди, мій дім не обмини,
І буде ця любов, як щире золото,
Яке дарує сонце восени [6, с.45].

Творчості Галини Леонідівни Гордасевич 
властива стильова єдність, яку визначає ді
алогічність світовідчуття письменниці. Вона 
начебто постійно розмовляє з кимось, на
віть якщо сама чи поринула в уявний світ.

У вірші «Закони відносності» авторка ви
словлює думку, що у нашому світі все від
носне, крім любові:

Я повірю, що все відносне,
Тільки любов -  абсолютна! [8, с.37].

«Сміялась жінка», «Які прекрасні імена 
жіночі» -  це ствердження, що кожна має 
право на особисте щастя, на любов.

І треба ж такого щастя -  
З тобою зустрілись ми І 
Ми люди, природи вінець.
Це нашим серцям світити 
Серед космічної тьми.
Ніхто ніколи на світі
Так не любив як ми [8, с.51 ].

У вірші «Зрада» передається нестерпний 
біль покинутої жінки. Дерева зітхають, рида
ють соловї, переживають, співчувають.

Усе мине. Тільки з того, де ми ходили,
Тільки з того, як ми любили 
Не повернеш тепер нічого [8, с.49].

Галина Гордасевич -  мати, і її хвилюють 
переживання за найдорожче -  долю дитини, 
які передає у віршах «Мій син заснув», «Си
нова казка», «Ану, мій синку, трохи відійди».

Лірична героїня в поезії Г. Гордасевич -  
натура сильна. Прикладом може бути вірш 
«Мовчання»:

-  Стій! -  кричу я. -  Стій! Ні кроку!
Хіба ти забув весну того року?
Хіба ти забув свої власні слова?
Стій! Не пущу я, доки жива! [9, с. 14].

Покинута жінка, самотня, згадує ім’я ко
ханого. Чорна зрада забрала в неї коханого, 
а лишилися «сльози на смак солоні //  І гір
ке безсоння вночі». Хочеться забути все, бо 
«що померло, те не воскресне».

«Світанок над морем», «Сиві роси», «Зем
ля обітована» -  це безмежна туга за втраче
ним кохання. Уже на різних берегах закохані,
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але жінка готова на все, щоб повернути коха
ного: «Я сто гріхів тобі прощу». Вона здатна 
прийти в оселю свого коханого:

Не скажу, що люблю,
Лиш но мить пригублю
Тебе, гіркий мій хмелю [6, с. ЗО].

У зібрці «Спід зірниці» (1986 р.) є цикл 
віршів «Станція «Ворожба». Згодом, у 2001 
році, Г. Гордасевич разом із сином цей цикл 
відредагувала, і ви йшла у світ книжка малого 
формату про щасливе і трагічне кохання [9].

Усе сказане дає нам право говорити про 
письменницю Г. Гордасевич, як про люди
ну різнопланового творчого характеру. Але 
насамперед -  це лірик. Дуже цікаво сказала 
поетеса про ліричного героя: «Ліричний ге
рой -  це не реальна людина, автор, а його 
мрія, його прагнення духовної досконало
сті». Лірична героїня в її творах вражає не 
тільки ніжністю душі, але й великою силою, 
мужністю, коли треба здолати горе -  такою 
була Г. Гордасевич у житті.

Якщо більшість віршів поетеси вишику
вати в певному порядку, то переконаємося, 
що авторку протягом усього творчого життя 
хвилювала доля жінки. Лірика Г. Гордасевич 
на цю тему оптимістична, життєстверджу- 
юча, бо поетеса впевнена, що «жінка в світ 
приходить для любові. І ніхто не може про
жити без мрії, без кохання, без поезії».

Амплітуда почуттів, переданих в інтимній 
ліриці Г. Гордасевич, суголосна з переживання
ми поетичних творів сучасних жінок-поетів.

Висновки
Галина Гордасевич не належала до тих, 

хто укладав угоду з тоталітарним режимом. 
Вона входила до невеликого кола тих мит
ців, які, попри всі негаразди, несли слово 
правди своєму народові. Громадянська по
зиція поетеси пройнята національною ідеєю, 
спрямована на формування активної життє
вої позиції, посідає значне місце у творчому

доробку поетеси, ставши провідною в остан
ні роки життя.

Її твори громадянського звучання можуть 
прислужитися справі виховання патріотич
них почуттів юного покоління, формуванню 
в них розуміння, що повноцінна життєдіяль
ність особи можлива тільки за умови невід
ривності її від свого народу і від його долі, 
на основі традицій і духовних надбань нації.

Лірика Галини Гордасевич інтимної те
матики оптимістична, життєстверджуюча, 
бо поетеса впевнена, що «жінка в світ при
ходить для любові. І ніхто не може прожити 
без мрії, без кохання, без поезії». В ній від
чувається правда жіночого серця. Поетеса 
далека від бажання здаватися значимішою, 
прибирати виграшну для стороннього спо
глядання позу, її лірична героїня ніжна і гор
да, пристрасна і цнотлива, мудра і безогляд
но щаслива.
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ФОЛЬКЛОРНІ мотиви 
В ПОЕЗІЇ ОКСАНИ ЛЯТУРИНСЬКОЇ 
(НА МАТЕРІАЛІ ЗБІРКИ 
«БЕДРИК»)

А в т о р :
П р о к о п и ш и н  Б о г д а н а  О л е г ів н а ,
учениця 9 класу Кременецького 
ліцею їм. У. Самчука Тернопільської 
області

Н а у к о в і  к е р ів н и к и :
Л а д и к а  С о ф ія  С е р г і їв н а ,
студентка І курсу спеціальності 
«Українська мова і література» 
Національного університету 
«Острозька академія»
Т р а ч у к  В ір а  М и к о л а ї в н а ,  
вчитель української мови та 
літератури Кременецького ліцею 
їм. У Самчука Тернопільської області

Н а у к о в и й  к о н с у л ь т а н т :
М а к с и м ч у к  В іт а л ій  В а с и л ь о в и ч ,
кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української 
мови і літератури, заступник 
декана гуманітарного факультету 
Національного університету 
«Острозька академія» з питань 
якості освіти

К о о р д и н а т о р :
Д р е л ь  Н а д ія  А н а с т а с і їв н а ,
директор Центру духовно- 
морального виховання 
Національного університету 
«Острозька академія»

Актуальність дослідження. Оксана 
Лятуринська -  талановита письменниця, 
перекладачка, скульпторка, художниця, 
представниця Празької поетичної школи.

Потреба вивчення творчості письменників 
української діаспори актуальна, оскільки 
їхня літературна діяльність -  невід’ємний 
складник культури українського народу, без 
якого уявлення про національний літератур
ний процес буде неповним.

Оксана Лятуринська як письменниця здо
була визнання україномовного читача ще в 
30-ті роки, щоправда за межами Батьківщини, 
оскільки більшу частину свого свідомого жит
тя прожила на американському материку. В 
Україні ж про неї заговорили на початку 90-х 
років XX століття. Першовідкривачем поетич
ного слова О. Лятуринської для українського 
читача вважають дослідника-літературознав- 
ця, професора Львівського університету ім. І. 
Франка Миколу Ільницького. Свій вагомий 
внесок у дослідження життя і творчості пись
менниці зробили В. Барка, Ю. Бойко, Ю. Клен, 
Ю. Лавріненко, Г. Лащенко, Є. Мапанюк, М. 
Оглоблін-Глобенко, У. Самчук, Яр Славутич, 
Ю. Шерех, О. Сліпушко, Г. Чернихівський, П. 
Кононенко, Т. Салига, Я. Поліщук.

Глибокий і багатоаспектний аналіз літе
ратурної творчості письменниці простежує
мо в праці Ю. Шереха «Над купкою попелу, 
що була Оксаною Лятуринською» та статті 
Ю. Бойка «Поезія Оксани Лятуринської». 
Дослідники звернули увагу на фольклорну 
першооснову художніх творів поетеси, їх іс
торизм, стильову довершеність [4, с.З]. Ви
вчення народнопоетичних мотивів у твор
чості О. Лятуринської важливе, оскільки 
фольклоризм -  основна засада художнього 
мислення письменниці. Водночас твори для 
дітей Оксани Лятуринської мало висвітлені 
в літературознавстві, хоча утворюють зна
чний пласт творчого доробку поетеси й міс
тять яскраві трансформації елементів укра
їнської народної традиції.

Мета роботи: окреслити своєрідність ви
користання фольклорних традицій у віршах 
для дітей Оксани Лятуринської на прикладі 
матеріалу збірки «Бедрик».
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Досягнення цієї мети передбачає вико
нання таких завдань:

• описати життєвий і творчий шлях О. 
Лятуринької, визначити її внесок у 
розвиток української літератури для 
дітей;

• з'ясувати специфіку трансформації 
різних жанрів фольклору у творчий 
доробок письменниці;

• проаналізувати характерні для усної 
народної творчості художні засоби й 
образи, які використала авторка.

Об’єкт дослідження -  поетичні тексти О. 
Лятуринської, вміщені в збірці «Бедрик» та 
твори усної народної творчості, записані в 
збірниках українських народних казок, пі
сень, творів дитячого фольклору тощо.

Предмет дослідження -  трансформація 
фольклорних елементів у творах для дітей 
О. Лятуринської.

Методика дослідження має комплек
сний характер, що полягає в застосуванні як 
загальнонаукових, так і спеціальних методів 
дослідження. Метод порівняння, спрямова
ний на зіставлення мотивів, характерних для 
усної народної творчості та досліджуваних 
текстів письменниці, є одним з найголовні
ших з-поміж застосованих загал ьнонауко
вих методів. Сюди ж зараховуємо й метод 
спостереження, що полягає у виокремленні 
фольклорних елементів шляхом вибірки з 
обстежуваних текстів. З-поміж спеціальних 
методів застосовано: бібліографічний метод 
-  для з'ясування впливу життєвого шляху 
письменниці на її творчість; міфологічний 
аналіз -  для виявлення й характеристики в 
обстежуваних творах міфологічних компо
нентів, окреслення функцій міфологічних 
образів у контексті літературних текстів; 
порівняльно-генетичний -  для виокремлен
ня художніх форм досліджуваних текстів, їх  
аналізу, що полягає у вивченні їхнього по
ходження та шляхів трансформації з творів 
народної творчості.

Практичне значення дослідження поля
гає в тому, що його матеріали можна вико
ристовувати на уроках української літерату
ри в молодших класах; на уроках літератури 
рідного краю; факультативних та іурткових 
заняттях; під час проведення тематичних 
вікторин, усних журналів, наукових конфе
ренцій тощо.

Оксана Михайлівна Лятуринська народи
лася 1 лютого 1902 року на Волині на хуто
рі Ліс неподалік Старого Олексинця, що на 
Кременеччині в родині багатодітного офїце- 
ра-прикордонника російської армії. Хоча в 
сім'ї розмовляли не місцевою мовою, а ро
сійською, вона, спілкуючись із хутірськими 
дітьми українців, самотужки опанувала їхню 
мову, яка стала для неї рідною.

Перший вірш «В Альпах», який написала 
О. Лятуринська у восьмирічному віці, пере
дає почуття дити н и, ви кл и кан і зам илуван н я м 
красою рідної природи. Батько майбутньої 
поетеси, Михайло Лятуринський, прагнув 
дати своїм дітям належну освіту й вихован
ня. Він відправив доньку в жіночу гімназію 
до Острога. В цей час вона пише поетичну 
замальовку «З Острозького архіву».

Письменниця вирішує продовжити нав
чання в закладі, де освітню програму здій
снюють українською мовою. Вона вибирає 
Кременецьку приватну українську гімназію 
ім. І. Стешенка й переходить туди на почат
ку 20-х років. Хоча матеріальні умови цього 
закладу освіти були незадовільними, проте 
атмосфера відповідала духовним потребам 
майбутньої поетеси. Кременецька гімназія 
-  єдиний заклад загальної середньої освіти 
на весь великий повіт, де навчання проводи
ли українською мовою. Тут О. Лятуринська 
потрапляє в середовище української моло
ді, яка готує себе благородній справі -  слу
жінню Україні. У. Самчук, який навчався в 
Кременецькій гімназії одночасно з О. Ляту- 
ринською, згадує про цю школу так: «Вона 
робила з нас не лише фахівців діла, але та
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кож громадян, патріотів, діячів і організато
рів національного життя» [8, с.280].

У цей час набуває завершеності літератур
не спрямування майбутньої поетеси. В гім
назії обдарована молодь гуртується навколо 
У. Самчука, який керує літературним гурт
ком «Юнацтво». Під тією ж назвою виходить 
рукописний альманах, у якому гімназисти 
поміщувапи свої вірші, оповідання, нариси. 
В цьому часописі О. Лятуринська вперше 
заявила про себе як поетеса. Свої літера
турні смаки в цей час вона формувала під 
впливом творів українських поетів. Відомо 
небагато поезій періоду, коли авторці було 
15-17 років, з них збережено такі: «Мамі», 
«Волошки», «Весна 1918 року», «Листопад», 
які пізніше увійшли до її збірок празького 
періоду. В сімнадцятирічному віці О. Ляту
ринська втрачає матір, що стало причиною 
написання вищезазначеного вірша «Мамі» 
(«М овчезноза гробом твоїм ідучи...»).

А коли дівчині минуло вісімнадцять, бать
ко, людина твердої вдачі, вирішив видати 
доньку за багатого, але нелюбого парубка. 
На знак протесту вільнолюбива вона поки
нула батьківський хутір і пішки взимку, по
долавши 50 кілометрів, подалася до стар
шої сестри Антоніни, яка жила неподалік 
Кременця [1, с.22]. 1924 року Оксана Ляту
ринська, не закінчивши навчання, покину
ла рідний край назавжди. Вона поїхала до 
старшого брата Івана, який перебував тоді в 
Німеччині. Щоправда тут вона надовго не за
трималася й переїхала до Чехословаччини, 
де 1926 року закінчила реальну гімназію у 
Ржевницях поблизу столиці. Потім навчала
ся на філософському факультеті Карлового 
університету, відвідувала лекції з літератури, 
філософії, історії, мистецтва, здобувала фа
хову освіту у Високій мистецько-промисло
вій школі та Українській студії пластичного 
мистецтва, брала уроки малювання у відо
мих професорів С. Мано та Н. Дворжака.

У Празі доля звела поетесу з представни

ками Празької поетичної школи О. Ольжи- 
чем, Є. Маланюком, О. Стефановичем, Н. 
Левицькою-Холодною, О. Телігою та ін. Спіл
кування з емігрантами, атмосфера любові й 
краси, віри в прийдешнє царство свободи й 
гармонії, які молода генерація підтримувала 
в своєму оточенні, утвердили гуманістичне 
та поетичне кредо О. Лятуринської -  твори
ти у сфері духовного відродження України.

У другій половині 20-х років вона пише 
чимало віршів, які друкує в різних журналах, 
збірниках. Від окремих поезій, поміщених у 
різних альманахах, до власної збірки творів 
пройшло чимало часу. Перша книжечка тво
рів О. Лятуринської «Гусла» вийшла в Празі 
тільки 1938 року, а наступна «Княжа емаль» 
там же -  1941. Вони привернули увагу кри
тики, яка відзначила своєрідну самобутність 
поетеси. Пізнє сходження Оксани Лятурин
ської на поетичний олімп свідчить про те, 
що вона прагнула не просто виспівати себе, 
а знайти свій власний зміст і стиль.

Життя О. Лятуринської в еміграції було 
нелегким. Постійно мучила ностальгія за рід
ним краєм. Кілька разів до початку Другої 
світової війни їй удалося вирватися на бать
ківщину. Війна ж стала для неї справді важ
ким випробуванням: переживання за рідних, 
які опинилися спершу під більшовицькою, а 
потім під фашистською окупацією, чутки про 
трагічну долю близьких людей, втрата житла 
й слуху під час нальотів американської авіа
ції, а в травні 1945 року арешт енкаведиста- 
ми й тюрма. Щасливий випадок допоміг їй 
врятуватися. 1946 року вона потрапляє в та
бори Ді-Пі, де перебувала три роки.

Особиста невлаштованість та хвороба 
ускладнювали їй життя, але й тут, у таборах, 
вона знаходила сили для творчості. Ляту
ринська стає членом Мистецького Україн
ського Руху (МУР), який, незважаючи на не
сприятливі умови табірного життя, розпочав 
свою роботу під головуванням У. Самчука. 
Письменниця завершує роботу над книжеч
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кою новел «Материнка», яку розпочала ще 
в Празі. Ця збірочка вийшла у світ 1946 року 
в Мюнхені. Одночасно О. Лятуринська ство
рює галерею портретів українських геть
манів для часопису «Арка» та тогочасного 
альманаху МУР, бере участь у мистецькому 
оформленні згаданих видань. Лише 1949 
року О. Лятуринська за сприяння земляка
О. Неприцького-Грановського, професора 
Міннесотського університету, потрапляє до 
США й поселяється в Міннеаполісі.

На американському континенті, долаючи 
мовний бар’єр, переборюючи матеріальні 
труднощі, спричинені погіршенням здоров’я, 
неможливістю знайти роботу, О. Лятурин
ська продовжує творити в царині поезії, при
лучається до активної участі в мистецькому 
житті діаспори. На кошти, зібрані на благо
дійних творчих вечорах, видає нову книжеч
ку поезій, знову ж під назвою «Княжа емаль» 
(1955 р.), а також нову збірку віршів «Весел
ка». Через рік після «Княжої емалі» видано 
збірку «Бедрик». Отже, за життя поетеси 
вийшло п’ять книжечок. Ще чотири з’явилося 
уже після її смерті: «Ягілка» (1971), «Зібрані 
твори» (1986), «Великодній передзвін: пи
санки і поезії» (1986), «Знаю казку» (1995).

Померла О. Лятуринська 13 червня 1970 
року на 69 році життя в Міннеаполісі, її 
останки перевезли до Українського Пантео
ну Баунд-Брук, що у штаті Нью-Джерсі, і там 
поховали поруч із могилою Євгена Маланю- 
ка [1, с.23].

Поетичний доробок Оксани Лятуринської 
займає особливе місце в українській літе
ратурі XX століття. її збірки віршів виходи
ли упродовж 30-80-х рр. в діаспорі. В них 
поетеса створює своєрідний, притаманний 
лише їй образний світ, який живився фоль
клорними джерелами, глибокими знання
ми з Історії, літератури, філософії. Недарма 
Петро Кононенко зауважував: «Дух О. Ляту
ринської обіймав тисячолітній простір і час, 
а себе й сучасників вона бачила через приз

му реалій та уроків Вітчизни, від язичниць
кої епохи до Київської Русі і від Гетьманщини 
ДО XX століття [2, с. 386].

Значну частину поетичного доробку пись
менниці становлять твори на дитячу темати
ку. Це збірки віршів для малюків «Бедрик», 
«Ягілка», чимало поезій такої тематики є у 
збірці «Великодній передзвін», а також в ін
ших збірках, зокрема «Веселці», дітям при
значена і книжечка оповідань «Материнка». 
Цим творам характерні прозорість фарб, 
простота й чіткість малюнка, економне ви
користання художніх засобів мови, оригі
нальний зв’язок з українськими традиціями, 
природою. Щодо визначення причин, що 
спонукали О. Лятуринську писати для дітей, 
то можна виділити такі: прагнення поетеси 
виховати патріотів України; спогади про ди
тячі та юнацькі роки, які були найщасливі- 
шими в її житті, оскільки тоді вона жила на 
рідній землі; відсутність власної сім’ї.

Збірки «Бедрик», «Веселка» і «Ягілка» 
складають творчий доробок уже зрілої пое
теси. Вони увійшли в повне видання творів 
О. Лятуринської «Зібрані твори», видане в 
Торонто 1983 року. На жаль, донині ці збір
ки поезій в Україні не перевидані. їх  примір
ники перебувають у приватних бібліотеках 
кремен чан. Лише 34 вірші з них надрукова
но у книзі «Знаю казку», впорядкованій Р. 
Радишевським. Вона вийшла в Києві 1995 
року у видавництві «Веселка».

Вірші для дітей поетеси, сповнені живим 
відчуттям різнобарвності світу, багатогран
ності людських взаємин, містять яскраві 
трансформації елементів української народ
ної традиції, спрямовані на виховання любо
ві до природи, естетичне збагачення юних 
читачів, розвиток спостережливості, патрі
отизму. О. Лятуринська вміло їх  використо
вує, доводячи тим самим, що вона -  тонкий 
психолог, знавець дитячих душ і запитів.

Перша збірка для дітей поетеси -  «Бе
дрик» -  видана в США (у Вінніпегу видавни
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чою спілкою «Тризуб») 1956 року із вступним 
словом самої поетеси. Вона містить 28 поезій. 
У  передмові, яку написала О. Лятуринська, 
зазначено, що над збіркою вона працювала в 
Чехословаччині 1942 року й мала опублікува
ти ще 1943 року, але видання її відтягувалося 
аж до заборони німецькою цензурою видава
ти будь-що українською мовою. У вирі війни 
«Бедрик» загубився й лише 1955 року авторці 
вдалося знайти перший недописаний текст і 
дещо з рисунків [7, с.5].

Цю збірку ілюструвала сама авторка. Ці
кавий малюнок на палітурці: на стеблині 
ромашки сидить сонечко, крила розпущені, 
комаха готова до злету, на неї дивиться пі
вень -  дзьоб широко розкритий, збурений 
хвіст. Отже, бедрик -  це «сонечко», «божа 
корівка», комаха, якій присвячена народна 
закличка-прохання до сил природи. Малюн
ки супроводжують кожний вірш, вони коло
ритні й значно доповнюють текст.

Укладаючи збірку «Бедрик», О. Лятурин
ська, неначе занурилася в дитячий світ мис
лення й сприйняття. Призначена книжечка 
для наймолодшого читача. Підтвердженням 
цієї’ думки є те, що поетеса звертається до 
стилізації або використовує окремі особли
вості таких дитячих фольклорних жанрів, як 
загадка, колискова, закличка та ін.

Збірку відкриває вірш «Бедрик», який 
дав назву всій книжечці й містить ознаки 
заклички. «Він, -  писала О. Лятуринська у 
передмові до книжечки, -  віщує погоду. Для 
гадання беруть його на долоню, і коли він, 
знайшовши найвищий пункт, незабаром 
злетить, -  це знак, що буде добра погода...» 
[7, с.5]. І з болем у серці зазначила: «Мож
ливо, вимер на Україні й бедрик, і нікому 
провіщувати добру погоду. А над Україною 
хмари й хмари...» [7, с.8].

Заклички -  короткі поетичні твори, пов'я
зані з вірою давніх людей в магічну дію сло
ва, в яких звучать звертання до природних 
явищ, стихій, об’єктів, з метою вплинути на

погоду, довкілля чи саму людину. Окрему 
групу становлять заклички із звертанням до 
комах, птахів, тварин. Вони дуже різноманіт
ні за формою. Частина споріднена Із замов
ляннями, тобто містить спонукання до якоїсь 
дії, яка мусить у чомусь посприяти людині 
[З, с.580]. До двострофного вірша «Бедрик» 
письменниця бере епіграф із фольклору, що 
нагадує вищезазначений жанр: «Лети, лети, 
сонечко, до святого Божечка, принеси пого- 
дочку на нашу Земличку». А сама поезія -  
відповідь на прохання дітей:

Виліз бедрик на стеблинку, 
показав крапчасту спинку, 
розчепірив раптом крильця...
...й випав красно день хороший! [7, с.9].

Я к і в  народних заклич ках, авторка вико
ристовує народнопоетичні мовні засоби, зо
крема пестливу лексику: «стеблинка, спин
ка, крильця, бадильця».

У наступному вірші «Півник» переда
но народне повір'я, що півень своїм співом 
провіщує зміну погоди. Твір за змістом і лек
сичним наповненням нагадує примовку. Це 
жанр дитячого фольклору, подібний до ви
щезазначеного, але, на відміну від закличок, 
не містить звертання із безпосередньо ви
словленим проханням, а виражає почуття, 
викликані певним явищем:

Скочив півник наш на тин, 
кукуріче, мов на кпин, 
гострить, гострить остроги.
Видно, буде не до гри!
Не сподієшся, капцем 
ще й відерцем-відерцем 
дощик піде от-от-от 
І до нитки змочить льот [8, С.1 0].

Ці поетичні твори знайомлять маленько
го читача з прикметами, які побутували в 
нашого народу з найдавніших часів, і стали 
невід’ємною частиною дитячих фольклор
них сюжетів.
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У творах О. Лятуринської відчутна й тема 
сну та заколисування, яка є однією з харак
терних ознак фольклорних колисанок. Сама 
назва вірша «Бай-дідуньо- вечір» містить ре
мінісценції народних традиції. Насамперед 
це частина, часто вживаного у фольклорних 
колискових піснях, рефрена «Баю-бай», а 
також персоніфікований образ вечора, який 
«вийшов із-за гір».

У багатьох колисанках мотив присиплян
ня пов'язаний з ще однією напівміфічною іс
тотою -  котом. Кіт у слов'янських культах за
ймає вагоме місце, він символ оберегу дому. 
Крім того, очевидно, здавна була помічена 
здатність кота швидко засинати, спати біль
шу частину доби. З цим був пов'язаний зви
чай класти кота в колиску перед тим, як туди 
клали дитину [3, с. 569]. У вірші «Бай-діду- 
ньо -  вечір» натрапляємо й на цей образ:

Й д іт ь  НО ПОДИВІТЬСЯ

В тихий наш куток!
Лиш муркоче киця
Біля діточок [7, с. 10].

Визначальним у народній колисковій 
пісні також є звуковий (ритмо мелодійний) 
компонент, наявний у цьому вірші.

Одним із найулюбленіших фольклорних 
жанрів для дітей є загадки. Взбірці «Бедрик» 
поміщено три віршовані зразки цього жанру. 
Першого з них за класифікацією і.п. Бере- 
зовського можна зарахувати до тематичної 
групи «Природа». Це загадка про капусту. 
Найчастіше твори цього жанру, побудовані 
на основі метафори, алегорії, персоніфіка
ції, на яку й натрапляємо в цій загадці, адже 
образ капусти антропоморфічний. Вона має 
«вбрання», може його поскидати, авторка 
називає її чепурихою. Отже, рослинний світ 
порівняно з людиною, її звичною діяльніс
тю. В наступній загадці про дупло й вивірку 
також наявне перенесення елементів люд
ського середовища на природу: білка живе 
у «світличці» з вікнами й шпалерами. Третя

загадка містить відгомони найдавніших уяв
лень наших предків про світобудову та при
родні явища, наділені ознаками істот:

Я кудись усе біжу 
Через річку, то межу,
З вітром-сонцем я дружу,
За далінню все тужу.
Перейняти хоче гай,
Заманити хоче плай. - 
Кину стрічку не одну 
І до річки враз пірнуї [7, с.22].

Хоч образи доступні дитячому сприй
няттю, під кожною загадкою обернутим 
шрифтом подано відгадку. Малюнок до тво
ру теж підказує, про кого йдеться. Це свід
чить про турботу авторки кожен вірш зроби
ти доступним, легким для сприйняття.

У збірці можна виділити й поетичні тек
сти, за жанром наближені до потішок. На
приклад, вірш «Вранці» нагадує усім відомі 
«Потягусі» й спрямований на забавляння 
дитини, підбадьорення зранку. Творам цьо
го жанру характерна простота структури й 
поетики, що простежуємо в розглянутому 
художньому тексті. Побудова вірша має 
форму полілогу, де кожен персонаж спону
кає дитину прокинутися. Особливе значення 
в потішках має звукове оформлення, тому 
натрапляємо на звуконаслідування («бжунь- 
ки-бжунь», чінь-чіріньки», «гав-гав-гавки», 
«ту-по-ту»), а також асонанс звука і: 

Чінь-чіріньки, чінь-чіріньки, 
чінь! Кому вставати ліньки? -  
пташечка чірінька -  Чінь!
Ой, теплінь! [7, с.22].

У збірці «Бедрик» є вірші які, звертаю
чи увагу на спосіб відображення життєвих 
явищ, можна зарахувати до жартівливих. У 
цих творах через комічну ситуацію змальо
вано різні моменти життя дітей, жартома 
вказано на дитяче невміння робити най
простіше (наприклад, одягнути штанці у вір
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ші «Про Юрчика»), дитячі лінощі («Хто тут 
сплюшок, хто сплюшка?»).

Характерними для дитячої літератури є 
образ природи, світу рослин і тварин. Окса
на Лятуринська -  поетка своєрідного обра
зного мислення. У віршах збірки «Бедрик» 
природа представлена образами хмаринки, 
незабудки, світлячка, нічки-чарівниці, пташ
ки, вовчика, зайчика, котика, вечора тощо.

У творах досліджуваної збірки виокрем
люємо образ сонця. Не випадково Бедрик 
в однойменній поезії зі збірки з такою ж 
назвою злітає «вбік до сонця-світлоноші» 
[7, с.9]. Сонце за народними віруваннями -  
джерело життя. Із цим віруванням пов’язані 
прислів’я, загадки, казки. О. Лятуринська до 
образу сонця у творах на дитячу тематику 
звертається неодноразово:

Сонце ген вже над вікном
Грає зайчиком, лоскоче («Про Юрчика»).

Весна про це почула 
і з сонечком прийшли.
Співає хтось так любо й тепло 
Про сонечко й блакить ( «В гайку...»).

Як на сонечко погляну,
наче свічка, тану, тану... («Снігова баба»).

Йти до терема поспати
Хоче Сонечко-царенко («Сонце, Місяць і
Зірки»).

У міфосвіті поетеси, як й у фольклорі, 
добро перемагає зло. У вірші «Чорнобог», 
яким завершено збірку «Бедрик», з’являєть
ся казковий образ обрина-вечора, що стрі
лою влучив у сонце. Він «злий такий, недо
брий». Проте сонечко не злякалося його, а 
«...запало, променем заграло, гукнуло з бані 
людям на добраніч І що вийде знову завтра 
над діброву» [7, с.44].

Не менш поширеним у народнопісенній 
творчості є образ дороги -  символ людського

життя, труднощів, які доводиться долати 
кожному. В поезіях збірки «Бедрик» О. Ляту- 
ринської йдеться не про широкий життєвий 
шлях, який має здолати людина, зустрівши 
на ньому і щастя І горе. Це стежечка, якою 
дитина робить лише перші кроки, не знаю
чи, що її чекає попереду. По ній цікаво йти, 
відкривати невідоме:

Ми гукаємо знов І знов:
-  де ти, стежечко, а гов? І («Луна»).

Повилися стежечки, 
золоті мережечки, 
і біжать кудись.
Перегнались стежечки, 
сплутались мережечки 
й знову подались («Стежечки»).

Змальовує поетка й образи дітей з харак
терними для наймолодшого віку рисами: 
«мазунчика» («Ранок»), сплюшка й лінив
ця («Про Юрчика»), маленького трудівника 
(«Пастушок», «Гиля, гуси»), войовничість ди
тячої натури («Юрчикова війна»).

Бачимо, що важливу роль відведено 
фольклорним образам, але поетеса не пере
носить їх  у свій віршовий текст механічно, а 
майстерно надає народнопісенним образам 
іншого, часто наближеного до сучасності, 
значення.

Отже, розглянувши життєвий шлях О. 
Лятуринської та особливості використання 
фольклорних традицій у творах для дітей 
поетеси, можна дійти висновку, що, не
зважаючи на великі життєві труднощі, О. 
Лятуринська брала активну участь у мис
тецькій діяльності української діаспори, 
зробила значний внесок у розвиток україн
ського письменства, зокрема літератури для 
дітей. Ці твори вирізняються оригінальним 
зв’язком із життям, українськими традиція
ми, гумором, життєствердним гуманізмом.

Про майстерне засвоєння народнопое
тичних традицій свідчать вдалі трансфор
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мації різних фольклорних жанрів. Елементи 
усної народної творчості, а саме: традиційні, 
часто осучаснені, символічні образи, стис
лий обсяг, поетичність мови, динамізм, поєд
нання мовного матеріалу з елементами гри, 
пестлива лексика, економне використання 
художніх засобів, серед яких найбільш ви
разними є постійні епітети, персоніфікація, 
звуконаслідування, асонанс, метафора -  від
повідають інтересам дітей різного віку, доз
воляють легко засвоїти нову інформацію, 
тобто є цінним матеріалом для розумового, 
морального й естетичного розвитку.

Вивчення особливостей художньої інтер
претації фольклорних елементів у творах 
для дітей О. Лятуринської допоможе закри
ти прогалини в системному описі творчості 
письменниці. Перспективи подальших до
сліджень вбачаємо в можливості вивчення 
трансформацій народнопоетичних традицій 
на матеріалі інших творів для дітей письмен
ниці.
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ЕЛІПТИЧНІ РЕЧЕННЯ 
В РАННІХ ПОЕЗІЯХ 
ПАВЛА ТИЧИНИ

А в т о р :
Б іл о у с  І в а н н а  Р о с т и с л а в ів н а ,
учениця 9 класу Кременецького 
ліцею їм. У. Самчука Тернопільської 
області

Н а у к о в і  к е р ів н и к и :
Я н к е в и ч  С в іт л а н а  О л е г ів н а ,
студентка І курсу спеціальності 
«Українська мова і література» 
Національного університету 
«Острозька академія»
Б іл о у с  О л е н а  М и х а й л ів н а ,  
учитель української мови та 
літератури Кременецького ліцею їм. 
У Самчука Тернопільської області

Н а у к о в и й  к о н с у л ь т а н т :  
М а к с и м ч у к  В іт а л ій  В а с и л ь о в и ч ,
кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української 
мови і літератури, заступник 
декана гуманітарного факультету 
Національного університету 
«Острозька академія» з питань 
якості освіти

го дослідження ще не були. Як свідчить по
верховий аналіз поезій окремих авторів, ці 
синтаксичні структури забезпечують непов
торність їх стилю. З огляду на викладене, 
дослідження виражальних можливостей не
повних речень, зокрема еліптичних, у ранній 
творчості П. Тичини на сьогодні актуальне.

Мета роботи полягає у тому, щоб визна
чити й описати лінгвістичні особливості не
повних речень, зокрема еліптичних, у ранніх 
творах П. Тичини.

У зв'язку з цим у роботі визначено такі 
завдання:

• опрацювати наукову літературу, виро
бити теоретичні основи дослідження;

• описати основні етапи розвитку теорії 
неповних речень;

• описати лінгвостилістичні особливос
ті виявлених структур, визначити їх 
частотність;

• з’ясувати виражальні можливості різ
них груп еліптичних речень у ранніх 
творах П. Тичини.

Об’єкт дослідження: ранні поезії П. Тичи
ни. Предмет аналізу: неповні еліптичні ре
чення в поезіях збірки «Сонячні кларнети» 
П. Тичини.

Методи дослідження. Метод аналізу -  у 
дослідженні ранніх поезій Павла Тичини, а 
також синтезовано еліптичні та неповні ре
чення в них, визначено їх частотність.

К о о р д и н а т о р :
Д р е л ь  Н а д ія  А н а с т а с і їв н а ,
директор Центру духовно- 
морального виховання 
Національного університету 
«Острозька академія»

Актуальність дослідження зумовлена 
тим, що виражальні можливості еліптичних 
і неповних речень у художньому мовленні, 
зокрема поетичному, предметом окремо-

Неповні речення посідають знач не місце в 
синтаксисі сучасної української літературної 
мови. Неповними у лінгвістиці називають 
речення, у яких пропущено один із струк
турно необхідних синтаксичних елементів. 
Такі одиниці, як відомо, є похідним варіан
том від повного. Але це не означає, що в тек
сті повний варіант завжди буде основним. 
Навпаки, дуже часто саме неповне речення 
вважають стилістичною нормою. Основи 
вивчення неповних речень закладені М. Гра
чем, І. Буслаєвим, О. Пєшковським і А. Шах-
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матовим. Значний внесок у розвиток теорії 
цих одиниць зробили праці також україн
ських і російських мовознавців (І. Попової, 
В. Виноградова, п. Дудика, І. Білодіда). Крім 
цих учених, неповні речення досліджували 
лінгвісти, які спеціально (О. Назаров, Г. Ко- 
сгруба, А. Попов, О. Сковородииков, Б. Фо- 
мін та ін.) або принагідно (А. Булаховський,
О. Мельничук, М. Немировський, І. Матвіяс 
та ін.) вивчали цю проблему. Еліптичі речен
ня в діалозі (на англомовному матеріалі) до
сліджувала І. Морозова.

Оскільки неповні речення у ранніх пое
зіях Павла Тичини, зокрема у віршах збір
ки «Сонячні кларнети», не були предметом 
окремого дослідження, тема нашої наукової 
роботи актуальна.

Теоретичні основи дослідження
неповних речень. Структурні та
семантичні особливості неповних
речень в українській мові
Про сутність неповних структур, основи 

класифікації та умови функціювання, про 
внутрішньосинтаксичні чинники, що ними 
вони зумовлені, стилістичні якості, прита
манність їх  різним стилям мови йдеться в 
цілій низці досліджень. Тут ми порушуємо 
питання теорії неповного речення, викли
кані появою нових елементів у осмисленні 
їх  структурно -  змістової сутності. Нашою 
метою е те, щоб речення, які вперше М. Гра
чем названі неповними і у виявленні яких 
вітчизняній граматичній науці належить 
пріоритет, одержали однакове трактуван
ня. Відсутня єдина думка про сторони їх  
сутності, як структурна побудова та основи 
класифікації. Продовжує існувати й різнобій 
у їх  найменуванні. Одні граматисти безза
стережно користуються терміном «неповні 
речення» (О.М. Пєшковський, О.О. Шах- 
матов та інші). Інші -  терміном «еліптичні 
речення», наступні -  двома термінами -  
«неповні речення» та «еліптичні речення»,

вважаючи, що вони становлять паралельні 
назви тих самих або майже тих самих струк
тур (Б.М. Кулик та інші). Поки не подолано 
деякі суттєві прогалини вивчення неповних 
речень, не усунуто принципові розходження 
у трактуванні їхньої граматично -  змістової 
специфіки, доки не можна буде запропону
вати концепцію неповного речення. Розгля
немо як класифікує еліптичні речення П.С. 
Дудик у дослідженні «Синтаксис сучасного 
українського мовлення». Окремі ідеї П. Ду
дика не узгоджені з думками інших відомих 
дослідників неповного речення (1.0. Попова, 
Н.Ю. Шведова й інших). За твердженням П. 
Дудика, сутність неповного речення пере
дусім виявляється у своєрідних особливос
тях його граматичного оформлення, в тому, 
що неповне речення -  це таке синтаксичне 
утворення, в якому одна з ланок його бу
дови -  один чи кілька членів речення -  не 
вимовляють і в той же час фіксують свідомі
стю. Таку відсутність одного, двох чи більше 
членів речення прийнято позначати не зов
сім однозначними термінами: називання, 
«випущення», «пропуск», «нестача», «еліп
сис» і так далі [1,168].

На думку П.С. Дудика: «Такі речення тра
диційна граматика об’єднала під терміном 
«неповні речення». Але неповними вони наз
вані умовно, бо в дійсності відсутність у цих 
реченнях одного чи кількох членів в умовах 
контексту зовсім не порушує їх  смислової 
повноти, а в зв’язку з цим така відсутність є 
для них синтаксичною нормою» [1,169]..

Випущення члена або членів речення по
значається на змісті тільки неповних кон
струкцій, не зачіпаючи суміжних структур, з 
яких відтворюють пропущене.

За словами Дудика, постає питання: зав
дяки чому стає можливим не називати пев
ні структурні частини -  речення? Загалом 
кажучи, завдяки тому, що еліпсис таких ча
стин не тільки узгоджується з комунікатив
ною метою речення, а й вагомо допомагає
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осягнути її найбільш природним, доцільним 
і зручним способом. Ця мета криється в по
требі висловитись економно, без називання 
зрозумілого. «Неекономність вислову -  одне 
з лих нашого мовлення». Щоб повніше з'ясу
вати, де і за яких умов уживають бодай по
біжним розглядом кілька характерних ситу
ацій мовлення, які засвідчують, що учасники 
розмови нерідко настільки «зживаються» 
і знають один одного, що все розуміють з 
першого слова. Слова пропускають, бо вони 
зрозумілі. Як відзначає Дудик П.С., так вини
кають неповні речення, в яких відсутні один 
або кілька членів, що учасники розмови ма
ють на увазі» [1,132].

Головна сфера функціювання неповних 
речень-повсякденне мовлення. Вживаючи 
такі неповні структури, ми коротко і стисло 
висловлюємось і водночас повністю і легко 
сприймаємо те, що нам кажуть інші. Зруч
нішим і природнішим є неповне речення. 
Його сприймають як достатнє за змістом 
тільки тому, що неназваний у ньому член 
знаходимо в попередньому реченні. Вну
трішньо синтаксичні умови функціювання 
неповних речень виявлені в різних формах 
слів, переважно синтаксично залежних, які 
своєю семантикою, морфологічними осо
бливостями та роллю в реченні вказують на 
лексичне значення, морфологічні особли
вості й синтаксичну роль не названого члена 
або членів.

Неповне речення -  явище граматичне, 
синтаксичне. їхня класифікація повинна 
ґрунтуватись на граматичній основі. їх  слід 
будувати відповідно до найбільш істотних 
граматичних ознак неповного речення. 
По-перше, неповні речення ми «конструю
ємо» з урахуванням моделі повних речень, 
які служать тією «нормою», що на ній роз
виваються й такі нарощення, як неповні ре
чення. «Різні випадки лаконізму зрозумілі 
і можуть бути пояснені лише тому, -  пише 
О.О. Потебня. -  що ...є готові складні схеми

речень, в яких уривки мовлення...кожного 
разу займають своє певне місце» [1,155]..

По-друге, неповні речення, на відміну 
від повних, є реченнями внутрішніх лекси
ко-граматичних засобів неповного речення.

Звідси закономірним є поділ їх на неповні 
двоскладні й односкладні речення з тим або 
іншим неназваним членом або членами.

По-третє, своєрідною є також сама будо
ва неповних речень, у яких «унаслідок випу
щення одного чи кількох членів речення ви
являють перерваний синтаксичний зв’язок 
між окремими наявними членами, які, поєд
нуючись між собою, утворюють ті внутріш
ньо синтаксичні показники, завдяки яким 
значення і форма одного слова уможливлює 
формальну нестачу іншого та зворотно вка
зує на нього» [1,156].

П.П. Косгруба у своїй праці насамперед 
ділить неповні речення на три великі групи: 
контекстуальні, конситуативні й еліптичні. 
Ця класифікація відрізняється від пропоно
ваної лише Дудиком. На погляд П.С. Дудика, 
«проти виділення в окремі типи контексту
альних і ситуативних речень промовляєте, 
що контекст і ситуація є явищами не грама
тичними, а позамовними, зовнішньо-син
таксичними» [1,170].

У наш час поняття еліптичних речень зву
жують і підкреслюють той факт, що в них 
наявні словоформи починають набувати 
ознак присудка. Це підтверджено тим, що: -  
вони інтонаційно протиставлені підметові та 
конструкції з ними виявляють тенденцію до 
утворення власної парадигми.

Щоб відрізнити їх від інших подібних 
утворень, еліптичні конструкції ці автори на
зивають реалізацією відмінювано-дієслівних 
структурних схем чи моделей без присудка, 
їх  склад також обмежують чотирма типами 
відсутніх дієслів -  Із значенням мови, руху, 
наявності, початку чи продовження.

Б. Кулик виділяє три групи еліптичних 
речень: »імперативні й окличні речення, що
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виражають заклик, наказ, побажання; ‘пи
тальні речення в діалогічній мові; «неповні 
речення, безприсудкові речення, співвіднос
ні з повними, у яких простий присудок вира
жений дієсловом із значенням буття, наяв
ності, існування, сприймання [4, 87].

І. Білодід класифікує ці одиниці на такі 
групи:

1. Конструктивні з еліпсисом 
присудка, що має значення дієслова 
руху, пересування в просторі.

2. Речення з еліпсисом 
присудка, як і виражають 
наказ,просьбу,побажання,заклик, 
привітання, покляття, подяку, 
запитання і под.

3. Речення з еліпсисом присудка, що 
має значення буттєвого дієслова.

4. Речення з еліпсисом присудка, що 
має значення дієслова мовлення.

5. Речення з еліпсисом,що має 
значення дієслова сприймання

6. Речення з еліпсисом дієслова 
-  присудка, що узвичаїлись як  
виразники запитання.

7. Речення з еліпсисом підмета в 
двоскладному реченні або додатка в 
двоскладному і односкладному.

8. Речення (односкладні) з еліпсисом 
предикативного слова треба, 
необхідно і под..при наявності 
інфінітива або, рідше, при його 
відсутності.

9. Речення (односкладні) з еліпсисом 
інфінітива -  при наявності преди
кативного слова або слів, час і под.

Отож, за основу ми беремо класифікацію 
І. Білодіда, який виділяє 9 груп еліптичних 
речень, оскільки вважаємо її найбільш пов- 
ною, доцільною і будемо розглядати речен
ня у ранніх творах П. Тичини,бо зібраний 
матеріал свідчить, що майже усі трактовані 
структури її речення еліптичні [8,352].

Стилістичні особливості
неповних речень
Стилістичні особливості цих синтаксич

них одиниць описані такими вченими: Че
редниченко І.Г., Коваль А.П., Пономарів 
О.Д., Білодіда І.К.

І.К. Білодід розглядає ці конструкції у 
порівнянні з повними, які є найбільш ней
тральними зі стилістичного погляду.

Дослідник зазначає, «Якщо вони несуть у 
собі якесь стилістичне забарвлення, то воно 
спирається не на її структуру, а міститься пе
реважно у властивостях лексичного складу 
цих речень або в загальній контекстуальній 
організації цілого твору» [8,353].

На його думку: «Повні речення -  є лише за
гальною основою, навколо якої можуть роз
гортатися стилістичні якості мовлення. Цілі 
тексти з таких «чистих» одиниць концентру
ються дуже рідко, найчастіше вони ускладню
ються взаємодією різних побудов, створюю
чи досить складні комплекси» [8,353].

Проте повні речення є тією «нормою», 
на якій розвиваються всі інші нарощення. 
Склад сучасного мовлення вимагає склад
них форм яку його загальній побудові, як і в 
окремих дрібних одиницях. Через те навіть 
у текстах нехудожніх стилів досить широко 
функціонують, зокрема, й неповні.

Структурна неповнота речень у  художніх 
текстах здебільшого стилістично вмотиво
вана. Спеціальний пропуск якогось одного 
з елемента в складі речення комплексується 
більшим семантично-стилістичним наванта
женням Інших елементів цього речення і за
гальним увиразненням синтаксичної побудо
ви. Отже, неповне речення концентрує увагу 
на семантично-стилістичному спрямування 
висловлювання чи окремих його місць.

За словами Білодіда І.К., «у художніх 
творах є численні факти використання не
повних речень зі стилістично осмисленими 
присудками та потенціальними підметами. 
Іноді у художньому мовленні функціонують
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речення з такою мірою структурної неповної 
неповноти, що творяться лише одним при
судком» [8, 354].

Отож, дієслівний присудок, займаючи по
стпозицію в обставинах структурної непов
ноти речення, стає семантично-стилістич
ним центром контексту.

За твердженням І.К. Білодіда: «у худож
ньо-белетристичному стилі, зокрема з ме
тою відтворення усно -  мовної стихії, функ
ціонують неповні речення, що містять лише 
означення» [8,354].

Такі конструкції увиразнюють означення, 
перетворюють їх  у яскраві епітети, ставлять 
в умови, близькі до відокремлених зворотів, 
підкреслених інтонаційно.

З таким же стилістичним ефектом висту
пають неповні речення, створенні додатками 
або обставинам. Різні види неповних речень 
можуть взаємодіятиму такий спосіб на не
повних структурах ґрунтуються значні за роз
міром контексти. Вони експресивно напру
жені, динамічно зображують події І явища.

Пропущені в них елементи легко і вільно 
домислюються читачем. Побудови з непов
ними реченнями широко функціонують у 
текстах з елементами діалогізації. Це пов'я
зане з тим, що діалогічна мова доповнюєть
ся втіленими допоміжними засобами, які 
стоять поза словесною формою спілкуван
ня: мімікою, жестами, дією.

«Використання таких структур, -  як за
значає І.К. Білодід, -  майстри художнього 
слова часто перетворюють у спеціальний 
стилістичний прийом так званого конденсо
ваного висловлення. На основі цього прийо
му будуються тексти з психологічно напру
женою ситуацією» [8,354].

Неповними,еліптичними реченнями, на 
думку А. Коваль, є не лише описи в художніх 
текстах, але й нотатки, записи для пам'яті, 
поетичні щоденники.»Завдання їх -  сигналі
зувати нашій уяві певні образи,але не опису
вати їх» [3,198].

Неповні речення використовуються та
кож для опису при швидкій зміні подій, при 
великій напруженості розповіді, коли треба 
пристосувати членування змісту до члену
вання речення. Такі описи супроводжуються 
частими змінами питальної та окличної ін
тонації', використанням риторичних питань, 
повторами частин попереднього речення, 
препозицією дієслова -  присудка.

А.П. Коваль відзначає: «зміст, а також 
стилістичне осмислення неповних речень 
розкривається лише на тлі більшого або мен
шого контекстуального чи ситуативних об
ставин мовлення, органічними складниками 
яких виступають такі побудови, їх розглядати 
важко, часто навіть неможливо» [3,199].

Треба брати до уваги те, що у високо- 
організованому мовленні є контекстуальні 
одиниці обсягу, складу та разом з тим різ
ної семантико -  стилістичної направлено
сті, глибоко оригінальної й суцільної, які не 
поділяються на дрібніші самостійні одиниці. 
Окремі речення в складних єдностях такого 
типу пов'язані між собою так міцно, як і скла
дові частини в межах одного речення. Тут 
окремі речення виділяються лише умовно,а 
самостійність їх  стає відносною. Є тексти,на
сичені то неповними реченнями,то іншими 
побудовами цього типу, які взаємодіючи,- 
дають своєрідне забарвлення мови, творять 
певний стилістичний колорит. Зміна їх  інши
ми конструкціями, зокрема двоскладовими, 
змінює, руйнує характер висловлення. Так, 
наприклад, -  як зазначає А.П. Коваль «три
вожний стан людини, хвилювання найкраще 
відтворюється за допомогою неповних син
таксичних утворень» [3,199].

Неповні структури можуть і зовсім втра
тити самостійну семантичну вагу і вжива
тись лише для підкреслення семантики, уви
разнення речень чи цілого контексту.

Уживання повних і неповних речень зу
мовлене сферою їх  використання. За словами 
О.Д. Пономарева: «у книжно-писемній мові
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неповні речення, як правило не вживаються, 
крім тих частин художніх текстів, що відби
вають живе розмовне мовлення, в якому не
повні речення, що відбивають живе розмовне 
мовлення, в якому неповні речення є одним з 
найбільш поширених типів» [3 ,200].

Неповні речення широко представлені в 
розмовному мовлені та в діалогічних і полі- 
логічних компонентах художніх творів.

І.Г. Чередниченко з цього приводу пише: 
«Розмовна народна мова є по суті тією сти
хією, з якої постійно живиться літературна 
мова і якою користуються письменники, 
зображуючи реальну дійсність з живими 
людьми і їх живою мовою; тому при розгля
ді стилістичної структури мови увагу при
вертають, насамперед, ті синтаксичні явища 
розмовної мови, які захоплені течією худож
ньої літератури і виконують у ній певні ху
дожньо -  стилістичні функції» [11, 16].

Розмовній мов властиві так звані непов
ні речення,тобто особливі синтаксичні кон
струкції, в яких відсутні члени речення, не
обхідні для повних речень. За словами І.Г. 
Чередниченка, «ці конструкції в розмовній 
мові органічно пов'язані не тільки з іншими 
реченнями контексту розповідача або спів
розмовників, але й з усіма компонентами 
живого мовного спілкування -  із супровід
ними факторами, які допомагають повністю 
зрозуміти висловлюване і обумовлюють у 
ньому різноманітні значення, семантичні та 
експресивні відтінки» [11,17].

Особливо наочно це виявлено в діалогіч
ній мові, найбільш -  у питаннях-відповідях, 
де мова одного співрозмовника синтаксично 
«зрошується» з мовою другого. Синтаксич
на єдність питань -  відповідей виявляється 
в тому, що іноді відповіді мають будову під
рядного речення. «Синтаксичний зв’язок між 
питанням і відповіддю, їх смислова єдність 
підкреслюється прийомом перепитування, 
коли на початку відповіді в питальній формі 
повторюється те слово, на яке падає логіч

ний наголос у запитанні або взагалі у попе
редньому реченні співрозмовника» [11,17].

Отже, в розмовно-діалогічній мові спо
стерігаємо тенденцію до скорочення слов
никового складу висловлювання. Конструк
ції еліптичного -  стислого вираження є 
ознакою розмовного стилю і в не діалогіч
них текстах. «У розмовній мові, -  зазначає 
І.Г. Чередниченко, -  безпосередньо відобра
жаються на стилістичній будові висловлю
вання: воно складається ніби з «уламків» 
речень, між якими порушуються й посла
блюються синтаксичні та інтонаційні зв’яз
ки, Інтонація виражає функції оформлення 
закінченості речення. «Неповні речення по
будови становлять той синтаксичний тип, 
який виходить за межі встановленої в теорії 
синтаксису характеристики простого речен
ня. Вони зовсім вкладаються в нормативні 
схеми. Проте вони не можуть і характеризу
ватись як явища «порушені», «недостатні», 
«дефективні» [11,18].

Ці речення -  повноправні,стилістично ва
гомі, які мають велике поширення в практи
ці мовлення.

Отже, неповні речення -  це не «мовна 
економія», не «пропуск» «необов’язкових» 
елементів і тим більш не «безпорядок ви
кладу». Це важливий фактор у загальній 
системі стилістичних засобів, який вико
ристовується майстрами українського сло
ва для передачі найскладніших і найтонших 
нюансів думки.

Лінгвостилістичні особливості
неповних речень у  ранніх поезіях
П.Тичини
Те, що дав П. Тичина нашому письмен

ству, -  неоціненний скарб. Сталося так, що 
цей молодий мрійник з оберненим у глиб 
поглядом у першій же книзі виступає таким 
дозрілим, таким глибоко оригінальним і ра
зом глибоко прив’язаним до кращих тради
цій нашого письменства, що ось перед нами
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нова його історії сторінка записується, світ
ла, захоплива й глибока.

«З старого ґрунту, -  відзначає С. Єфремов 
у книзі «Історія українського письменства», 
-  Тичина взяв щиро людську трактовку 
тим, глибоко національну окрасу і ту чудо
ву мову, той стиль прекрасний, що своєю 
простотою, ліризмом, стислістю, потужним 
лаконізмом нагадує шляхетну манеру вели
кого майстра нашого слова в прозі Василя 
Стефаника» [2,477].

П. Тичина вміє орудувати мовою з вели
ким смаком та майстерністю І сам він надав 
притаманної йому глибини і мрійності,бли
скучої форми, гнучкості, різноманітної, ба
гатої на всі досягнення звукових засобів та 
віршової техніки. Стиль П. Тичини тяжіє до 
лаконічних поетичних визнань. У цьому й 
полягає специфіка поетичної мови -  давати 
незвичні дефіцити, відкривати несподівані 
зв’язки між словами, формуючи чіткий ви
слів.

Рання творчість П. -  це шедерв простоти 
і високого словесного досягнення, коли сло
вам тісно, зате просторо думці.

Мову творів досліджували: С. Єфремов, 
С. Єрмоленко, Л. Горніцька-Парконюк.

У цих працях переважно, подано аналіз 
творчості П. Тичини на фонетичному рівні, 
морфологічному, лексичному. Є окремі за
уваження щодо синтаксису подій.

Наприклад, у С. Єрмоленка читаємо: «По
єднання розумового і високо поетичного 
взагалі властиве індивідуальному стилеві П. 
Тичини і виявляється в багатьох його поезі
ях» [2, 478].

У роботі спробуємо розглянути і проана
лізувати неповні речення відповідно до при
йнятої у син таксі структурної класифікації. За 
основу ми беремо класифікацію І. Білодіда.

Речення з еліпсисом присудка,
що має значення дієслова руху,
пересування в просторі

Такі синтаксичні одиниці становлять 
близько 15 відсотків зібраного матеріалу. З 
погляду структурного ці речення найчасті
ше становлять сполучення постпозитивної 
або препозитивної обставини з підметом, 
при можливій нагальності інших залежних 
членів. Наприклад: «Перед мене твердою 
ходою наступаючий день», (172) або «Понад 
тобою хмари -  армії хмар!» (193) чи «Чер
вона шапочка за ніч!» (178) або «Прийшли 
сюди,а голод з нами» (168) чи «Тумани ли
нуть вгору, вгору, а хмари -  вниз» (22) або 
«Вертаюсь до Кузнечній», «Сонце ще тільки, 
тільки» (203).

У реченнях з еліпсисом дієприслівнико
вого присудка основний зміст звичайно зо
середжується в прислівнику або в іменнику 
з прийменником, що подають обставинну 
характеристику неназваної в реченні дії, яка 
швидко, інтенсивно розгортається. Напри
клад: «Не виспалось літо, а тут уже осінь» 
(187), «Другий янгол із хрестом до мене» 
(53), «І раптом прорвався мостами -  і вже ти 
в степу» (206).

У таких реченнях найбільшого логічного 
навантаження зазнають найчастіше обста
вини та додатки.

Взагалі до складу кожного з цих речень 
можна було б ввести одне з дієслів із зна
ченням пересування в просторі. Наприклад: 
у реченнях: «Сніг. Сніжок. На княжий тере- 
мок»(і58) чи «...думає про се, про те, а на 
зустріч Прометей» (167) або «По блакитно
му степу Вороний вітер!» (48) могли б бути 
дієслова: падає, летить, сідає; іде, прямує, 
біжить; гуляє, танцює або лексично близькі 
до них. Проте жодне із цих значень, навіть 
стилістично найбільш влучне для окремого 
випадку, не дало б тієї експресії, яка створю
ється лаконічністю фрази, зумовленої еліп
сисом дієслова.

Присудок, який не називається часто має 
значення швидкої дії з інтенсивним почат
ком на зразок схопити, кинути, вдарити і
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под.. Значення дії сприймається відобра
жено -  через об'єкт, на який вона прямо чи 
безпосередньо спрямована, або через зна
ряддя, якими здійснюється. Головна увага 
при вимові таких структур концентрується н 
а деталях руху, на тих об’єктах, які виражені 
другорядними членами. Наприклад: «Уми
лась там чи ні -  корзинку -  і в ліс голубий!». 
У  даному реченні увага зосереджується на 
словах «корзинку -  і в ліс» (178) або речення 
«І раптом прорвався мостами -  і вже ти в 
степу» (176).

Еліпсис присудка, що ним виступає одне 
з дієслів із значенням пересування в просто
рі, може й не викликати враження і уявлення 
про дію, що швидко розгортається, і характе
ризувати, в основному, його плавний, повіль
ний темп. Такі еліптичні структури, будучи 
представлені сполученням обставин чи до
датка з підметом при можливому призначен
ні, поширенні в художньо-літературні мові, у 
тому числі авторський, що подається в плані, 
звичайному для усної мови оповідносгі. Та
ких конструкцій у зібраному матеріалі не ви
явлено. При такій же, в основному, побудові 
речення семантика еліптованого присудка, 
визначаючись загальним змістом конструкції 
і, передусім, лексичним значенням другоряд
них членів, може мати ту особливість, що, бу
дучи близькою до дієслів із значенням руху, 
вона разом з тим перебуває на їх  периферії і 
якоюсь мірою наближається до буттєвого ді
єслова, наприклад «Вкраїнські прапори вгорі 
-  мов сонце над степами» (265) або «Струмок 
серед гаю як стрічечка» (217).

У простому і складному реченнях можуть 
не називатися два і більше присудки із зна
ченням руху. Неодмінною ознакою побудови 
таких конструкцій є обставина, додаток або 
різне сполучення їх. Вони надають розповіді 
виразної динаміки, показують енергійність 
дій, через що й вимовляються швидше, на
приклад: «Один в любов, другий у містику, 
а третій в гори, де орли...» (102) або «Один

за одним -  все на конях, один за одним ще 
й співають».

Речення з еліпсисом присудка, 
які виражають наказ, побажання, 
просьбу, покликання, подяку, 
запитання
Частина цих синтаксичних конструкції -  

це типові формули військових, спортивних 
команд. Не всі види таких структур зустрі
чаються у ранніх поезіях П. Тичини: яких -  
більше, яких -  менше, інші відсутні зовсім. 
Серед усього матеріалу ці конструкції ста
новлять приблизно 5 відсотків.

У більшості випадків такі структури ла
конічні, усталені багатовіковою практикою 
вживання й емоційні.

Речення з еліпсисом присудка, що 
має значення буттєвого дієслова
Цим еліптичним конструкціям властиві 

нульові форми повнозначного дієслова бути, 
що усвідомлюються у функції повноправних 
присудків, тобто в своєму реальному буттє- 
вому значенні або в окремих варіантах цьо
го значення. Ці конструкції складають най
більшу групу -  50 відсотків усього зібраного 
матеріалу.

Еліпсоване дієслово може бути малови
разним щодо семантики, може наближено 
до семантики інших дієслів.

Наприклад, у реченні: «Мовчать. В очах 
їх  сльози» (295) -  можна вбачати еліпсис 
буттєвого дієслова є, так і еліпсис одного з 
таких речень найбільше характеризує спо
лучення обставин місця або часу з підметом. 
Наприклад, «І раптом -  небо... шепіт гаю...» 
(19); «Там скрізь уже: сонце!» (70); «І раптом 
якось певно! На ранній весні -  провісні, гей, 
на світанню гук» (56); «Прийдуть сьогодні: в 
мене вдома лиш я сама та квіти» (84).

Різновидом розглядуваних речень в те
перішньому часі є односкладні й двоскладні 
конструкції з еліпсисом буттєвого дієслова
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в значення минулого, майбутнього часу або 
умовного способу. Змістова і структурна 
еліптичність таких речень є очевидною, лише 
сприйманою. Значення умовності морфоло
гічно виражається часткою би (б) або словос
получення щоб. Наприклад: «Краще нехай 
гірші закони, але щоб незмінні» (184); «Ще 
більше голівку заховала, щоб сліз не видно» 
(321); «Так вже натерпілись, так настражда
лись, що як воно далі -  хто його знає» (360); 
«Хоч би чи дощ, чи завірюха» (240).

Своєрідною видозміною еліптичних ре
чень є односкладні конструкції з еліпсисом 
заперечної форми дієслова бути або семан
тичного близького до нього заперечного ді
єслова. У таких конструкціях наявні форми 
морфологічного виразу заперечення: або під
силено заперечна частка ні-ні, ні в сполучені з 
іменником у родовому відмінку, або запереч
ні займенники нікого, нічого, бо прислівник 
займенникового типу ніде, ніколи тощо. На
приклад: «Туман, туман... та грязь без краю. 
Ні думок в голові, ні слів» (240); «Ні бога, ні 
чорта -  на бурю!» (42); «Ані єдиної душі жи
вої! Ах товариші...» (292); «Я не ходжу собі, 
Анжело, і нікого, й нікогісінько!» (378).

У зв'язку з певними обставинами і за
вданнями мовлення, його своєрідною спря
мованістю та інтонацією, з якою такі речення 
вимовляються, значення дієслівності зага
лом чітко оформлені в свідомості мовців і не 
породжує здогадносгі щодо того, яке саме 
дієслово відсутнє в реченні. Трапляються ви
падки, коли такі структури функціонують як 
формально повні: «Бажаємо нових зустрі
чей!» і за потреби підкреслені особи тощо: 
«Я бажаю нових зустрічей!». У матеріалі та
ких конструкцій не виявлено. Однак це не оз
начає, що за певних умов формально непов
ну конструкцію типу: «Здоров будь, Пушкін 
мій, землі орган могучий!» (175) ми сприй
маємо як уламок повної -  «Бажаю добро
го здоров'я»: за змістом обидві структури є 
самодостатніми, і різняться вони між собою

граматично й стилістично. Я к і в  усіх інших 
випадках неповноти чи еліптичності речен
ня -  це паралельні засоби вираження того 
самого змісту, кожен з яких набув своєрідної 
стилістичної спеціалізації в системі мови.

Суттєва важлива риса цих конструкцій 
виявляється також в інтонації -  виразно на
казовій, прохальній, закличній, побажаль- 
ній, спонукальній, яка реалізується в безлічі 
відтінків, кожен з яких так чи інакше видоз
мінює модальне значення висловлюваної 
думки. У письменному мовленні такі рит
момелодійні відтінки відтворюються роз
діловими знаками, авторськими словами, 
усім контекстом. Наприклад: «Хоч би сві
тало... -  Мамо, хліба!» (168); «Крикнув ота
ман в діброву: -  На коні, козацтво на коні!» 
(182);»Червона Армія виступила -  до праці 
всі!» (293); «Поет, артист філософ і естет -  усі 
на фронт...» (283); «Хвала і честь хоробрим!» 
(376); «До волі, бідні, босі й голі!» (96); «Мо
лока! плаче дитина, а тут же й хліба за ду
шею нема» (122).

Окрему щодо виконавчої функції групу 
еліптичних конструкцій становлять типові 
форми виразу вітання, прощання, побажан
ня і под.. Вони мають досить усталене мор
фологічне вираження, якими виступає ти чи 
інша непряма відмінкова фора або прислів
ник. Наприклад: «добрий день тобі, Україно 
моя!» (217).

Речення з еліпсисом присудка, що
має значення дієслова мовлення
Найчастіше вживаються у функції так зва

них авторських слів, які передують прямій 
мові. У  постпозиції становлять близько 15 
відсотків серед зібраного матеріалу. Напри
клад: «Підвівся батько: замовчи!» (168); «Тут 
княгиня знов: -  Послужи ще ти, вітрило, вітре 
-  чорноброве!» (158). Еліпсис дієслова мов
лення в авторських словах дозволяє уник
нути повторення дієслова говорити та його 
синонімів, унаслідок чого ущільнюється мов
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ний вираз думки, Інтонації персонажів орга
нічніше вплітаються в авторську мову, а весь 
виклад досягає значної виразності й гучності.

За особливостями будови речення з еліп
сисом дієслова мовлення можуть станови
ти сполучення постпозитивної обставини 
або додатка з підметом, тільки підмет чи 
обставину тощо, наприклад: «І вона тихо: 
здрастуй’» (34); «Я знав -  таки: перед Кра
сою усі ми рівні, всі брати» (288); «А ти: до 
порогів течу» (193); «Перса дівчина спросон
ня: Син... синок» (29); «Та вітер розгнівався: 
усі співати ви негоди і! І вже він за селом, за 
Листопадовим, і млини йому останню фра
зу -  круга! круга! Бур’ян услід: голубчику, а 
я?» (188); «Встали мати, встали й татко: Де 
ластовенятко?» (16).

Структури з еліпсисом дієслів мовлення 
мають ту специфічну особливість, що в фор
мально відсутнє дієслово мовлення найчас
тіше встановлюються на грунті слів автора 
і прямої мови персонажів, узятих разом. 
Це й зрозуміло, бо авторові слова і пряма 
мова персонажів утворюють певне семанти- 
ко-синтаксичне ціле, яке при заміні прямої 
мови на непряму стає конструкцією склад
нопідрядного речення.

Речення з еліпсисом присудка, що
має значення дієслова сприймання
Ці конструкції становлять 14 відсотків 

аналізованого матеріалу. До дієслів сприй
мання належать такі, як: бачити, глядіти, 
дивитись, роздивитись, запримітити, чути, 
відчути, сприйняти і под.. Разом із дієсло
вом елі псується сполучник сурядності або 
сурядності та підрядності разом. Речення, 
у яких не названо дієслово сприймання, 
структурно оформлюються як прості або 
складнопідрядні. Підрядне речення, пере
важно додаткове, залежить у цих конструк
ціях від дієслова сприймання, формально 
відсутнього в головному реченні.

Наприклад: «Уночі над річку вийду -  зорі,

зорі, височінь» (276); «А за вагоном крик і 
гомі» (168).

Відповідно до норм книжно -  літератур
ної мови ці речення мали б такий вигляд:» 
Уночі над річку вийду, бачу зорі, зорі, ви
сочінь; «А за вагоном чути крик і гомін». 
Еліпсис дієслова мовлення в цих реченнях 
зумовлюється їх  власними лексико-грама
тичними ресурсами, є їх  характерною оз
накою, частково нормою, а тому й сприй
мається з меншою лексичною чіткістю, ніж 
це властиво для будь-яких власне неповних 
речень з пропущеним присудком.

Складні речення з еліпсисом дієслова 
сприймання, ускладненого нестачею спо
лучника (або сполучників), поділяються на 
дві групи. До однієї з них належать складні 
речення, що в своїй першій частині мають 
еліпсис одного з дієслів сприймання і спо
лучника і, а в другій -  сполучника що. Напри
клад: «Дивлюсь -  там знов і знов примари» 
(212); «Він замахнеться раз -  ряв: свист! кру
тіння! «Ми розуміємо зміст так: «Дивлюсь і 
бачу, що там знов і знов примари» «Він за
махнеться -  раз і чути рев! свист! крутіння!».

Другу групу утворюють складні речення, 
у головній частині яких не названо дієслова 
сприймання, від якого залежить речення пі
дрядне -  зі сполучником або без нього.

Особливістю цих структур, порівняно з 
попередніми, є те, що в їх  складі, у голов
ному реченні, наявне ще Інше, до того не 
лексично виразне, дієслово сприймання, 
яке вказує на початок дії, означеної випуще
ним дієсловом -  присудком. Є кілька таких 
речень у поезіях П. Тичини: «Прислухаюсь: 
голос, що вкруг росте, в собі я ношу» (212); 
«Поглянула -  скрізь тихо» (47); «Гляну в небо 
-  зорі, зорі ... В травах -  блищаки» (235); 
«Куди не поглянь -  оскалений звір, і небо у 
чорних кривавих слідах» (364). Повним ре
ченням мало б такий вигляд, наприклад, ре
чення перше: «Прислухаюсь -  чую голос, що 
вкруг росте, в собі я ношу».
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Висновки
Неповні речення -  це повноправні, сти

лістично вагові речення, які мають велике 
поширення в практиці мовлення.

Під час дослідження визначено частот
ність найбільш уживаних неповних ре
чень у ранніх поезіях П. Тичини:

* Речення з еліпсисом присудка, що має 
значення буттєвого дієслова (50 відсо
тків усього зібраного матеріалу).

* Речення з еліпсисом присудка, що має 
дієслова руху, пересування в просторі 
(близько 15 відсотків зібраного мате
ріалу).

* Речення з еліпсисом присудка, що має 
значення дієслова мовлення (близько 
15 відсотків).

* Речення з еліпсисом присудка, що має 
значення дієслова сприймання (14 
відсотків).

Менш похідні:
* Речення з еліпсисом присудка, які ви

ражають наказ, побажання, привітан
ня, подяку, запитання (5 відсотків).

* Речення з еліпсисом дієслова -  прису
дка, що узвичаївся як виразник запи
тання (1 відсоток).

* Речення з еліпсисом підмета в дво
складному реченні або додатка в дво
складному і односкладному (3 відсо
тки).

* Речення (односкладні) з еліпсисом ін
фінітива -  за наявності предикативно
го слова або слів пора, час.

Отже, у науковій роботі описано основні 
етапи розвитку теорії неповних речень, за
значено лінгвостилістичні особливості ви

явлених структур, визначено їх  частотність; 
з’ясовано виражальні можливості різних 
груп еліптичних речень у ранніх творах П. 
Тичини.
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Мета дослідження: поглиблене ознайо
млення з перекладами Лесі Українки для де
тального вивчення творчості письменниці.

Завдання дослідження: 1) дослідити пе
рекладацьку діяльність Лесі Українки; 2) по
рівняти оригінали текстів та переклади; 3) 
обґрунтувати чому надбання перекладів від 
Лесі Українки є дуже важливим для літера
тури.

Методи дослідження. У ході досліджен
ня було проаналізовано перекладацькі тво
ри Лесі Українки.

«Як я люблю оці години праці...»
Леся Українка

Полісся -  це край, де народилася й вирос
ла відома поетеса Леся Українка. Вона уві
брала в себе живу душу народу та природи 
рідного краю, стала частиною його життя. 
Письменниця збагатила Україну надбання
ми світової культури. її творчість багатогран
на десятиліття служить людям. Ми пишаємо
ся тим, що твори Лесі Українки надають нам 
гордості, глибокої поваги до людини. Кожен 
із нас, звертаючись до поезії письменниці, 
знаходить щось нове і рідне для себе.

Значним надбанням світової культури є 
переклади, зроблені видатною поетесою. 
Своєю перекладацькою діяльністю Леся 
Українка внесла милозвучність української 
мови в світову культуру, а вітчизняну поети
ку збагатила новими художніми засобами та 
образами.

Лариса Петрівна захоплювалась перекла
дами з англійської мови, а саме: поеми Дж. 
Байрона «Каїн» і У. Шекспіра «Макбет», які 
відносяться до незакінчених поетичних пе
рекладів. Українською мовою вона перекла
дала вірші Байрона «Коли сниться мені, що 
ти любиш мене...», який вперше був надру
кований 1960 року в журналі «Рідний край».

Багато уваги письменниця приділяла 
перекладам з російської та майстерно пе
рекладала на українську мову «Пропащу 
грамоту» та «Зачароване місце» із збірки 
«Вечори на хуторі біля Диканьки» Н.В. Гого
ля. В цих оповіданнях Леся Українка зберег
ла гоголівський гумор і лексичну доскона
лість в описах звичаїв українського народу. 
Неможливо не помітити різноманіття укра
їнського лексичного багатства в перекладі 
оповідань. Пригадаймо героя оповідання 
«Пропаща грамота», що потрапив до самої
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нечистої сили: «Батьку мій рідний!»-охнув 
дід, роздивившись добре. Що за страшила! 
Мацапура на мацапурі, як то говориться! 
Відьом така пропасня, як лупається іноді на 
Різдво випаде снігу: та убрані, та розмальо
вані, мов панночка на ярмарку. І всі, скільки 
їх  там було, як п'яні, оддирали якогось мор
авського гопачка. Куряву збили, боже спаси, 
яку! Дрижаки пройняли б хрещеного чолові
ка, якби тільки побачив, як високо скаче бі
сівське кодло. Дідові ж, невважаючи на всю 
страхотняву, зробилося страшенне смішно, 
коли побачив, як чорти, крутячи хвостами, 
з собачими мордами, на німецьких ніжках 
звивались коло відьом, мов хлопці коло ді
вчат, а музики товкли себе в щоки кулаками, 
мов у бубни, та свистали носами, я к у  сопіл
ку. Тільки ж побачили діда, так і потурили до 
його ордою. Свинячі, собачі, козині, дрохви- 
ні, конячі морди -  всі простягались, та отак 
і лізуть цілуватися. Дід тільки плюнув, як тая 
погань його напала».

Велику увагу письменниця приділяла пое
тичним та драматичним творам. Так вона пе
реклала українською мовою «Старуху Шзер- 
гіль» М. Горького, «Німфи» із циклу «Поезії 
в прозі» І.С. Тургенева, поему В. Гюго «Бідні 
люди».

Видатному перу Лесі Українки також на
лежать переклади з української мови на 
російську. Російською мовою вона перекла
дала прозові твори Івана Франка такі як: 
«Хороший заработок», «На дне», «Сам ви
новат», «Леса и пастбища» та багато інших.

Цветы
Сейте семя красоты, 
пусть взойдут цветы!
Роем лёгких мотыльков 
пусть летят мечты.
Навестит весна народ, -  
станет смело тот,
Кто земле родной принёс 
хоть венок из роз.

Перебуваючи в Криму, Леся Українка 
працювала над перекладом твору У. Шек- 
спіра «Макбет». У перекладі ми можемо 
спостерігати вільну інтерпретацію твору, 
яка підкреслює голос щирого українця. Пер
ша сцена «Макбета» починається діалогом 
відьом на полі:

Одна відьма каже:
When shall we three meet again?
In thunder, lightning, or in rain?
І  ось як це звучить у Лесі Українки: 
Коли ми стрінемось, сестриці?
Чи в грім, чи в дощ, чи в блискавиці?

Читаючи початок твору, український чи
тач сприймає переклад письменниці як 
особливе явище-читання між строкової ін
формації, а народні вислови письменниця 
лаконічно поєднала з іншомовною інформа
цією. Тематика твору «Макбет» була дуже 
близька нашій поетесі. Гніт, біль за свою кра
їну, страх, війна, зруйнування рідного краю- 
це все пережив кожен українець. Саме тому 
Леся Українка була зацікавлена переклада
ми драматичних творів.

Великий німецький поет Гайнріх Гайне 
зачарував українську поетесу тонким спо
стережливим талантом, точністю образу, 
метафоричністю і незрівнянною іронією. З 
великим захопленням Леся Українка у своїх 
перекладах відтворювала барвисту і дотеп
ну лірику поета, і прагнула довести її до ши
роких народних мас.

Г. Гайне був романтиком, який жив в свою 
епоху і опинився на перехресті бурхливих 
історичних подій. Його хвилювало кохання, 
свобода, суспільні проблеми, зв'язок з при- 
родою-все те, що хвилювало людство. Поет 
завжди шукав нових шляхів у мистецтві, са
мовдосконалювався, жив мріями.

Леся Українка вболівала за долю І май
бутнє своєї країни. Вона не тікала від ре
альності, а намагалася втілити ідеальне в 
життя. Через свою поезію Лариса Петрівна
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всиляла в людей надію на краще майбутнє, 
надихала, несла добро та красу в наш світ.

В ліриці Лесі Українки раннього періо
ду ми спостерігаємо творче шукання, яке 
в майбутньому приведе до створення вра
жаючих ліро-епічних полотен драматично
го плану. В поезії Г. Гайне природа та світ 
навкруги- це здебільшого екзотичне тло, що 
підсилює гостроту почуттів, трагедію нероз- 
діленого кохання:

Warum sind denn die Rosen so blaß,
O sprich, mein Lieb, warum?
Warum sind denn im grünen Gras 
Die blauen Veilchen so stumm?

Warum singt denn mit so kläglichem Laut 
Die Lerche in der Luft?
Warum steigt denn aus dem Balsamkraut 
Hervor ein Leichenduft?

Warum scheint denn die Sonn auf die Au  
So kalt und verdrießlich herab?
Warum ist denn die Erde so grau 
Und öde wie ein Grab?

Warum bin ich selbst so krank und so trüb, 
Mein liebes Liebchen, sprich?
O sprich, mein herzallerliebstes Lieb, 
Warum verließest du mich?

Чого так поблідли ті рожі ясні,
Скажи, моя люба, мені?
Чого у  зеленій траві запашні 
Блакитні фіалки -  сумні?

Чого жайворонок так сумно співа 
Та жалібно в небі яснім?
Чого пахне так запашная трава,
Немов погребовий той дим?

Чого навіть сонце не гріє мене,
А  прикро так світить на діл?
Чого на землі все смутне і страшне, 
Мов сумнеє поле могил?

Чого мені тяжко, вмираю немов?
Скажи, моє щастя ясне!
О мила, коханая любко, промов,
Чого покидаєш мене?

Обоє митців виросли і формувалися в 
різних країнах та соціальних умовах, але лі
рика Гайне мала вагомий вплив на розвиток 
творчої діяльності видатної поетеси.

Так само як і Леся Українка, Гайне почав 
складати свої вірші з раннього віку. В його 
поезії були різні напрямки: складав ліричні, 
епічні й драматичні твори, писав про мисте
цтво, філософію та політику. В 1817 році були 
надруковані вірші «Сон» і «Присвята» в жур
налі «Гамбурзький стражник», а в 1827 року 
вийшла збірка «Buch der Lieder», над якою 
він працював десять років. Критики писали, 
що його поезія свіжа, називали Гайне «ні
мецьким Байроном».

У своїй поезії автор оспівував кохання та 
природу: гомін річок, сяйво золотих зірок, 
спів пташок, пахощі квітів. Гайне бачив світ 
навколо себе і в своїх творах міг його пое
тично оживити.

З часом з’являються твори у яких поет 
звертається до жанрів сатири, громадян
сько-поетичної лірики, публіцистики, нове
ли та історичної повісті: «Deutschland, ein 
Wintermarchn» та інші. Але 1851 року вихо
дить збірка поезії «Romanzero « яка дово
дить, що Г. Гайне романтик, а поезія -  його 
справжнє покликання.

Щоб донести до українського читача всю 
поетичність лірики німецького поета, Леся 
Українка перекладала не тільки зміст його 
віршів, а й втілювала поетичну форму творів 
засобами української мови. Видатній поете
сі вдалося виразно змалювати образ юного 
поета і передати романтичні настрої пись
менника в перекладах 92 поезій з «Buch der 
Lieder».

Г. Гайне став для Лариси Петрівни, ніби, 
спорідненою душею. В його творах вона зна
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ходила рядки, які були їй близькими. В годи
ни смутку і сумнівів, Леся Українка звертала
ся до поезії видатного письменника, який її 
надихав. Невипадково одним з перших вір
шів, що переклала поетеса був вірш «Вони 
мене дражнили»:

Sie haben mich gequälet,
Вони мене дражнили,
Geärgert blau und blaß.
До серця дійняли,
Die Einen mit ihrer Liebe,
Одні тим, що любили,
Die Andern mit ihrem Haß.
Другі тим, що кляли.
Sie haben das Brot mir vergiftet,
Вони мені до всього 
Sie gossen mir Gift ins Glas,
Отрути долили,
Die Einen mit ihrer Liebe,
Одні тим, що любили,
Die Andern mit ihrem Haß.
Другі тим, що кляли.
Doch sie, die mich am meisten 
Котра ж мені найбільший 
Gequält, geärgert, betrübt,
Жаль серцю завдала, -  
Die hat mich nie gehasset,
То тая не любила 
Und hat mich nie geliebt.
Мене і не кляла!..

Розглянемо вірш Г. Гейне «Im wunder
schönen Monat Mai» з другої частини збір
ки -  Lyrisches Intermezzo і порівняймо його з 
перекладом Лесі Українки.

Im wunderschönen Monat Mai,
A ls alle Knospen sprangen,
Da ist in meinem Herzen 
Die Liebe aufgegangen.

Im wunderschönen Monat Mai,
A ls alle Vögel sangen,
Da hob ich ihr gestanden 
Mein Sehnen und Verlangen

Коли настав чудовий май,
Садочків розвивання,
Тоді у  серденьку моїм 
Прокинулось кохання.

Коли настав чудовий май,
І  пташок щебетання,
Тоді я милій розказав 
Мою журбу й кохання.

Вірш Г. Гайне містить дві строфи, кожна з 
яких складається з чотирьох рядків. В стро
фах римуються другий, третій і четвертий 
рядки. У перекладі Леся Українка залишила 
будову строф, але перший та третій рядок не 
римуються, тільки другий і четвертий мають 
римування. Леся Українка зберегла ритміч
ну будову вірша, який написаний двоскла
довою сгопою-ямбом. Перекладаючи фразу 
Knospen sprangen, Леся додала поетичнос- 
ті-садочків розвивання, використала мета
фору, а епітет wunderschön переклала дослів
но-чудовий. Останню строфу вірша поетеса 
переклала антитезою-журба й кохання.

Вживаючи анафору -  Коли настав чудо
вий май -  поети змогли передати атмосферу 
весни, розквіту, почуття кохання. Лесі Україн
ці вдалося перекласти вірш більш поетичною 
лексикою, зробивши його романтичнішим.

Наступний вірш відомого Г. Гайне пись
менниця переклала дослівно:

Lehn deine Wang' an meine Wang',
Dann/Hessen die Tränen zusammen;
Und an mein Herz drück fest dein Herz, 
Dann schlagen zusammen die FlammenI

Und wenn in die große Flamme fliesst 
Der Strom von unsern Tränen,
Und wenn dich mein 
Arm gewaltig umschließt -  
Sterb' ich vor Liebessehnen!

Обличчям до мого обличчя аслонись, 
Хай сльози поллються в нас спільно,
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І  серцем до серця мого притулись,
Хай пломінь єднається вільно.

Коли наші сльози джерелом буйним 
В велике те вогнище зринуть, -  
Я  хочу востаннє тебе обійнять 
І  з жалю-кохання загинуть!

Оригінал написаний двома строфами. 
Перший та третій рядки римуються ритміч
но, а решта -  перехресно. Поет цей вірш на
писав сумішшю ямба та амфібрахія.

Леся Українка переклала вірш одною 
строфою. Спостерігаємо таке саме риму
вання, окрім п’ятого і сьомого рядка. Деякі 
слова письменниця замінила, додавши пое
тичності.

Звернемо увагу на твір «Liebste, sollst mir 
heute sajen» де обидва митці при написанні 
вірша дотримуються хорею:

Liebste; sollst mir heute sagen:
Tu скажи м ені кохана:
Bist du nicht ein Traumgebild',
Чи не мрія ти ясна,
Wie's in schwülen Sommertagen 
Що співцеві в літню днину 
Aus dem H irn  des Dichters quillt?
В думці сміливій зрина?

Aber nein, ein solches Mündchen,
Але ні! уста такії,
Solcher Augen Zauberlicht,
Очі любі, чарівні,
Solch ein liebes, süßes Kindchen,
Сюю гарну, милу вроду, -  
Das erschafft der Dichter nicht 
їх  співець не змислить, ні!

Basilisken und Vampire,
Упирі та василіски,
Lindenwürm' und Ungeheu'r,
Зм ії, страхи, ящірки,
Solche schlimme Fabeltiere,
Всі дива страшної казки -

Die erschafft des Dichters Feu'r.
От співцеві сни палкі

Aber dich und deine Tücke,
Але ти, твоє лукавство,
Und dein holdes Angesicht,
Личко, погляди твої, -
Und die falschen frommen Blicke -
І  зрадливі, і лагідні, -
Das erschafft der Dichter nicht
їх  співець не змислить, ні!

Цей поетичний вірш нагадує баладу. У 
ньому автор використовує точну риму та 
перехресне римування і заміть трьох строф 
спостерігаємо чотири. У творі є звертання, 
запитання І відповіді, повторюються рядки 
«Das erschafft der Dichter nicht...»

У перекладі поетеса, також, використовує 
запитання і відповіді та звертання «Ти скажи 
мені, кохана...», що відповідає баладі. Леся 
Українка зуміла майстерно передати ство
рену автором антитезу «holdes Angesicht... 
die falschen frommen Blicke...» переклавши «I 
зрадливі, і лагідні...». А складені основи на 
прикладі слова Zauberlicht, поетеса замінює 
епітетами, наприклад, любі, чарівні.

Зробимо аналіз вірша Г. Гайне «Manch 
Bild vergessener Zeiten...»

Manch Bild vergessener Zeiten 
Багато з забутого часу 
Steigt auf aus seinem Grab,
Картин з домовини встає, -  
Und zeige, wie in deiner Nähe 
Я  згадую, як близько тебе 
Ich einst gelebet hab.
Життя я провадив своє

Am Tage schwankte ich träumend 
Блукав цілу нічку у  мріях 
Durch alle Straßen herum,
По вулицях я самотний,
Die Leute verwundert mich ansahn, 
Зглядалися люди на мене
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Ich war so traurig und stumm.
Що я був мовчазний, смутний.

Des Nachts, da war es besser,
Вночі було краще; -  безлюдні 
Da waren die Straßen leer;
Всі вулиці в місті були;
Ich und mein Schatten selbander,
Я  тільки та тінь моя власна 
W ir wandelten schweigend einher. 
Мовчазно по вулиці йшли.

M it widerhallendem Fußtritt 
По бруку так швидко ступав я 
Wandelt ich über die Brück';
І  крок м ій навколо лунав,
Der Mond brach aus den Wolken 
А  місяць на мене з-за хмари 
Und grüßte mit ernstem Blick.
Поважно згори поглядав.

Stehn blieb ich vor deinem Hause,
Ставав я край дому твойого,
Und starrte in die Höh',
Дививсь у  віконце твоє
Und starrte nach deinem Fenster -
Так пильно дивився угору,
Das Herz tat mir so weh.
І  серденько рвалось моє

Ich weiß, du hast aus dem Fenster -  
Я  знаю, що ти виглядала 
Gar oft herabgesehn,
Частенько на мене з вікна 
Und sahst mich im Mondenlichte 
А  я, весь промінням облитий,
Wie eine Säule stehn.
Стояв, мов колона сумна.

Твір написаний ямбом, у якому спосте
рігаємо скорочення: Brück', Höh', які велика 
поетеса не зберігає, а навпаки, в українсько
му перекладі змінює оригінальне значення 
вірша. Також, Лариса Петрівна використовує

зменшено -  пестливі слова: нічку, частенько, 
серденько, що надають твору милозвучності 
і чарівності.

Слід звернути увагу на вірш «Der 
Herbstwind rüttelt die Bäume»:

Der Herbstwind rüttelt die Bäume,
В гаю шумить вітер осінній,
Die Nacht ist feucht und kalt;
Так холодно, вогко вночі...
Gehüllt im grauen Mantel 
Я  їду самотній по лісі,
Reite ich einsam im Wald.
Закутаний, в темнім плащі.

Und wie ich reite, so reiten 
Я к  швидко я іду, так швидко 
M ir die Gedanken voraus;
Вперед моя думка летить,
Sie tragen mich leicht und luftig 
Туди вона весело лине,
Nach meiner Liebsten Haus.
Де милої хатка стоїть.

Die Hunde bellen, die Diener 
Ось брешуть собаки... от слуги 
Erscheinen mit Kerzengeflirr;
Виходять мене зустрічать 
Die Wendeltreppe stürm ich 
Зо світлом. Біжу я в господу,
Hinauf mit Sporengeklirr.
По сходах остроги бряжчать.

Im leuchtenden Teppichgemache,
В кімнатці, у  килими вбраній,
Da ist es so duftig und warm,
Там пахощі милі, тонкі,
Da harret meiner die Holde -  
Там люба мене дожидає, -  
Ich fliege in ihren Arm.
Лечу я в обійми палкі.

Es säuselt der Wind in den Blättern, 
Шумить вітер листом дубовим,
Es spricht der Eichenbaum:
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І  дуб промовляє мені:
«Was w illst du, törichter Reiter», 
«Мандрівцю дурний! чого хочеш?
M it deinem törichten Traum?»
«До чого ті м р ії дурні?»

Даний твір відноситься до романтиз
му, але Леся Українка використовує про
стішу лексику, наприклад, хатка, кімнатці, 
мандрівцю, яка не типова для елементів 
романтизму. Поетеса зберігає оригіналь
не перехресне римування, дотримуючись 
неточної рими. У віршуванні Леся Українка 
використовує амфібрахію, а автор -  ямб. У 
всьому творі відчувається іронія. Похмурий 
образ природи змінюється на замріяну істо
рію нашого героя і повертають його до ре
ального життя, в якому немає мрій. Обидва 
автори використовують повтор.

Образ
Що символізує в поезії

Леся Українка 
(збірка «На 
крилах пісень»)

Генріх Гейне 
(збірка «Книга 
пісень»)

Ніч Соціальний гніт, 
царизм, занепад

Гнітючий стан 
душі, розлука з 
милою, втрата 
кохання

Зірка Світле майбутнє, 
надія на краще 
життя народу, 
оновлення, 
відродження 
України

Обличчя
коханої,
таємниця
загадка,
наближення
щастя

Сон Покора, 
безвольність, 
втома душі, 
рабство

Казка, мрія, 
міф

Смерть Втрата смислу 
діяльності, апатія, 
обивательський 
існування

Зречення 
своїх почуттів, 
бажання 
забути любов, 
поховати її

Висновки
Отже, вклад Лесі Українки в сучасну укра

їнську літературу -  неоціненний. Саме вона 
зробила не зрозуміле легшим та простішим 
для сприйняття. Лариса Косач вважала, що 
до перекладацької діяльності потрібно від
носитись з повагою, а саме: користуватися 
оригіналами, детально знати біографію ав
тора твору, який буде підлягати перекладу, 
а особливо потрібно володіти мовами. Леся 
Українка вкладала всі свої таланти та мож
ливості в те, щоб залишити такий важливий 
для літератури спадок.

Вона була надзвичайно обдарованою, 
оскільки, окрім того, що поетеса в перекладі 
дотримувалась оригіналу, вона користува
лася різними художніми засобами: мета
форами, епітетами, порівняннями. Також 
дотримувалась віршованого розміру, вико
ристовувала зменшено-пестливі слова.

Потрібно ще зазначити, що твори поете
си також були перекладені, а це доводить її 
майстерність та вияв поваги іноземних ав
торів до Лесі Українки.

Мета, що була поставлена на початку 
дослідження, виконана. Ми порівняли пе
реклади з оригіналами творів, дослідили 
перекладацьку діяльність Лариси Косач та 
пояснили чому надбання перекладів від Лесі 
Українки є дуже важливим для літератури.

Рекомендації
щодо використання
Рекомендуємо використовувати дану ро

боту в педагогічній діяльності, а саме в спе
ціалізованих школах або ж класах з філоло
гічним або ж лінгвістичним нахилом. Також 
у педагогічних коледжах.

Ця праця допоможе детальніше дізнатись 
про творчість письменниці та краще зрозу
міти її вклад у розвиток літературної та пе
рекладацької діяльності для України.
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Актуальність дослідження. Оксана Ля- 
туринська як письменник здобула визнан
ня україномовного читача ще в 30-ті роки, 
щоправда за межами Батьківщини, оскільки 
більшу частину свого свідомого життя про
жила на американському материку. В Укра
їні ж про неї заговорили на початку 90-х ро
ків XX століття. Вона залишила в пам'ять про

себе вірші й прозу для дітей і дорослих, га
лерею скульптурних і малярських портретів 
визначних українських діячів історії та куль
тури, літературознавчі дослідження, колек
цію власноручно створених писанок, цікаві 
знахідки з народознавства.

У діаспорі творчий доробок поетеси був 
високо оцінений. Побратим по перу з Празь
кої поетичної школи, талановитий майстер 
поетичного слова Євген Маланюк назвав її 
«однією з найяскравіших жон руських нашої 
поезії» [14, с.224]. Серед критиків творчості 
поетеси в діаспорі був Улас Самчук. Воли- 
нянин, як і поетеса, письменник, якого доля 
зводила з О. Лятуринською неодноразово 
(під час навчання у Кременецькій гімназії, пі
зніше в діаспорі), висловився про її творчість 
так: «Її прозора, ясно-сонячна позачасова 
поємність краси була зіткана з особливого 
шовку, з надміру вражливості, з гіперболіч
ного відчуття простору, в якому, здавалось, 
не було меж досяжності, байдуже, як це було 
давно й далеко. Це була поетеса зі справж
ньої Божої ласки, призначеної лише вибран- 
цям» [15, с.236].

Першовідкривачем поетичного слова О. 
Лятуринської для українського читача на 
рідній землі вважають дослідника-літерату- 
рознавця, професора Львівського універси
тету ім. І. Франка Миколу Ільницького. Ще у 
часи перебудови він зумів опублікувати у ча
сописі «Жовтень» (тепер «Дзвін») 29 поезій 
Лятуринської з невеликою передмовою. Він 
писав: «Лятуринська неповторна в ощаднос
ті лінії, у точності «емалевого» мазка, у згу- 
щеності внутрішнього чуття» [б, с.12]. Багато 
публікацій про поетку належить відомому 
краєзнавцю, провідному науковому праців
нику Кременецького краєзнавчого музею 
Гаврилові Чернихівському, який разом з дру
жиною Валентиною у 2002 році видав фун
даментальну монографію «Оксана Лятурин
ська. Життя і творчість» [17]. Досліджують 
творчість О. Лятуринської в Україні Петро
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Кононенко, Тарас Салига, Ростислав Ради- 
шевський, Тереза Левчук, Ніна Анісімова та 
інші.

Оскільки в існуючих дослідженнях мало 
охоплені дитячі твори О. Лятуринської, хоча 
вони складають значний пласт творчого до
робку поетеси, цікаві за змістом, багатством 
образів та художніх засобів, жанрами, нами 
обрано для дослідження тему «Фольклорні 
мотиви в поезії Оксани Лятуринської на ма
теріалі збірки «Бедрик».

Тема є важливою та актуальною тому, що, 
по-перше, поезії, поміщені у цій збірці цікаві 
як за змістом, так і в створенні образної сис
теми, по-друге, поетеса досить цікаво і майс
терно інтерпретує фольклорні дитячі жанри.

Наукова новизна дослідження полягає у 
виділенні та характеристиці жанрів, мотивів 
та образів віршів збірки «Бедрик».

Об’єкт дослідження: вірші збірки О. Ля
туринської « Бедрик».

Предмет дослідження: жанрове та тема
тичне багатство, своєрідність образів у наз
ваній збірці.

Мета роботи: окреслити своєрідність ви
користання фольклорних традицій у віршах 
Оксани Лятуринської на прикладі матеріалу 
збірки «Бедрик».

Досягнення цієї мети передбачає вико
нання таких завдань: 1) описати життєвий 
і творчий шлях Оксани Лятуринської, ви
значити її внесок у розвиток сучасної укра
їнської літератури для дітей; 2) з’ясувати 
специфіку трансформації авторкою різних 
жанрів фольклору у власному доробку; 3) 
проаналізувати характерні для усної на
родної творчості сюжетно-композиційні 
особливості та зображально-виражальні 
засоби, використані авторкою; 4) з’ясувати 
семантику ключових символів поезій у по
рівнянні з народною творчістю українців; 
5) визначити особливості індивідуально-ав
торського задуму.

Методика дослідження має комплек

сний характер, що полягає в застосуванні як 
загальнонаукових, так і спеціальних методів 
дослідження, що зумовлено метою й кон
кретними завданнями. Метод порівняння, 
спрямований для зіставлення мотивів, сюже
тів, образів, символів тощо, характерних для 
усної народної творчості та досліджуваних 
текстів письменниці, є одним з найголовні
ших з-поміж застосованих загал ьнонауко
вих методів. Сюди ж зараховуємо й метод 
спостереження, що полягає у виокремленні 
фольклорних елементів шляхом вибірки з 
обстежуваних текстів.

З-поміж спеціальних методів застосова
но: інтертекстуальний -  з метою виявлення 
специфіки художнього світу поетеси в дослі
джуваних творах у співставленні з фолькло
ром; бібліографічний метод -  для з’ясування 
впливу життєвого шляху письменниці на її 
творчість; міфологічний аналіз -  для вияв
лення й характеристики в обстежуваних 
творах міфологічних компонентів, їх  функ
цій в системі усної словесності, окреслення 
художніх функцій міфологічних образів у 
контексті літературних текстів; порівняль
но-генетичний -  для виокремлення худож
ніх форм досліджуваних текстів, їх  аналізу, 
що полягає у вивченні їхнього походження 
та шляхів трансформації з творів народної 
творчості.

Практичне значення дослідження поля
гає в тому, що його матеріали можуть бути 
використані на уроках української літератури 
в молодших класах; на уроках літератури рід
ного краю; факультативних та гурткових за
няттях, при проведенні тематичних вікторин, 
усних журналів, наукових конференцій тощо.

Життєвий і творчий шлях
Оксани Лятуринської
Народилася Оксана Михайлівна Ляту- 

ринська 1 лютого 1902 року на Волині на 
хуторі Ліс неподалік Старого Олексинця, що 
на Кременеччині в родині багатодітного офі
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цера-прикордонника російської армії. Хоча 
в сім ї розмовляли не місцевою мовою, а ро
сійською, вона, спілкуючись із хутірськими 
дітьми українців, самотужки опанувала їхню 
мову, яка стала для неї рідною.

Перший вірш «В Альпах», який написа
ла О. Лятуринською у восьмирічному віці, 
передає почуття дитини, викликані замилу
ванням красою рідної природи.

Батько майбутньої поетеси, Михайло Ля- 
туринський, прагнув дати своїм дітям належ
ну освіту й виховання. Він відправив доньку 
в жіночу гімназію до Острога. В цей час вона 
пише поетичну замальовку «З Острозького 
архіву».

Письменниця вирішує продовжити нав
чання в закладі, де освітню програму здій
снюють українською мовою. Вона вибирає 
Кременецьку приватну українську гімна
зію ім. Івана Стешенка, відкриту 1918 року 
й переходить туди на початку 20-х років. 
Хоча матеріальні умови цього закладу осві
ти були незадовільними, проте атмосфера 
відповідала духовним потребам майбутньої 
поетеси. Кременецька гімназія -  єдиний за
клад загальної середньої освіти на весь ве
ликий повіт, де навчання проводили україн
ською мовою. Тут О. Лятуринська потрапляє 
в середовище української молоді, яке готує 
себе благородній справі -  служінню Україні. 
УласСамчук, який навчався в Кременецькій 
гімназії одночасно з О. Лятуринською, зга
дує про цю школу так: «Вона робила з нас 
не лише фахівців діла, але також громадян, 
патріотів, діячів і організаторів національно
го життя» [15, с.268].

У цей час набуває завершеності літера
турне спрямування майбутньої поетеси. 
В гімназії обдарована молодь гуртується 
навколо Уласа Самчука, який керує літе
ратурним гуртком «Юнацтво». Під тією ж 
назвою виходить рукописний альманах, 
у якому гімназисти поміщу вали свої вір
ші, оповідання, нариси. В цьому часописі

Оксана Лятуринська вперше заявила про 
себе як поетеса. Свої літературні смаки в 
цей час вона формувала під впливом творів 
українських поетів. Відомо небагато поезій 
періоду, коли авторці було 15-17 років, з них 
збережено такі: «Мамі», «Волошки», «Весна 
1918 року», «Листопад», які пізніше увійшли 
до її збірок празького періоду.

У сімнадцятирічному віці О. Лятуринська 
втрачає матір, що стало причиною написан
ня вищезазначеного вірша «Мамі» («Мов- 
чезно за гробом твоїм ідучи...»). А через 
рік вона покидає рідний хутір і пішки взим
ку, подолавши 50 кілометрів, опиняється в 
старшої сестри, яка жила в Катеринівці Кре
менецького повіту. Спонукало її до такого 
вчинку рішення батька видати доньку заміж 
за нелюба.

1924 року Оксана Лятуринська, не за
кінчивши навчання, покинула рідний край 
назавжди. Вона поїхала до старшого брата 
Івана, який перебував тоді в Німеччині. Що
правда тут вона надовго не затрималася й 
переїхала до Чехословаччини, де 1926 року 
закінчила реальну гімназію у Ржев ни цях по
близу столиці. Потім навчалася на філософ
ському факультеті Карлового університету, 
відвідувала лекції з літератури, філософії, 
історії, мистецтва, здобувала фахову освіту 
у Високій мистецько-промисловій школі та 
Українській студії пластичного мистецтва, 
брала уроки малювання у відомих професо
рів С. Мано та Н. Дворжака [8, с.332].

У Празі доля звела поетесу з представни
ками Празької поетичної школи О. Ольжи- 
чем, Є. Маланюком, О. Стефановичем, Н. 
Левицькою-Холодною, О. Телігою, Ю. Да- 
раганом та ін. Спілкування з емігрантами, 
атмосфера любові й краси, віри в прийдеш
нє царство свободи й гармонії, які молода 
генерація підтримувала в своєму оточенні, 
утвердили гуманістичне та поетичне кредо
О. Лятуринської: творити в сфері духовного 
відродження України.
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У другій половині 20-х років вона пише 
чимало віршів, які друкує в різних журналах, 
збірниках. Від окремих поезій, поміщених у 
різних альманахах, до власної збірки творів 
пройшло чимало часу. Перша книжечка тво
рів О. Лятуринської «Гусла» вийшла у Празі 
тільки 1938 року, а наступна «Княжа емаль» 
там же -  1941. Вони привернули увагу кри
тики, яка відзначила своєрідну самобутність 
поетеси. Пізнє сходження Оксани Лятурин
ської на поетичний олімп свідчить лише про 
те, що вона прагнула не просто виспівати 
себе, а знайти свій власний зміст і стиль.

Життя О. Лятуринської в еміграції було 
нелегким. Постійно мучила ностальгія за 
рідним краєм. Кілька разів до початку Дру
гої світової війни їй вдалося вирватися на 
батьківщину. Війна ж стала для неї справді 
важким випробуванням: переживання за 
рідних, які опинилися спершу під більшо
вицькою, фашистська окупація, чутки про 
трагічну долю близьких людей, втрата жит
ла І слуху під час нальотів американської 
авіації, а в травні 1945 року арешт енкаведи- 
стами й тюрма. Щасливий випадок допоміг 
їй врятуватися. І вона 1946 року потрапляє в 
табори Ді-Пі, де пробула три роки.

Особиста невлаштованість та хвороба 
ускладнювали їй життя, але й тут, у таборах, 
вона знаходила сили для творчості. Ляту- 
ринська стає членом Мистецького Україн
ського Руху (МУР), який, незважаючи на не
сприятливі умови табірного життя, розпочав 
свою роботу під головуванням У. Самчука. 
Письменниця завершує роботу над книжеч
кою новел «Материнка», яку розпочала ще 
в Празі. Ця збірочка вийшла у світ 1946 року 
в Мюнхені. Одночасно О. Лятуринська ство
рює галерею портретів українських геть
манів для часопису «Арка» та тогочасного 
альманаху МУР, бере участь у мистецькому 
оформленні згаданих видань.

Лише 1949 року О. Лятуринська за спри
яння земляка О. Неприцького-Грановського,

професора Міннесотського університету, по
трапляє до СШ А й поселяється в Міннеаполісі.

На американському континенті, дола
ючи мовний бар’єр, переборюючи матері
альні труднощі, спричинені погіршенням 
здоров’я, неможливістю знайти роботу, О. 
Лятуринська продовжує творити в цари
ні поезії, прилучається до активної участі 
в мистецькому житті діаспори. На кошти, 
зібрані на благодійних творчих вечорах, 
видає нову книжечку поезій, знову ж під 
назвою «Княжа емаль» (1955 р.), а також 
нову збірку віршів «Веселка». Через рік піс
ля «Княжої емалі» видано збірку «Бедрик», 
яка містить вірші для дітей. Отже, за життя 
поетеси вийшло п’ять книжечок. Ще чотири 
з’явилося уже після її смерті. Це -  «Ягілка» 
(1971), «Зібрані твори» (1986), «Великодній 
передзвін: писанки і поезії» (1986), які вида
ні у СШ А; і поки що єдина збірка побачила 
світ в Україні -  це книжечка для дітей «Знаю 
казку» (1995).

Померла О. Лятуринська 13 червня 1970 
року на 69 році життя у Міннеаполісі, її 
останки перевезли до Українського Пантео
ну Бавнд-Брук, що у штаті Нью-Джерсі, і там 
поховали поруч із могилою Євгена Маланга
ка [17, с.45].

Поетичний доробок Оксани Лятуринської 
займає особливе місце в українській літе
ратурі XX століття. Її збірки віршів виходи
ли упродовж 30-80-х рр. в діаспорі. В них 
поетеса створює своєрідний, притаманний 
лише їй образний світ, який живився фоль
клорними джерелами, глибокими знаннями 
з історії, літератури, філософії. Через пое
зію О. Лятуринська обіймає тисячолітній 
простір і час, а себе і сучасника вона бачи
ла через призму реалій та уроків Вітчизни, 
від язичницької епохи до Київської Русі і від 
Гетьманщини до XX століття [8, с.386].

Значну частину поетичного доробку 
письменниці становлять твори на дитячу 
тематику. Це збірки віршів для малюків «Бе-
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дрик», «Ягілка», чимало поезій такої тема
тики е у збірці «Великодній передзвін», а 
також в інших збірках, зокрема «Веселці», 
дітям призначена І книжечка оповідань 
«Материнка». Ці твори вирізняються оригі
нальним зв’язком із життям, українськими 
традиціями, життєствердним гуманізмом, 
гумором. Щодо визначення причин, що спо
нукали О. Лятуринську писати для дітей, то 
можна виділити такі: прагнення поетеси ви
ховати патріотів України; спогади про дитячі 
та юнацькі роки, які були най щасливі тим и 
в її житті, оскільки тоді вона жила на рідній 
землі; відсутність власної сім'ї.

Збірки «Бедрик», «Веселка» і «Ягілка» 
складають творчий доробок уже зрілої пое
теси О. Лятуринської. Вони увійшли в повне 
видання творів О. Лятуринської «Зібрані тво
ри», видане в Торонто 1983 р. На жаль, дони
ні ці збірки поезій в Україні не перевидані. їх  
примірники знаходяться у приватних бібліо
теках кременчан. Лише 34 вірші з них надру
ковано у книзі «Знаю казку», впорядкованій 
Р. Радишевським. Вона вийшла в Києві 1995 
року у видавництві «Веселка» [13, с.13].

Вірші поетеси містять яскраві трансфор
мації елементів української народної тра
диції, спрямовані на виховання любові до 
природи, естетичне збагачення юних чита
чів, розвиток спостережливості, патріотиз
му. Елементи народної творчості, а саме: 
цікаві образи, стислий обсяг, поетичність 
мови, фантастика, героїка, динамізм, поєд
нання мовного матеріалу з елементами гри 
-  відповідають інтересам дітей різного віку, 
дозволяють легко засвоїти нову інформацію, 
тобто є цінним матеріалом для розумового, 
морального й естетичного розвитку. Оксана 
Лятуринська вміло використовує ці елемен
ти, доводячи тим самим, що вона -  тонкий 
психолог, знавець дитячих душ І запитів.

Отже, О. Лятуринська зробила значний 
внесок у розвиток української літератури 
для дітей. Поетеса-патріотка насамперед

дбала про майбутнє Вітчизни, про вихован
ня духу нації, прагнула посіяти в свідомості 
підростаючого покоління зерна любові й 
краси. Поетеса вважала одним з основних 
завдань своїми творами наблизити дитину 
до природи, розкрити її глибинні таємниці, 
прищепити любов до краси рідної землі й 
рідного слова.

Інтерпретація фольклорних жанрів
та образів у  віршах збірочки
«Бедрик»
Збірку «Бедрик» видано в США (у Вінніпе

гу видавничою спілкою «Тризуб») 1956 року 
із вступним словом самої поетеси. Це пер
ша книжка для дітей О. Лятуринської. Вона 
містить 28 поезій.

В передмові, яку написала О. Лятуринська, 
зазначено, що над збіркою вона працювала в 
Чехословаччині 1942 року й мала опублікува
ти ще 1943 року, але видання її відтягувалося 
аж до заборони німецькою цензурою вида
вати будь-що українською мовою. У вирі вій
ни «Бедрик» загубився й лише 1955 року ав
торці вдалося знайти перший недописаний 
текст і дещо з рисунків [11, с.5].

Цю збірку ілюструвала сама авторка. Ці
кавий малюнок на палітурці: на стеблині 
ромашки сидить сонечко, крила розпущені, 
комаха готова до злету; на неї дивиться пі
вень -  дзьоб широко розкритий, збурений 
хвіст. Отже, бедрик -  це «сонечко», «божа 
корівка», комаха, якій присвячена народна 
закличка-прохання до сил природи. Малюн
ками супроводжується кожний вірш, вони 
надзвичайно колоритні й у значно доповню
ють текст.

Укладаючи збірку «Бедрик», О. Лятурин
ська неначе занурилася у дитячий світ мис
лення і сприйняття. Призначена книжечка 
для наймолодшого читача. Підтвердженням 
цієї думки є те, що Оксана Лятуринська звер
тається до стилізації або використовує окре
мі особливості таких дитячих фольклорних
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жанрів, як загадка, веснянка, колискова, за
клинка та ін.

Збірку відкриває вірш «Бедрик», який і 
дав назву усій книжечці. «Він, -  писала О. 
Лятуринська у передмові до книжечки, -  
віщує погоду. Для гадання беруть його на 
долоню, і коли він, знайшовши найвищий 
пункт, незабаром злетить, -це знак, що буде 
добра погода...». І з болем у серці зазначила: 
«Можливо, вимер на Україні й бедрик, і ні
кому провіщувати добру погоду. А над Укра
їною хмари й хмари...» [11, с .5 ,8].

Заклинки -  короткі поетичні твори, пов’я
зані з вірою давніх людей в магічну дію слова, 
в яких звучать звертання до природних явищ, 
стихій, об’єктів, з метою вплинути на погоду, 
довкілля чи саму людину. Окрему групу ста
новлять заклинки із звертанням до комах, 
птахів, тварин. Вони дуже різноманітні за 
формою. Частина споріднена із замовляння
ми, тобто містить спонукання до якоїсь дії, 
яка мусить у чомусь посприяти людині [9].

До двострофного вірша «Бедрик» поете
са бере епіграф із фольклору, -  заклинка до 
божої корівки: «Лети, лети, сонечко, до свя
того Божечка, принеси погодочку на нашу 
Земличку». А сама поезія -  відповідь на про
хання дітей:

Виліз бедрик на стеблинку, 
показав крапчасту спинку, 
розчепірив раптом крильця...
...й випав красно день хороший! [11, с.9].

Як і в народних заклинках авторка вико
ристовує усно народи і мовні засоби, зокре
ма, пестливу лексику: «стеблинка, спинка, 
крильця, бадильця».

У наступному вірші «Півник» переда
но народне повір’я, що півень своїм співом 
провіщує зміну погоди. Твір за змістом і лек
сичним наповненням нагадує примовку. Це 
жанр дитячого фольклору, подібний до ви
щезазначеного, але, на відміну від закличок, 
не містить звертання із безпосередньо ви

словленим проханням, а виражає почуття, 
викликані певним явищем:

Скочив півник наш на тин, 
кукуріче, мов на кпин, 
гострить, гострить остроги.
Видно, буде не до гри!
Не сподієшся, капцем 
ще й відерцем-відерцем 
дощик піде от-от-от 
І до нитки змочить в льот [11, с. 10].

Ці поетичні твори знайомлять малень
кого читача з прикметами, які побутували у 
нашого народу з найдавніших часів, і стали 
невід’ємною частиною дитячих фольклор
них сюжетів.

У творах О. Лятуринської відчутна й тема 
сну та заколисування, яка є однією з харак
терних ознак фольклорних колисанок. Сама 
назва вірша «Бай-дідуньо- вечір» містить ре
мінісценції народних традиції. Насамперед 
це частина, часто вживаного у фольклорних 
колискових піснях, рефрена «Баю-бай», а 
також персоніфікований образ вечора, який 
«вийшов із-за гір».

У багатьох колисанках мотив присиплян
ня пов'язаний з ще однією напівміфічною іс
тотою -  котом. Кіт у слов'янських культах за
ймає вагоме місце, він символ оберегу дому. 
Крім того, очевидно, здавна була помічена 
здатність кота швидко засинати, спати біль
шу частину доби. З цим був пов'язаний зви
чай класти кота в колиску перед тим, як туди 
клали дитину [9]. У  вірші «Бай-дідуньо - ве
чір» натрапляємо й на цей образ:

Йдіть но подивіться 
В тихий наш куток!
Лиш муркоче киця 
Біля діточок. [1 1, с. 10].

Визначальним у народній колисковій 
пісні також є звуковий (ритмо-мелодійний) 
компонент, наявний у цьому вірші.

Одним із найулюбленіших фольклорних
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жанрів для дітей є загадки. Це короткі тво
ри, в основі яких лежить дотепне метафо
ричне запитання, що передбачає відповідь 
на нього). Щоб знайти відповідь - відгадку, 
потрібно вміти зіставляти життєві явища на 
основі їх  спорідненості чи подібності за пев
ними ознаками, рисами, характеристиками. 
Специфіка загадок полягає в тому, що в них 
у завуальованій алегоричній формі заши
фровано якийсь предмет чи явище і треба 
відшукати його первісне значення. Тому на 
думку деяких учених, «кожна загадка ком
позиційно -  одночленний паралелізм, дру
гим членом якого є відгадка» [9].

У збірці «Бедрик» поміщено три віршо
вані загадки. Першу з них за класифікацією
І. П. Березовського можна зарахувати до 
тематичної групи «Природа». Це загадка 
про капусту. Найчастіше твори цього жан
ру, побудовані на основі метафори, алегорії, 
персоніфікації, на яку й натрапляємо в цій 
загадці, адже образ капусти антропомор
фічний. Вона має «вбрання», може його 
поскидати, авторка називає її чепурихою. 
Отже, рослинний світ порівняно з людиною, 
її звичною діяльністю.

У наступній загадці про дупло й вивірку 
також наявне перенесення елементів люд
ського середовища на природу: білка живе 
у «світличці» з вікнами й шпалерами. Третя 
загадка містить відгомони найдавніших уяв
лень наших предків про світобудову та при
родні явища, наділені ознаками істот:

Я кудись усе біжу 
Через річку, то межу,
З вітром-сонцем я дружу,
За далінню все тужу.
Перейняти хоче гай,
Заманити хоче плай.
Кину стрічку не одну 
і до річки враз пірну! [11, с.22].

Хоч образи доступні дитячому сприй
няттю, під кожною загадкою обернутим

шрифтом подано відгадку; малюнок до тво
ру теж підказує, про кого йдеться. Це свід
чить про турботу авторки кожен вірш зроби
ти доступним, легким для сприйняття.

Характерними для дитячої літератури є 
образ природи, світу рослин і тварин. Окса
на Лятуринська -  поетка своєрідного обра
зного мислення. У віршах збірки «Бедрик» 
природа представлена образами хмаринки, 
незабудки, світлячка, нічки-чарівниці, пташ
ки, вовчика, зайчика, котика, вечора тощо.

У творах досліджуваної збірки виокрем
люється образ сонця. Не випадково Бедрик 
в однойменній поезії зі збірки з такою ж 
назвою злітає «вбік до сонця-світлоноші» 
[11, с.9]. Сонце за народними віруваннями -  
джерело життя. Із цим віруванням пов'язані 
прислів'я, загадки, казки. О. Лятуринська до 
образу сонця у творах на дитячу тематику 
звертається неодноразово.

Сонце ген вже над вікном 
Грає зайчиком, лоскоче 
(«Про Юрчика») [11, с.13].

Весна про це почула 
І з сонечком прийшли.
Співає хтось так любо й тепло 
Про сонечко й блакить ( «В гайку...»)
[11, с.35].
Як на сонечко погляну, 
наче свічка, тану, тану...
(«Снігова баба») [11, с.39].

Йти до терема поспати 
Хоче Сонечко-царенко 
(«Сонце, Місяць І Зірки») [11, с. 44].

У міфосвіті поетеси, як і в фольклорі, 
добро перемагає зло. У вірші «Чорнобог», 
яким завершується збірочка «Бедрик», з’яв
ляється казковий образ обрина-вечора, що 
стрілою влучив у сонце; він «злий такий, не
добрий». Проте сонечко не злякалося його, а 
«...запало, променем заграло, гукнуло з бані
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людям на добраніч і що вийде знову завтра 
над діброву» [11, с.44].

Не менш поширеним у народнопісенній 
творчості є образ дороги -  символ людського 
життя, труднощів, які доводиться долати 
кожному. У поезіях збірки «Бедрик» О. Ляту- 
ринської йдеться не про широкий життєвий 
шлях, який має здолати людина, зустрівши 
на ньому і щастя і горе. Це стежечка, якою 
дитина робить лише перші кроки, не знаю
чи, що її чекає попереду. По ній цікаво йти, 
відкривати невідоме:

Ми гукаємо знов і знов:
-дети,стеж ечко, агов?! («Луна») [11, с.16].

Повилися стежечки, 
золоті мережечки, 
і біжать кудись.
Перегнались стежечки, 
сплутались мережечки 
й знову подались («Стежечки») [1 1, с.17].

Змальовує поетка й образи дітей з харак
терними для наймолодшого віку рисами: 
«мазунчика» («Ранок»), сплюшка і лінивця 
(«Про Юрчика»), маленького трудівника 
(«Пастушок», «Гиля, гуси»), войовничість 
дитячої натури («Юрчикова війна»).

Образній системі віршів збірки характер
ні простота, чіткість малюнка, використання 
яскравих зображувальних засобів мови.

Відчувається, що тут важлива роль відво
диться фольклорним образам, але поетеса 
не переносить його у свій віршовий текст 
механічно, а майстерно надає народнопі
сенним образам іншого, часто наближеного 
до сучасності значення.

Висновки
Творчість О. Лятуринської своєрідна, ба

гатогранна, неповторна. Поетеса добре зна
ла свій народ, його менталітет, характерні 
риси і правдиво відобразила їх  у поетичних 
творах. Вона була проникливим і тонким

знавцем духовної творчості рідного народу, 
скарбів народної пісні, казки.

Осібне місце в її поетичному доробку за
ймають твори для дітей, з-поміж яких мож
на виокремити вірші, написані для дітей мо
лодшого віку, та твори для дітей середнього 
та старшого віку.

Збірка «Бедрик» О. Лятуринської є однією 
з найкращих добірок для дітей молодшого 
віку. За жанровим складом серед віршів для 
малюків знайдемо колискові, вірші-заклич- 
ки, жартівливі, вірші-загадки, вірші на каз
кову тематику, що свідчить про майстерне 
засвоєння поетесою народнопоетичних тра
дицій. Цим творам характерні прозорість 
фарб, простота і чіткість малюнка, економне 
використання зображували них засобі в мови.

Важливе місце у творах досліджуваної 
збірки відведено фольклорним мотивам, 
але народнопоетичні образи тут осучаснені.

Багата і самобутня образна система збір
ки Оксани Лятуринської. Це насамперед 
олюднені природні явища. Образній системі 
віршів збірки характерні простота, чіткість 
малюнка, використання яскравих зображу
вальних засобів мови.

Твори поетеси для дітей пройняті живим 
відчуттям різнобарвності світу, багатогран
ності людських взаємин, сповнені щирої 
любові до рідної землі, виховують увагу до 
навколишнього середовища, підтримують 
жагу пізнання, сповнюють бажанням онов
лювати світ.
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ЛЕКСИЧНІ ОСОБЛИВОСТІ 
ОСТРОЗЬКОЇ БІБЛІЇ 
В ПЕРЕКЛАДІ РАФАЇЛА 
ТУРКОНЯКА

А в т о р :
Ф у р д є й  А н д р і а н н а  В ік т о р ів н а ,
учениця 10 класу НВК «Оженинська 
загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
№ 2 - ДНЗ»

Н а у к о в и й  к е р ів н и к :
М е л ь н и к  А н а с т а с ія  В а л е р і ї в н а ,
студентка І курсу спеціальності 
«Філологія: Українська мова 
та література» Національного 
університету «Острозька академія» 
Г іл ь  С в іт л а н а  М и к о л а ї в н а ,  
учитель української мови та 
літератури НВК «Оженинська 
загальноосвітня І-ІІІ ступенів № 2 -  
ДНЗ»

Н а у к о в и й  к о н с у л ь т а н т :
М а к с и м ч у к  В іт а л ій  В а с и л ь о в и ч ,
кандидат філологічних наук, 
доцент кафедри української 
мови і літератури, заступник 
декана гуманітарного факультету 
Національного університету 
«Острозька академія» з питань 
якості освіти

К о о р д и н а т о р :
Д р е л ь  Н а д ія  А н а с т а с і їв н а ,
директор Центру духовно- 
морального виховання 
Національного університету 
«Острозька академія»

Мета. «Щоб ми всі пам’ятали, що Бог зро
бив нас українцями не для того, аби ми були 
товаром для інших народів, а щоб піднімали

свій власний народ, чого б це не коштувало. 
Маємо також пам’ятати, що хочемо ми того 
чи ні, а як станемо перед Господом Богом, 
то він не питатиме, скільки ми мали грошей 
у кишенях чи авт в гаражі. А спитає, що ми 
зробили для свого ближнього, у нашому ви
падку -  для свого народу» (Рафаїл Турконяк).

Завдання. Дослідити: ‘історію перекла
ду Острозької Біблії; ‘подати лінгвістичний 
опис досліджуваних мовних одиниць; «ви
явити специфіку лексичної організації пере
кладу; -розглянути семасіологічні особли
вості тексту.

Об’єктом дослідження є Острозька Бі
блія. Домінуючий змістовий аспект: пере
клад РафаїлаТурконяка

Джерелами дослідження є фактичний 
матеріал, Септуагінта (для Старого Завіту), 
новозавітні грецькі рукописи, критичний 
текст та попередні напрацювання, україн
ські переклади Біблії.

Практичне значення: матеріали роботи 
можуть бути використані на уроках етики, 
мови та літератури, організаторами вихов
ної роботи, класними керівниками на за
няттях, студентами, працівниками закладів 
культури.

Структура роботи. Робота складається зі 
вступу, двох частини, висновків, списку ви
користаних джерел.

Актуальність теми. Біблія -  священна 
книга трьох світових релігій: іудаїзму, хри
стиянства та ісламу. Віра цих релігій базу
ється на ній, тому що кожна з цих релігій 
вважає її Словом Божим. Біблія занесена у 
книгу рекордів Гіннеса як найпопулярніша 
книга світу.

Автори, які досліджували історію україн
ської літератури, говорять: «Біблія справля
ла протягом віків винятковий вплив на ідео
логічно-духовне життя, літературу, культуру, 
образотворче мистецтво багатьох народів».

Біблія -  книга цілковито унікальна, не
вичерпна, книга, в якій усе сказано як про
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Бога, так і про людину. Всюдисущий Бог у 
ній багаторазово нам відкривається і дає 
нам прозрівати Свою тайну. Себе ж людина 
пізнає в ній, починаючи з найвозвишеніших 
прагнень своїх і закінчуючи найтемнішими 
сторонами своєї совісті, тими, де рана, на
несена первородним гріхом, кровоточить у 
кожного.

Кожен християнський народ, який праг
нув розвиватись, вважав, що потрібно мати 
Біблію своєю рідною мовою. У деяких наро
дів створювалось, навіть, письменництво, 
люди вчились грамоти для того, щоб мати 
можливість читати книгу книг Так переклад 
Біблії слугував не лише чинником розвитку 
писемності, а й сприяв, в певному розмінні, 
еволюції державної мови.

Існує визнана у світі думка, що народ, 
який має переклад Біблії своєю рідною мо
вою -  це народ, який має право на існування 
на планеті.

Цей факт і зумовив актуальність теми 
«Лексичні особливості Острозької Біблії в 
перекладі РафаїлаТурконяка».

Історія перекладу Острозької Біблії
Переклад Нового Заповіту Турконяк по

чав у 1975 році. Він перекладав не з старо
єврейської мови, як перекладачі, що пере
кладали до нього, а з старослов’янської. За 
основу спочатку взяв Єлизаветьску Біблію, а 
пізніше -  Острозьку Біблію.

Це не літературний переклад, а дослівний. 
Основним було якомога точніше передати 
оригінальний церковнослов’янський текст 
Острозької Біблії, що складається з 76 книг.

Він уперше використав для перекладу 
Старого Заповіту не гебрейські тексти, а 
грецький переклад -  Септуагінту. Необхід
ність такого перекладу Р. Турконяк пояснює 
значними розбіжностями між грецьким і 
гебрейським текстами і тим, що знайдені в 
Кум ран і сувої в багатьох випадках віддають 
перевагу грецьким текстам.

Перекладач зазначає, що робота над пе
рекладом Старого Заповіту проходила у два 
етапи: спершу він робив два паралельні пе
реклади: із Септуагінти та з давньогебрей- 
ської, а потім порівнював їх, «відбираючи 
найбільш точний за змістом текст». Окре
мим проектом Р. Турконяка став переклад 
Острозької Біблії, що підтверджує її особли
вий статус «перекладу-оригіналу» для укра
їнської культури.

Найскладнішим було знайти оригінальні 
грецькі та латинські тексти, якими користу
валися острозькі вчені при перекладі Біблії. 
Всі переклади на народні мови того часу 
базуються виключно на одному тексті. У ви
падку Острозької Біблії вжито багато різних 
грецьких, старослов’янських, латинських та 
інших текстів. Щоб приступити до перекла
ду, слід було знайти оригінальні тексти. По
шук оригіналів забрав понад двадцять літ.

Основний принцип -  якнайвірніше пере
дати оригінальний церковнослов’янський 
текст Острозької Біблії.

Для цього відтворено букви і шрифт 
Острозької Біблії з деякими відмінностями. 
Для кожної букви відтворено ту, яка най
більш вживана в оригіналі, коли буква має 
більше ніж одну форму. Всі скорочення у 
тексті і винесення букв понад текст збереже
но такими, якими вони є в оригіналі.

Старослов’янський текст передано точно, 
без винятків, але слова поділено за сучасни
ми правилами.

Між окремими словами використано про
біл і, коли частину слова переноситься до 
наступного рядка, подано риску за сучасни
ми правилами правопису. В оригіналі слова 
дуже часто не розділені пробілом або ж він 
застосовується посеред слова і вкінці рядка, 
а частини слова перенесені до наступного 
рядка без помітки.

Поділи на глави подано за оригінальним 
текстом Острозької Біблії навіть у випадках, 
коли він відмінний від того, що є в грецьких
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виданнях. Розбивка на стишки в тексті не 
використовується, бо її немає в оригіналі. 
Однак в українському перекладі такий поділ 
наявний, для полегшення пошуку відповід
ного місця в інших бібліях. Оскільки є різні 
розподіли на глави і стишки, тут вжито поділ 
критичного видання.

Український переклад, який розміщений 
поруч із старослов'янським, -  це переклад 
старослов'янського оригіналу, до якого до
дано поділ на стишки, хоча в старослов’ян
ському тексті його немає.

Оскільки при порівнянні тексту Остроз
ької Біблії з текстом грецької СептуаґІнти 
виявилося, що є немалі розбіжності, вважа
лося за доцільне провести порівняння і від
так подати читачеві текст Острозької Біблії із 
замітками та з українським перекладом.

Лексичні особливості Книги
«Пісня пісень» царя Соломона
Автор вважає за потрібне попередити чи

тача, що поданий переклад не є літератур
но та мовно відшліфованим. Його подано з 
метою полегшення розуміння старослов'ян
ського тексту, як і числа, які в українському 
перекладі подано арабськими цифрами.

З огляду на те, що Рафаїл Турконяк мав за 
мету якнайбільше наблизити свій переклад 
до старослов’янського оригіналу у творі 
можна побачити досить нетипові для сучас
ної української літературної мови конструк
ції, слова та словоформи.

Почнемо з першого речення п’ятого вір
ша глави 1, «Я є чорна і гарна.». Ніби нічого 
незвичайного, але якщо вдуматись, то вжи
вання слова «є» в даному контексті, як ми 
думаємо, не органічне, і тому його можна 
було б упустити, як це наприклад зроблено 
в перекладі Біблії І. Огієнка: «..., я чорна та 
гарна,...». З такою особливістю ми стикає
мося ще не один раз: зокрема у наступному 
вірші бачимо таку саму конструкцію, або у 
віршах 15-16 цієї ж глави «Ой ти є гарна, моя

близька! Ой ти є гарна!»(такою конструкцією 
також починається четверта глава), «Ой ти є 
гарний!»

Перекладач інколи використовує іменни
ки в місцях де краще вписалися б прикмет
ники, наприклад: «кожухи Соломона», «ки
тиця з кипра», «китиці винограду»...

Для перекладу характерний полісинде
тон, що виникає у результаті наслідування 
старослов’янського тексту, наприклад:

«І як я трохи від них відійшла, і знайшла 
я того, кого полюбила моя душа. І я схопила 
його І не відпустила його, аж доки не ввела 
його до дому моєї матері І до покою тієї, що 
мене зачала».

Досить часто перекладач використовує 
синонімічні пари слів: «Зрадіємо і розве
селимося...», «...пройшов дощ і пішов...», 
«Прийди і перейди», «схопила його і не від
пустила його» і т.п.

Багато уваги зосереджено на лексемі хо
дити, тому в тексті зустрічаємо багато її си
нонімів та похідних слів: пішов, зійде, ввій
шов, вийшла, пройшов, прийди, перейди, 
вийшла і т.д.

У перекладі досить широко використову
ються присвійні займенники: «Відкрий мені, 
моя сестро і моя близька. Моя голубко, моя 
досконала».

У тексті вживаються топоніми, які своєю 
формою нерідко відрізняються від тих, які 
вжиті в літературизованому перекладі І. Огі
єнка. Наприклад в перекладі Р. Трконяка ма
ємо Ґалааду, а в І. Огієнка Гілеаду, рафаїл і в- 
ський Есевон відповідає митрополитовому 
Хешбон, гора Кармил -  Кармел, Санира й 
Ермона -  Сеніра й Гермона, Вееламон -  Ба- 
ап-Гамон, Ґаддові виноградники -  ен-ґедські 
сади. В обох біблеїстїв сходяться такі топоні
ми як Ливан, Дамаск та Єрусалим.

Якщо розглядати семасіологічні особли
вості тексту, то можна виокремити те, що пе
рекладач вживає деякі слова не у прямому 
їхньому значенні. Так, наприклад, в уривку
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«Його голова -  золота голова» слово золо
та автор використовує щоб означити колір 
волосся, а не в значенні зроблена із золота. 
Також як приклад можна взяти фрагмент 
«До огорожі горіхів зійшов він подивитися і 
на плоди потоку, побачити чи зацвів вино
градник і чи зацвіли ґранатові яблука.» де 
лексема «гранатові» не означає ні фрукт ні 
дорогоцінний камінь, а як і в попередньому 
випадку вказує на властивість предмета, в 
нашому випадку яблук.

Перекладач використовує конструкції з 
непрямими вказівками, наприклад: «Сини 
моєї матері сварилися через мене...».

Досить часто використовуються лексеми, 
для означення видів тварин та рослин, і ви
користовуються вони для творення художніх 
порівнянь і звертань, наприклад: «Двоє тво
їх  грудей, як два мал юки-близнята сарни, що 
пасуться в квітах.», «Як лелія в тернині, та
кою моя близька посеред дочок.», «І прийди 
ти, моя голубко, до схованки, камінь близько 
стіни.», «Твої губи, як червоний шнурочок, і 
твоя мова гарна. Як обертання Гранатового 
яблука -  твоє яблуко без твого мовчання».

Якщо говорити про антропоніми, то в тек
сті вживається лише ім'я царя Соломона, а 
всі інші «дійові особи» названі нейтральними 
словами наприклад: він, вона, сестра, брат, 
чоловік, жінка, сторожі, дочки, сини, і т.д.

Висновки
Дослідивши лексику перекладу Остроз

ької Біблії на основі уривків з книги «Пісня 
пісень» царя Соломона, ми побачили, що пе
рекладач орієнтувався на старослов’янський 
текст, і намагався сформувати свій текст у 
властивій для старослов’янської мови мане
рі. Переклад не є літературно досконалим, 
та попри це, він залишається самобутнім 
і неповторним, а певні, з погляду сучасної 
української літератури, огріхи не ускладню
ють, і в жодному разі не перешкоджають 
його розумінню.

Текст наповнений синонімами та анто
німами, містить надзвичайно багато порів
нянь, і з грамотно оформлений з семасіо
логічного боку. У  ньому використовуються 
конструкції нетипові для сучасної мови, ЯКІ є 
одним із засобів передачі старослов’янсько
го тексту українською графікою. Попри це 
переклад не постає лише фонетичним від
творенням оригіналу, але і. як ми вважаємо, 
може існувати незалежно від першотексту 
як окремий твір.

0 . Рафаїл Турконяк побажав українцям 
бути собою: «Бажаю, щоб ми всі пам’ятали, 
що Бог зробив нас українцями не для того, 
аби ми були товаром для інших народів, а 
щоб піднімали свій власний народ, чого б це 
не коштувало. Маємо також пам’ятати, що, 
хочемо ми того чи ні, а як станемо перед Го
сподом Богом, то він не питатиме, скільки 
ми мали грошей у кишенях чи авт в гаражі. 
А спитає, що ми зробили для свого ближньо
го, у нашому випадку -  для свого народу», 
-  підсумував лауреат Шевченківської премії.

На завершення зазначимо, що завжди 
треба пам’ятати, що шлях Божого Слова до 
українського народу був тернистим. Так, 
сьогодні ми маємо великий привілей -  чита
ти Біблію рідною українською мовою. Але не 
завжди так було, тому цінуймо той час, який 
милостиво надав нам Господь.
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д о сл ід ж е н н я  СЛЕНГУ 
ТА ЗАСОБИ ЙОГО ВІДТВОРЕННЯ

А в т о р :
Т и в о н ю к  Л .В .,
учениця Кременецького ліцею імені 
У Самчука Тернопільської області

Н а у к о в и й  к е р ів н и к ,  
н а у к о в и й  к о н сул ь т а н т :
Р у д е н к о  А .В .,
студентка III курсу спеціальності 
«Міжнародні відносини» 
Національного університету 
«Острозька академія»

К о о р д и н а т о р :
Д р е л ь  Н а д ія  А н а с т а с і їв н а ,
директор Центру духовно- 
морального виховання 
Національного університету 
«Острозька академія»

Сленг є дуже популярним явищем у наш 
час. Багато як молодих, так і старших віком 
людей використовують його для спрощення 
мовлення. Це явище спостерігається у кож
ній мові, не є виключенням й польська мова.

Актуальність моєї роботи полягає в тому, 
що сленг -  це мова різних соціальних верств 
населення, його використовують люди різ
ного віку, а найголовніше -  він почав ви
тісняти літературну, офіційну мову. Деякі 
сленгові слова навіть важко відрізнити від 
звичайної мови. Можливо, колись навіть не 
потрібно буде використовувати офіційного 
стилю, щоб пройти співбесіду або провести 
переговори. Дуже важливо знайти шляхи 
вирішення цієї проблеми, щоб із вжитку не 
вийшли із вжитку слова, щоб не втратилась 
значущість мови.

Мета: дослідити відомості про сленг у 
польській; показати позитивні та негативні 
сторони сленгу; навести приклади найбільш 
вживаного сленгу.

Завдання: 1) визначити поняття сленгу та 
його походження; 2) визначити актуальність 
сленгу серед молоді, його позитивні і нега
тивні сторони; 3) скласти словник найбільш 
вживаних сленгізмів серед молоді.

У роботі були використані такі методи 
дослідження: спостереження; порівняння 
та аналогії; історичний метод. За допомогою 
методу спостереження ми визначили най
більш вживані сленгізми. Також провели па
ралель між польським і українським сленгом 
за допомогою методу порівняння та аналогії. 
А за допомогою історичного методу ми до
слідили основні 3 хвилі сленгу, коли вперше 
було введено термін «сленг», а також дізна
лися, що в 19 столітті сленг почали розгляда
ти як запозичення зі скандинавських мов.

Поняття сленгу
Сленг -  це міський соціолект, який виник 

із різних замкнених соціальних груп (право
порушників, крамарів, ремісників, в’язнів, 
вояків, інтернет-спільноти) як емоційно за
барвлена лексика низького й фамільярного 
стилю, поширена серед соціальних низів і 
певних вікових груп (ремісничої, шкільної 
молоді) міст.

Також сленг -  це невід’ємна частина будь- 
якої мови. Це така собі «розмовна мова», 
говірка, емоційно забарвлена лексика, яку 
прийнято вживати у неформальній обста
новці, на побутовому рівні. В польській мові, 
як і в будь-якій іншій, також наявний сленг, 
який використовує як молодь, так і старше 
покоління. Деякі слова настільки міцно вко
ренилися у мові, що їх вже важко відрізнити 
від літературних. Тому тим, хто вивчає поль
ську мову і тим більше тим, хто планує їхати 
в цю країну, просто варто знати хоча б най
поширеніші сленгові слова.
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Походження сленгізмів
Вперше термін сленг в Америці зі зна

ченням language of low or vulgar type (мова 
низького або вульгарного типу) був засвід
чений у 1756 році. Саме лінгвіст Гроуз у 1785 
році ввів термін сленг як синонім для кент 
у свій знаменитий словник «низької» мови: 
slang -  cant language. Пояснивши сленг че
рез кент, Гроуз розділяє «низьку» мову на 
дві частини, називаючи першу частину кен- 
том або сленгом. Словник Гроуза був дуже 
видатним та вважався еталоном, і, мабуть, 
тому інші всі автори словників «низької» 
мови стали пов'язувати сленг з кентом, як 
слова з одного ж і того джерела -  таємної 
мови мандрівних бідняків -  циган, тим паче, 
що в циганському lingo було слово slang. 
Гроуз не знайшов родового терміну для дру
гої частини «низької» мови.

Вчені мали різні думки щодо того, що ж 
таке сленг. Наведемо кілька прикладів.

Вітчизняний дослідник І.В. Арнольд вка
зує, що сленг -  включає лиш розмовні сло
ва та вирази з грубуватим чи жартівливим 
емоційним забарвленням (неприйнятим) в 
літературній мові.

І.Р. Гальпєрін пропонує розуміти під слен
гом -  той шар лексики та фразеології", який 
проявляється у сфері живої розмовної мови 
в якості розмовних неологізмів, які легко пе
реходять у шар загальноприйнятої розмов
ної літературної лексики.

Вчений Е. Партридж вказує, що приблиз
но з половини минулого століття термін 
сленг став загальноприйнятим значенням 
розмовної мови, тоді як до 1850 року цим 
терміном називали всі різновиди вульгар
ної лексики. Слід зазначити, що з терміном 
сленг е термінологічно вживати такі синоні
ми сленга як арго, жаргон, виблискування, 
тарабарщина, кент. Спочатку сленг вживав
ся як синонім до терміну кент, пізніше -  до 
терміну арго. Як лінгвістичний термін, сленг 
відсутній в словнику С. Джонсона, який був

опублікований в 1755 році; в першому стан
дартному словнику Н. Уебстера, який був 
виданий в Америці у 1828 років.

В кінці 19 століття сленг почали розгляда
ти як запозичення зі скандинавських мов. 
Така інтерпретація походження терміну по
тратила в деякі авторитетні словники анг
лійської мови. Скандинавське походження 
терміну приймали такі дослідники як Бред
ні, Уікл і таУайльд.

Лінгвісти називають сленгом слова, що 
йдуть врозріз з нормами літературної мови.

Історія розвитку сленгу
Потік молодіжної лексики ніколи не ви

черпується повністю, він лише часом міліє, 
а в інші періоди стає повноводним. Це зв’я
зано, зрозуміло, з історичним фоном, на 
якому розвивається мова. Але зв’язок цей не 
можна трактувати дуже прямолінійно, по
яснюючи помітне пожвавлення і інтенсивне 
словотворення в сленгу лише історичними 
катаклізмами. Спочатку століття відмічені 
три бурхливі хвилі в розвитку молодіжного 
сленгу в Європейських країнах.

Перша датується 20-мі роками, коли ре
волюція і громадянська війна, зруйнував
ши вщент структуру суспільства, породили 
армію безпритульних, і мова підлітків, що 
вчаться, і молоді, яка не була відокремлена 
від безпритульних непрохідними перегород
ками, забарвилася безліччю різних слівець.

Друга хвиля доводиться на 50-і роки, 
коли на вулиці і танцмайданчики міст вийш
ли так звані «стиляги».

Поява третьої хвилі пов’язана не з епохою 
бурхливих подій, а з періодом застою, коли 
задушлива атмосфера суспільного життя 70- 
80-х породила різні неформальні молодіжні 
рухи, і молоді люди, що «хіпують», створили 
свій «системний» сленг як мовний жест про
тистояння офіційній ідеології.
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Що ж таке молодіжний сленг?
Молодіжний сленг -  соціолект людей у 

віці 13-30 років, що виник із протиставлен
ня себе старшому поколінню і офіційній 
системі і відрізняється розмовним, а іноді 
грубо-фамільярним забарвленням. У кож
ній мові він розвивається чи не найшвидше, 
тож описати всі його аспекти в одній статті 
неможливо. Іноді він нелогічний, часом-не- 
передбачуваний, і майже завжди веселий. 
Особливо яскраво проявляється в містах, 
але його елементи доходять і до периферії, 
а деякі і народжуються там.

Розвиток сленгу в молодіжній мові
Сленг -  це мова будь-якої об’єднаної 

спільними інтересами групи, яка містить ба
гато відмінних від спільної мови слів і вира
зів, не цілком зрозумілих оточуючим. Сленг 
не має жорсткої соціально-вікової орієнта
ції: його носіями можуть бути представники 
різних професій, різного соціального та ос
вітнього статусу і навіть різного віку.

Прийнято вважати, що носіями сленгових 
виразів є підлітки та молоді люди до 25-30 
років. Але все ж є дослідження, які свідчать 
про те, що носіями молодіжного жаргону за
раз є особи від 6-7 років ( з часу навчання в 
школі) до 35 років. Звичайно, в мові самих 
юних носіїв кількість сленгізмів незначна, 
але з кожним роком навчання в школі їх  
кількість збільшується, і вже до 7 класу під
літки освоюють шкільний сленг, переймаю
чи його від старшокласників.

Можна сказати, що сленгізми характери
зують мову не тільки молоді, а й середнього 
покоління, не тільки людей з кримінальним 
досвідом, а й цілком добропорядних, не тіль
ки малоосвічених коммунікантів, а й нерід
ко цілком цілком інтелігентних людей. При 
цьому сленгові одиниці активно використо
вуються у вільному спілкуванні, в художніх 
текстах, і в засобах масової комунікації.

Для молодіжного сленгу характерне по

стійне оновлення. Спостерігаючи за промо
вою сучасного школяра, можна відзначити, 
що багато слів відходить у минуле і заміню
ються іншими. Вданий час найпоширеніши
ми стали aboco, do zoba, szafagra, sel flak, 
zarka і так далі. Серед молоді найпопулярні- 
ші такі вислови.

Sztos. Позитивне поняття; щось неспо
діване, гарне, чудове. З’явилося в мові ще 
в XX столітті, але спершу функціонувало 
лише в кримінальному жаргоні. Наприклад, 
«Ale sztos!» можемо перекласти як «Здуріти 
можна!».

Ogarniac. Одне з найбільш багатофункці
ональних слів. Колись значило «розуміти» в 
літературній мові, тепер вживається також 
у значеннях «давати собі раду», «розбира
тися в чомусь /  із чимось». Наприклад, «Nie 
ogarniam tego -  Я цього не розумію /Я в це не 
в’їжджаю»; «Ona dobrze ogarnia matematykç
-  Вона добре розбирається в математиці».

Ogarniac sîç. «Давати собі раду» у дуже 
загальному розумінні: особа nieogarniçta
-  така, яка взагалі не розуміє, що відбува
ється, або зовсім не розбирається в якійсь 
царині. І навпаки, ogarniçty -  такий, що дає 
собі раду, що ніколи не пропаде. Також може 
вживатися в іншому значенні: привести себе 
в порядок, зібратися. Наприклад, Szybko siç 
ogarniam і wychodzç z domu -  Я швидко зби
раюся й виходжу з дому. Від цього дієслова 
походять іменники ogar (ситуація під контр
олем або особа, яка добре дає собі раду) і 
nieogar (ситуація, що вийшла з-під контролю, 
або особа, яка не може з чимось впоратися).

Beka (beczka). Щось смішне. Напри
клад, Nie uwierzysz jaka beka, dzisiaj Anna 
powiedziafa... -  He повіриш, яка сміхота, сьо
годні Анна сказала...

Przypat. Катастрофічна, незручна, не- 
комфортна ситуація; така, що може мати 
негативні наслідки. В українській мові у по
дібному значенні часто вживаються вирази 
«капець», «повний абзац», «жесть» тощо.
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Наприклад: Ale przypal: napisatem kumplowi, 
ze chef zerwae ze swoj4 dziewczyn^, lecz przez 
przypadek wyslalem tç wiadomosc do niej 
wlasnie... -  Повний абзац: я написав другові, 
що хочу розійтися зі своєю дівчиною, але ви
падково надіслав це повідомлення якраз їй...

Janusz. Алегоричне окреслення певного 
типу людей, що вживається у жартівливому 
значенні. Януш -  це чоловік середнього віку, 
обов’язково вусатий, повний, з пивом у руці. 
Любить носити шкарпетки разом із босоніж
ками й вважає, що завжди він «знає краще». 
Алегорично Януш -  це символ провінціаліз
му, упередженості та вірності стереотипам, 
невміння прислухатися до чужої думки.

Grazyna. Дружина Януша. Не дуже ро
зумна жінка, яка любить пліткувати й ходи
ти по крамницях. Уособлення упереджено
сті та провінційності, звички обговорювати 
інших за спиною.

Sebastian або Seba. Ще один персонаж 
на зразок Януша. Молодий хлопець, який 
ходить у спортивному костюмі (dresiarz), ку
рить цигарки і п’є пиво в себе на районі. Іно
ді грає у футбол. Уособлення агресивності, 
зарозумілості й невеликого розуму.

Кагупа. Дівчина або сестра Себастьяна. 
Недалека, небагато чим цікавиться, яскраво 
фарбується і любить попліткувати, іноді ла
ється. Януші, Гражини, Себастьяни та Карн
ий стали героями численних інтернет-мемів, 
але за своєю суттю -  це кілька стереотипних 
образів, що уособлюють негативні людські 
риси.

Позитивні і негативні
сторони сленгу
Але у сленгу є як позитивні, так і негативні 

сторони. Є дуже багато нецензурної лекси
ки, яка може образити людину або ж просто 
звучати грубо. Наприклад, fulac -  брехати; 
niech kogos piorun trafï -  нехай комусь по
рожньо стане, нехай комусь буде погано; 
winiaez -  вино; psia dupa; cholera jasna -хай

йому грець; каЬагупа -  поліцейська маши
на; gliпa -  поліцейський; каууаіек (в прямому 
значенні -  кусок) -  тисяча (по відношенню 
до грошей): 20 каи/аІко\л/ гк^усії; Ь^сшаї -  
бовдур; кгеїуп -дурень. Також сюди можна 
віднести в гта ї, іюгеа, ііа]^ -  бабло. Тому вжи
вати такі слова треба дуже обережно.

Актуальність проблеми також полягає в 
тому, що молодіжний сленг -  одне зі скла
дових процесу розвитку мови, його попов
нення, його різноманіття. Вважаємо, що 
мова сама по собі не може розвиватися. 
Її розвивають люди, і велику роль в цьому 
розвитку грають діти, вільно займаючись 
словотвором. Однією з позитивних сторін 
сленгу є те, що завдяки цим висловам мо
лодь може краще порозумітися між собою 
або виділитися з натовпу. Це дуже спрощує 
мовлення, навіть старше покоління почало 
активно вживати сленг. Також з’являються 
нові слова, які, іноді, дуже важко відрізнити 
від літературних. З однієї сторони це добре, 
адже мова розвивається, вдосконалюється і 
стає більш сучасною, а з іншої -  із вжитку ви
ходять інші слова і люди починають вживати 
сленгові вислови, деколи навіть іноземного 
походження, забуваючи про загальновжива
ні, власне, польські слова.

Сленгізми у кожній мові розвиваються чи 
не найдинамічніше, тож описати всі його ас
пекти в одній статті неможливо.

Шляхи запобігання розвитку сленгу
На мою думку, немає як таких шляхів 

запобігання вживання сленгу. Навіть якщо 
прийняти якісь норми мовлення по відно
шенню до сленгу, то це не дасть бажаного 
результату. Сленг в кожній мові дуже силь
но «вкоренився» дуже сильно, є навіть дуже 
багато сленгізмів, яких людині, яка не є но
сієм мови, важко відрізнити від звичайних 
слів. Тому такі слова як гагка, йо гоЬа, кава 
-  замінити неможливо. Молодь і далі буде 
вживати сленгові слова, адже вони вже є за
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кладені на не підсвідомому рівні. Можна за
побігти вживанню образливих висловів, бо 
вони, іноді, можуть бути складовою части
ною боулінгу. Дієвими будуть такі засоби:

Реклама в соцмережах, в якій буде до
ступно пояснено, що певні слова можуть 
серйозно образити і зачепити людину, тому 
в певних ситуаціях краще промовчати.

Робота психологів у  школах. Вони по
винні пояснювати, що має бути повага по 
відношенню один до одного, що всі ми люди 
і хочемо бути найкращими, виглядати як
найкраще і всім нам неприємно, коли нас 
обзивають, навіть якщо це просто сленгові 
вислови. Дітям потрібно пояснювати, що 
треба мати повагу і до людей певних про
фесій, навіть якщо вони вам не до вподоби, 
адже в Польщі стало популярним це явище, 
наприклад, поліцейських вони називають 
^іпа, а це є просто банальною неповагою. 
Таке явище простежується й в Україні.

Висновки
Отже, сленг -  це мова будь-якої об'єдна

ної спільними інтересами групи, яка містить 
багато відмінних від спільної мови слів і ви
разів, не дуже зрозумілих оточуючим. Сленг 
не має чіткої соцільно-вікової орієнтації: 
його носіями є представники різних профе
сій, різного соціального та освітнього стату
су і віку. В основному це особи віком від 13 
ДОЗО років.

Сленг є дуже популярним серед молоді. 
Позитивною стороною є те, що він значно 
спрощує мовлення, об'єднує людей, помагає 
молоді краще порозумітися одне з одним. 
Іноді сленг має фамільярне забарвлення, 
що зі сторони виглядає дуже некультурно і 
невиховано, такими словами можна легко 
образити співрозмовника -  відповідно це 
негативні сторони сленгу.

Отож, робіть висновки -  за своїм мовлен
ням потрібно стежити і старатися нікого не 
ображати. Кожен сам вирішує як йому гово

рити, чи вживати більше сленгу чи ні. Але не 
забувайте, що всі ми любим і в свою адресу 
ми хочемо чути приємні слова, а не образ
ливі і невиховані сленгізми.

Список використаних джерел
1. Русіпа О. Польський молодіжний 
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Додатки

Сленг Повна форма 
(за наявністю)

Переклад

АЬосо albo со$ 
takiego; albo 
coS podobnego; 
albo co$ innego; 
a bo со

А що?

Gwarzyd балакати, базікати, 
розмовляти

Do zoba do zobaczenla до побачення, папа

Szafa gra все добре

Selfiak Selfi, stitfocia селфі -  вид фотографії

Zarka zaraz зараз

Wykopac вигнати стусаном, 
витурити, вигнати

Waf lowad sig дружити з кимось

Baniak незадовільна оцінка

Banka 100 злотих

Zawracad glows морочити голову

Chata халтура

Co sie urodzito? 
Boba

що сталось? 
шапка

Robld z kogoS 
balon

обдурити

Elegancko супер, чудово

Dziunia хороша дівчина

Diolo приємний хлопець

Upasc па glow? з'їхати з глузду

Byd na propsie мати повагу серед 
колективу, високий 
соціальний статус

Kretyn дурень

Fajek сигарета

Gumciad чмокати, цілувати

Mied olej w 
glowie

бути з головою, бути 
розсудливим

1 Sdz buta ЙТИ ПІШКИ

Becwat бовдур

Fulad брехати

Niech kogoä 
piorun trafi

нехай комусь 
порожньо стане, нехай 
комусь буде погано

Byc na bani, byc 
na cyku

бути напідпитку, бути 
п'яним

G?ba рот, морда

Zwatka поганий настрій

Kabaryna поліцейська машина

Masakra (в прямому значенні 
-  масові вбивства) - 
невдача, нещастя

Kabona, kasiora гроші

Kawalek в прямому значенні 
-  кусок) -  тисяча 
(по відношенню до 
грошей)

Tyle co kot 
naptakat

стільки, що кіт 
наплакав

swieta prawda чиста правда

Randomowy випадковий

Glina поліцейський

Pasztet (в прямому значенні 
-  паштет) -  хтось 
бридкий, противний, 
неприємний;

Szalony божевільний

Kumpel друг, приятель

Zmasakrowad здійснити криваву 
розправу, покалічити; 
бути в шоці;

Zmora кошмар, жах

Lamic робити щось погано, 
аби-як

Lachane щось дуже смішне

W cztery oczy віч-на-віч;

Mydlid oczy обманювати

Na lltoäd boskq заради Бога

https://uk.etcetera.media/molodizhniy-sleng-yak-navchitisya-rozumiti-suchasni-virazi.html
https://uk.etcetera.media/molodizhniy-sleng-yak-navchitisya-rozumiti-suchasni-virazi.html
https://uk.etcetera.media/molodizhniy-sleng-yak-navchitisya-rozumiti-suchasni-virazi.html
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СЛЕНГ ЯК ВИРАЗНИК 
МОЛОДІЖНОЇ ПОЛЬСЬКОЇ
мови

А в т о р :
К о р н ій ч у к  І. О .,
учениця Хорівської загальноосвітньої 
школи І-ІІІ ступенів Острозького 
району Рівненської області

Н а у к о в и й  к е р і в н и к
П р и с т у п а  В ік т о р ія  С т а н іс л а в ів н а ,
студентка II курсу спеціальності 
«Міжнародні відносини» 
Національного університету 
«Острозька академія»

Н а у к о в и й  к о н с у л ь т а н т  
М и л а ш е в с ь к а  Т ет я н а  
О л е к с а н д р і в н а ,
студентка II курсу спеціальності 
«Міжнародні відносини» 
Національного університету 
«Острозька академія»

К о о р д и н а т о р
Д р е л ь  Н а д ія  А н а с т а с і їв н а ,
директор Центру духовно- 
морального виховання 
Національного університету 
«Острозька академія»

Актуальність теми дослідження. Мова 
за час свого існування переживає низку 
метаморфоз, підлаштовуючись під вимоги 
нових поколінь. Проте, вивчаючи іноземну 
мову, ми звертаємо головну увагу на її лі
тературний варіант, котрий нерідко суттєво 
відрізняється від того, яким користуються 
носії у повсякденні. Саме тому варто також 
досліджувати ті сегменти лексикону, які є 
неформальними, однак збагачують щоден

не спілкування, надаючи йому невимуше
ності. Сленг -  один із найбільш яскравих їх 
прикладів. Володіння базовими сленговими 
одиницями іноземної мови дозволить особі 
не лише повніше розуміти співрозмовни- 
ка-носія, а й точніше і зрозуміліше для нього 
висловлювати власні думки.

Використання сленгізмів притаманне 
різним соціальним групам. Проте вони є чи 
не найбільш актуальними саме серед моло
ді, оскільки значно полегшують вираження 
емоцій та почуттів мовця, осучаснюють його 
словниковий запас. Цікаво, що сленг часто є 
вираженим через ідіоми або слова, що тра
диційно забарвлені значенням, яке не має 
нічого спільного з набутим у новому форма
ті. Відповідно, вивчаючи нову мову, зокрема 
польську, з метою використання її в повсяк
денному житті, нам необхідно звертати осо
бливу увагу на її сленг.

Також варто зважати й на роль сленгу як 
виразника культури соціуму, який ним по
слуговується. Так, наприклад, у сучасній му
зиці, кіно- й театральному мистецтві, худож
ній літературі тощо автори часто прибігають 
до використання побутової, спрощеною 
лексики. Саме тому дослідження сленгізмів 
польської мови є корисним не лише для по
кращення рівня володіння мовою, а й для 
кращого розуміння сучасних тенденцій у су
спільстві.

Мета. Дослідити значення і місце сленгу 
у сучасній польській мові.

Завдання: «визначити сутність сленгу; 
•виокремити причини і шляхи поширення 
сленгу у мовному середовищі поляків; -про
аналізувати вплив використання сленгізмів 
на розвиток польської мови.

Методи дослідження. Описовий, зістав- 
ний, порівняльний методи, а також метод 
аналізу.

Виклад основного матеріалу. Вивчаючи 
будь-яку мову, зокрема і польську, можна 
зустріти слова, яких не пояснюють ні в під
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ручниках, ні в словниках, але досить широ
ко використовують у розмові. Здебільшого 
такими лексемами послуговується молодь 
або люди, які хочуть здаватися сучасними. 
Baniak, fura, selfiak, facetka, isc z buta, 
kimac, pasztet, siano -  ці та багато інших 
сленгізмів можемо почути щодня у мовленні 
поляків.

Сленг є одним з типів мови, якому влас
тиве неформальне забарвлення та експре
сивність. Популярності сленгізмів сприяють 
сучасна література, фільми, театр та засоби 
масової інформації. Сленг як лексичне яви
ще має свою структуру, семантику та функ
ції, що вирізняють його з-поміж інших типів 
неформальної мови. На сьогодні немає за
гальноприйнятої точки зору щодо чіткого 
визначення поняття «сленг». Однак, якщо 
висловлюватись просто і коротко, -  це су
часна молодіжна мова. Можна окреслити 
такі ознаки цього явища:

• сленг розуміють як актуальний, емо
ційний і креативний стиль мови;

• до його складу входять старі слова, ви
користані у нових значеннях, а також 
цілком нові слова та словосполучення;

• здебільшого вживається у розмовно
му стилі, а також у певних колах осіб 
(наприклад, окремі сленгізми вико
ристовують лише студенти);

• сленг є не лише актуальним замінни
ком звичних стандартних слів, а іноді 
й виразником почуттів та емоцій;

• сленг становить 10-20%  серед усієї 
лексики певної мови (у тому числі і 
поляків), а тому заслуговує подальшо
го дослідження.

В енциклопедії польської мови подано 
таке визначення поняття «сленг»:

«Slang; zwany tez jçzykiem specjalnym, 
gwarq. srodowiskowq, wiechem lub argot, jako 
swoista, potoczna odmianajçzyka narodowego 
oparta na odrçbnosci srodowiskowej, a nie

іегуіогіаіпе] (то рггесіиоіеп$Шіе do dialektu 
і 2р а гу  danej окоіісу) иіуікоюпікбги гдіпі 
бц  оА і^хука og6lnego przede гиБхузікіт 
зіогипісішет (іакіе врефіпут хпасгепіет 
игутгои) Ь^АцсусН го роюБхескпут иіусіи) і 
frazeologiq,aniegramatykq (юргхесіюіепБІтіе 
Ао Аіаіекібт і gwar). Мдіиіту о в іа^и  
рпевієрсгут, хІоАхіе/зкіт, юієхіеппут, аіе 
іакіе пйоАхіеіоигит, zeglarskim, паикоип/т 
іір» [12, с.231

Ця цитата говорить про те, що сленг ще 
називають спеціальною мовою, іноді -  жар
гоном або арго. Він є сучасним специфічним 
відображенням народної мови, що поширю
ється людьми певного віку, а не на певній те
риторії. Це і відрізняє його від діалектизмів. 
Відрізняється він від унормованої літера
турної мови своїм просторіччям, наявністю 
зовсім інших значень тих слів, які ми чули 
раніше. Залежно від сфери використання, 
виокремлюють мову злочинців, спортсме
нів, продавців, студентів і т.д.

В енциклопедії Українська мова вміще
но наступне визначення: «Сленг -  1) термін, 
що донедавна в українському мовознавстві 
зрідка вживався в тому самому значенні, що 
і жаргон (переважно щодо англомовних кра
їн); 2) інтержаргонне явище; не маючи чітко 
окреслених меж, він уживається в значенні 
особливостей мовлення чималих верств но
сіїв мови, пов'язаних не лише груповою, кор
поративною спільністю, а й просторовою, 
наближаючись до просторіччя, хоча сленг 
використовується не лише людьми, недо
статньо обізнаними з нормами літературної 
мови, а й особами, які ними володіють, -  для 
посилення експресивності висловлювання 
(напр. молодіжний сленг)» [4, с.36].

Варто зазначити, що сленг не є внутріш
ньо однорідним, однотонним і єдиним тво
рінням; це скоріше колекція слів, орієнтова
них на обмежене коло одержувачів, з яким 
відправник пов’язує факт приналежності до 
певного соціального угруповання.
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Молодіжний сленг -  це соціолект людей у 
віці 12-22 років, що виник із протиставлення 
себе не стільки старшому поколінню, скіль
ки офіційній системі. Молодіжний сленг, як і 
будь-який Інший, є тільки лексиконом на фо
нетичній і граматичній основі загальнонаці
ональної мови і відрізняється розмовним, а 
іноді й грубим забарвленням. В наш час на 
розвиток молодіжного сленгу впливають 
комп’ютерні технології. Молодіжна мова ві
дображає нестійкий культурно-мовний стан 
суспільства, що балансує на грані літератур
ної мови та жаргону.

Польська молодь намагається уподібню
ватись улюбленим героям фільмів, серіалів, 
телепередач, а звідси -  часто спостеріга
ється механічне перенесення англійських 
слів на польські. Також молодь прагне бути 
стильною та оригінальною. З того ж маємо 
слова, які характеризують молодіжні звички 
та дії (наприклад: fu lac, giercowac, hejcic, 
isc z  buta, jarac, kumac, lajkow ac, pakowac, 
przym ulac). Також причиною появи моло
діжного сленгу може бути протест юнацтва 
проти узвичаєних норм, вічний конфлікт 
«батьків і дітей», непорозуміння зі старшим 
поколінням, незадоволення дійсністю. Усе 
це сприяє появі негативних сленгових нео
логізмів і активному їх  поширенню у Польщі.

Польська сленгова мова є особливо бага
тою та цікавою. Якщо говорити про джерела 
виникнення сленгізмів, то можна виокреми
ти такі:

1. Скорочення слів (czesc -  cze; па razie
-  пащ, narka, nareczkq; spokojnie -  
spoko, spoczko).

2. Запозичення (przepraszam -  sorry; 
sorki, sorka; dobrze -  haraszo; môwic
-  gawaric; bez komentarza -  no 
comment).

3. Власне сленгізми (pieniqdze -  kasa, 
manko, bacel, zielone; matematyka -  
mata, matma, majza; ubaw -  polew).

4. Неологізми (pakernia, wrzaskoteka,

czachodym, tapeciara, obciach, 
miodzio, zlewka, wtopa).

5. Метафори (rozmowy w toku -  
wywiadôwka, uderzyc z liscia, 
czadowy, wypas, môzg -  ktos mqdry).

6. Фразеологічні вирази (dorozka -  
samochôd, tos -  ktos gtupi, naiwny).

7. Слова з гумористичним, іронічним 
чи злісним забарвленням (ciacho, 
paszczur, pasztet, starzy, buda).

Доцільно виокремлювати такі лексико-се- 
мантичні групи сленгізмів:

2. Назви осіб (adus -  мамин синок, 
хтось хто нічого не може зробити 
самостійно; dzolo -  приємний 
хлопець; facetka -  2. жінка 2. 
вчителька, matüla -  мама).

2. Слова для позначення дій (fiîmowac 
siç - перейматися чимось, 
хвилюватися; giercowac -  довго 
грати в комп'ютерні ігри; hejcic, 
hejtowac (з анг. hate) -  ненавидіти, 
Іатіс -  робити щось погано, аби-як, 
miec bekç -  сміятись з чогось).

3. Назви станів (ttusto (в прямому 
значенні -  жирно) -  про щось дуже 
хороше; niekiepsko -  непогано, добре; 
chyzo -  швидко).

4. Ознаки людей (stitasny -  милий, 
чарівний, troglodyta -  примітивна; 
некультурна).

5. Слова на позначення привітань і 
прощань (nara, narazka, naraska, 
narazitsu (скороч. з пол. па razie -  на 
разі) -  вислів (слово), який кажуть 
на прощання; еіо -  (з am. hello) -  
привіт; do zoba (скороч. з пол. do 
zobaczenia) -  до побачення, бувай).

6. Назви предметів і явищ (jama/ 
chata/chawira -  дім, kabaryna -  
поліцейська машина, котр (скороч. 
з пол. komputer) -  комп'ютер; 
pipsztyk -  кнопка, ґудзик).
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Якщо говорити про сферу використання 
сленгізмів, то це, передусім, щоденне спілку
вання молоді з друзями, знайомими, батька
ми. У наш час навряд чи є сімї, у яких діти не 
використовують сленгу. Навіть чимало ма
люків вже з 3-4 років послуговують такими 
словами. Почувши їх  від батьків або ж стар
ших братів та сестер, вони вже у такому ран
ньому віці розуміють, що це не звичайні та 
сухі слова, а щось цікавіше та більше емоцій
но забарвлене. Тому діти теж починають ак
тивно використовувати їх  у щоденному спіл
куванні. І чим більш дорослими вони стають, 
тим ширшим стає пласт сленгової лексики 
у їхньому лексичному запасі, без якої вони 
вже не уявляють сучасного мовлення.

Ще однією сферою використання сленгіз
мів нині є книги, радіо, телебачення, ЗМІ та 
Інтернет. Багато сучасних польських пись
менників для того, щоб змалювати теперіш
ніх людей, їхній побут, роботу, стосунки з 
іншими людьми, також вживають такі лек
сичні одиниці.

Щодо радіо, телебачення та преси, то у 
них теж почасти використовується сленг. На 
радіо та телебачення часто телефонують або 
приходять звичайні люди, які дають інтерв’ю 
чи коментарі до певних подій, беруть участь 
у різних програмах, конкурсах, ток-шоу 
тощо. Вони, звісно, використовують сленгіз- 
ми у своїх промовах. Тому іноді ведучі теж 
починають говорити так само для досягнен
ня певної мети.

Що стосується Інтернету, то тут сленг ви
користовують дуже широко. Щодня люди 
спілкуються у соціальних мережах, уживаю
чи його, читають сучасну літературу, у якій 
наявні сленгізми, переглядають інформацію, 
яка теж нерідко написана з використанням 
цих самих лексичних одиниць. Крім того, в 
Інтернеті кожен може знайти словники слен
гу, де проілюстровані одиниці цього пласту 
лексики, які використовували трохи раніше 
або використовують зараз на дещо інших

територіях Польщі. Тому молодь часто після 
перегляду таких словників запозичує з них 
кілька цікавих сленгізмів, які з часом поши
рюються в іншій місцевості.

Наступною сферою використання сленгу 
є комп’ютерні ігри та, загалом, будь-яка інша 
діяльність людини, пов’язана з комп’юте
ром. Ця сфера є досить широкою та ціка
вою, оскільки містить багато своєрідних та 
незвичних одиниць, які навіть не завжди є 
зрозумілими для людей, робота чи захо
плення яких не пов’язані з комп’ютером.

Варто звернути увагу й на те, що у наш 
час представники і жіночої, І чоловічої статі 
використовують сленг, щоб висловлюватись 
більш влучно та по-сучасному. Однак, зрозу
міло, що вони послуговуються відмінними 
елементами цього пласту лексики. Це зу
мовлено різними сферами діяльності, пред
метами, якими користуються щодня, ситуа
ціями, в які вони втрапляють та ще багатьма 
чинниками. Крім того, на них впливають 
друзі або знайомі, в яких вони запозичують 
певні сленгізми. Проте, варто зазначити, що 
існує і пласт сленгової лексики, використо
вуваний представниками обох статей більш- 
менш рівносильно.

Аналізуючи використання сленгу, слід 
зважати і на вік людей. Адже зрозумілим є 
те, що особи різного віку використовують 
різні сленгізми. Неоднаковою є і кількість 
таких одиниць у їхньому лексичному запасі. 
Зрозуміло, що люди старшого покоління ви
користовують менше одиниць сленгу.

Питання значення сленгізмів на сьогодні 
є особливо актуальним, оскільки сленг став 
невід’ємним елементом мовлення не лише 
молоді, а й значної частини представників 
усіх поколінь. На перший погляд це видаєть
ся абсурдним. Виникають запитання щодо 
того, звідки люди черпають такі слова, для 
чого використовують їх, коли є літературні 
відповідники, чи думають вони про те, що 
використання сленгізмів зовсім не робить
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їх  розумнішими чи сучаснішими. Відповідь 
проста: молодь швидко переймав сленгізми 
від інших людей, із книг та телебачення, ча
сто навіть вигадують нові одиниці і розпов
сюджують серед своїх друзів та знайомих. 
Старше покоління переймає від молодшо
го, аби не занадто відрізнятись від них, або 
ж доволі часто для того, щоб зблизитись зі 
своїми дітьми чи онуками.

Деякі польські лінгвісти вже цікавились 
молодіжною мовою і здійснювали спроби 
укласти словники. Найкращим з них вважа
ється «Словник сленгу студентів Ґданського 
університету». У ньому вміщено 2500 лек
сичних одиниць і 6000 цитат, що ілюструють 
їх  значення через контекст. Створено цей 
словник було завдяки співпраці студентів 
Ґданського університету в рамках постійно
го обмінного проекту, під час якого учасники 
систематично збирали і циклічно укладали 
словник польських сленгізмів. Студенти, які 
брали участь в цьому, зробили висновок про 
те, що «раєм» для виникнення і поширення 
цих лексичних одиниць є соціальні мережі.

Надзвичайно складно дати однознач
ну оцінку ролі сленгу у сучасній польській 
мові. Очевидно, що як і сленг будь-якої іншої 
мови, польський почав історію свого існу
вання ще задовго до того, як виник термін 
на його позначення. Відповідно, відділити 
його від лексикону і назвати зайвим ми точ
но не можемо, адже у творенні гармоній
ної і багатогранної сучасної польської мови 
має місце і його роль. З цього випливає, що 
вплив досліджуваного сегменту лексики 
на мову є неодмінно позитивним, адже він 
суттєво насичує її додатковим матеріалом. 
Та з іншого, -  негативним, оскільки сленг 
(зокрема, зловживання ним) часто призво
дить до примітивізації словникового запасу 
конкретного мовця. Особливо яскраво це 
прослідковується серед молоді, яка черпає 
левову частку сприйнятої інформації з інтер- 
нету, котрий у свою чергу рясніє всілякими

варіантами спрощення щоденного мовлен
ня. Це, очевидно, суттєво скорочує викори
стання власне польського лексикону серед 
молодого покоління.

Отже, можна зробити висновок про те, 
що сленг -  це сукупність лексичних одиниць 
певної мови, що мають емоційно-експресив
не забарвлення. їх  використовує здебіль
шого молодь та загалом люди, які прагнуть 
іти в ногу з часом. Існує низка класифікацій 
сленгової лексики, залежно від походження, 
сфери використання тощо. Сленг -  строка
тий пласт лексикону, на використання еле
ментів якого окремим мовцем впливають 
певні чинники, як-от, наприклад, вік і стать 
особи. Чоловіки і жінки послуговуються ба
гатьма різними одиницями сленгу, однак є й 
багато таких, які залишаються спільними для 
представників обох статей. Вік же має велике 
значення у цьому випадку, оскільки у лекси
коні старшого покоління значно менше оди
ниць сленгової лексики, ніж у молоді, вико
ристовують вони такі слова значно рідше та 
мають на те іншу мотивацію. Молоді люди, 
натомість, значно активніше послуговуються 
об’єктивно ширшим спектром сленгізмів.

Проникнення сленгу у мовлення поль
ської молоді відбувається передусім за раху
нок сприяння каналів суспільних комуніка
цій, засобів масової інформації та сучасного 
мистецтва, які задають нові тенденції у су
спільстві та формують тренди, яким молоді 
люди прагнуть відповідати. Подаючи сленг 
як щось нове та привабливе, вищезазначені 
джерела його формування сприяють виник
ненню позитивних асоціацій з цим сегмен
том мови.

Якщо ж звернути особливу увагу, власне, 
на роль сленгу у розвитку польської мови, 
то спостерігаємо низку досить цікавих супе
речностей:

* розвиток польського сленгу є водно
час і наслідком, і причиною погли
блення диференціації суспільства за
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сферами інтересів, професійною ді
яльністю, соціальним статусом тощо. 
Народжуючись з бажання людей ство
рити унікальний словник своєї соці
альної групи, щоб умовно відокреми
тися від решти суспільства, сленг стає 
подальшою причиною ускладнення 
комунікацій між представниками різ
них груп, що тільки поглиблює це «ві
докремлення»;

* спираючись на попереднє тверджен
ня, варто також зазначити наступне: 
дроблячи польське суспільство за ра
хунок використання особами із різних 
соціальних груп специфічних лексем, 
сленг допомагає мові поляків влитися 
у світове середовище на хвилях інтен
сивних глобапізаційних процесів. Не 
можна забувати, що суттєва частка 
сленгових слів часто є англомовною 
та використовується у глобальній ме
режі. Відповідно, результат цього про
являється в тому, що полякам часто 
стає все важче порозумітися з власни
ми батьками, аніж із молоддю інших 
країн світу;

* окрім того, активізація використання 
сленгу призвела до появи своєрідно
го парадоксу: спрощення польської 
мови призводить до її збагачення. 
Яскраво це проявляється на фоні кон
флікту поколінь: поляки старшого віку 
не сприймають використання сленгу 
молоддю, оскільки за рахунок сленгіз- 
мів вони втрачають можливість пов
ноцінно використовувати спектр суто 
польської лексики на позначення емо
цій, почуттів, думок тощо. Молодь же, 
у свою чергу, наполягає, що часто сло
ва, які є більш звичними у побуті по
ляків упродовж десятків років, просто 
втратили свою актуальність на фоні 
інтенсифікації розвитку світу. Відпо
відно, якби не було сленгізмів, вони не

могли б сповна словесно змалювати 
свій внутрішній світ (в контексті цього 
положення нехтуємо випадками, коли 
використання сленгу спричинено не
достатнім рівнем освіченості мовця).
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Додаток

Сленгізм Походження або скорочення Переклад, пояснення

aboco скороч. з пол. albo cos takiego; 
albo cos podobnego; albo cos 
innego

вживається у значені а Ьо со? (а що?)

choinka wielkanocna дослівний переклад -  великодня 
ялинка

так кажуть про надмірно 
нафарбовану або визиваюче вдягнену 
дівчину

со je? скороч. з пол. CO jest? що сталось? що таке?

со sie urodzito? в прямому значенні -  що 
народилось?

що сталось?

do zoba скороч. з пол. do zobaczenia до побачення, бувай

dobrze bobrze звичне слово добре (гаразд, ок) 
римоване зі словом бобер

добре-бобре

doktadnie в прямому значенні -  точно, 
ретельно

вираження згоди зі словами 
співрозмовники, «підтакування»

hejcic, hejtowac з анг. Hate ненавидіти

hery з анг. Hair довге волосся

kawatek в прямому значенні -  кусок тисяча (по відношенню до грошей)

klosz в прямому значенні -  абажур неохайна особа, та, яка живе у безладі

komp скороч. з пол. Komputer комп'ютер

lajkowac з анг. like -  подобатися ставити «лайки» у соціальних мережах

masakra в прямому значенні -  масові 
вбивства

невдача, нещастя

melon в прямому значенні -  диня мільйон (по відношенню до грошей)

nara, narazka, 
naraska, narazltsu

скороч. з пол. na razie -  на разі вислів (слово), який кажуть на прощання 
(бувай)

nleogar скороч. з пол. nieogarniaj^ca osoba Людина нерозуміюча чогось, дурна

nlespodzlewajka з пол. niespodzianka щось неочікуване, сюрприз (частіше 
вживають у значенні неприємний 
сюрприз)
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odrabianka з пол. odrabianie lekcji відпрацювання пропущених занять

оропа в прямому значенні -  
автомобільна шина

великий живіт

pakowac в прямому значенні -  пакувати посилено тренуватись в тренажер йому 
залі, виконувати силові вправи

penga скороч. з пол. pieni^dze гроші

procek з пол. Procesor процесор

satata в прямому значенні -  салат долари, гроші

salut! походить від французького 
привітання

привіт!

selfiak, stitfocia (від англ, self -  сам) вид 
фотографії, автопортрет, 
зроблений за допомогою камери 
смартфону, фотоапарата чи веб~ 
камери

селфі

siora з пол. Siostra сестра

tapeta в прямому значенні -  шпалери надмірний макіяж

tel скороч. від пол. telefon телефон

ttusto в прямому значенні -  жирно про щось дуже хороше

VIPy з англ. VIP -  Very Important Person дуже важливі особи

wai з англ, why чому? навіщо?

wykon скороч. з пол. wykonanie виконана робота

yay jupi! hurra! вигук радості (ура)

yep з анг. yeap так, ок

zarka від пол. Zaraz через хвилину, скоро
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Актуальність досліджуваної теми зу
мовлена зростанням інтересу української 
молоді до різноманітних молодіжних обмі
нів та важливістю такої форми комунікації 
для пізнання культур інших країн та поши
рення українських цінностей та культури у 
світі. Польща традиційно виступає союзни
ком України, підтримує її євроінтеграційні

прагнення та надає політичну підтримку. А 
окрім цього, важливою складовою двосто
ронніх відносин є міжкультурні зв’язки, що 
передбачають залучення широких верств 
населення до формування добросусідських 
відносин між державами.

Метою статті є дослідження ідеї моло
діжних обмінів між Польщею та Україною як 
інструменту зміцнення міжкультурного діа
логу між двома державами.

У ході дослідження передбачено вико
нання низки завдань:

• з’ясувати суть молодіжних обмінів, 
етапи та умови їхньої реалізації;

• проаналізувати молодіжний проект з 
точки зору здійснення міжкультурної 
комунікації та застосування принци
пів неформальної освіти у навчально
му процесі;

• виокремити можливості для укра
їнської молоді в рамках залучення 
до молодіжних форматів взаємодії 
двох держав, розглянути структурне 
оформлення цього процесу;

• визначити практичне значення моло
діжних обмінів як інструменту між
культурної взаємодії між двома дер
жавами.

Методи дослідження. У ході досліджен
ня було проаналізовано поняття молодіж
ного обміну. Крім цього, крізь призму таких 
понять як неформальна освіта, міжкультурні 
зв’язки, соціальна мобільність та громадська 
дипломатія було синтезовано позитивний 
досвід такої форми комунікації між грома
дянами Польщі та України.

Виклад основного матеріалу. Сучасна 
молодь стає все більш мобільною: учні та сту
денти більше не прив’язані до суто традицій
них методів навчання, вони мають численні 
можливості для реалізації своїх здібностей 
та творчого потенціалу за межами тих на
вчальних закладів, в яких вони навчаються.
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Такий формат наукової діяльності сприяє 
розвитку культурного діалогу, розширен
ню кругозору серед молоді, набуттю нових 
унікальних професійних навичок та вдоско
налення навичок володіння іноземними мо
вами. Усе це у підсумку дозволяє підвищити 
конкурентоспроможність української моло
ді на внутрішньому та зовнішньому ринках 
праці [2]. Одним із ви дів такої культурно-ос
вітньої діяльності є молодіжний обмін.

Молодіжний обмін:
суть, етапи та реалізація
Молодіжний обмін з партнерськими 

країнами-сусідами -  це проект, у рамках 
якого молоді люди з двох або більше країн 
зустрічаються, щоб обговорити різні теми 
та пізнати культури і країни один одного. 
Залежно від кількості залучених країн, про
екти можуть бути двосторонніми або ба
гатосторонніми. Обмін може передбачати 
транскордонне переміщення учасників між 
країнами, які беруть участь в проекті.

Будь-який молодіжний обмін проходить 
такі етапи реалізації: ’планування і підготов
ка; «власне реалізація; «евалюація результа
тів проекту (включно з підведенням підсум
ків та можливим продовженням) [12].

Попри свою, здавалося б, розважальну 
місію така форма комунікації має свої осо
бливості та нюанси. Зокрема, це стосується 
хронологічних рамок проведення проекту, 
віку його учасників, визначення пріорите
тів при відборі учасників, їх кількість тощо. 
Обговорюються також проведення підготов
чих візитів, для ознайомлення учасників із 
цілями та форматом проекту, а також роз
рахунки витрат, що пов’язані з реалізацією 
заходів.

Молодіжні обміни стають важливим ін
струментом міжкультурних комунікацій між 
громадянами різних країн. За висловленням 
Ларрі Самовара і Річарда Портера, світ став 
«величезним селом, в якому жодній нації,

групі чи культурі не вдається зберігати ано
німність» [13]. Це означає, що взаємодія різ
них культур не лише необхідна, але й неми
нуча. А соціально мобільна молодь виступає 
активним каналом поширення цінностей та 
культурних особливостей своєї нації на сві
товій арені.

Найпершим кроком на шляху до просу
вання української ідентичності у світі стає 
культурна взаємодія України з найближчи
ми сусідами. Українсько-польські обміни 
молоддю здійснюються шляхом участі моло
дих людей у проектах, які реалізуються не
прибутковими інститутами громадянсько
го суспільства, навчальними закладами та 
комунальними установами, які працюють з 
молоддю та визначаються відповідно до ре
зультатів конкурсу, який проводиться Укра
їнсько-Польською Радою обміну молоддю 
через національну керівну установу -  Мініс
терство молоді та спорту.

Польсько-українська рада обміну молод
дю є структурою, яка відповідає за Інститу
цій не оформлення процесу молодіжних ко
мунікацій між двома державами. Рада була 
заснована урядами двох держав відносно 
нещодавно -  17 червня 2016 року на осно
ві Угоди про обмін молоддю, яка була під
писана 9 вересня 2015 року. У Польщі раду 
представляє Фонд розвитку системи освіти. 
Її організатори мають на меті не просто на
дати необхідні можливості для культурного 
розвитку школярів та студентів, а створити 
умови для «зближення між державами», 
можливості для «будування дружніх стосун
ків між людьми обох держав, а також нала
годження співпраці між різними організаці
ями Польщі та України» [6].

Реалізація проектів між двома держава
ми відбувається на основі таких принципів:

* неформальна освіта;
* рівне партнерство;
* активна участь молоді на всіх етапах 

реалізації проекту;
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* ефективне управління молодіжними 
проектами;

• забезпечення поширення і викори
стання результатів проекту.

Проекти відбуваються відповідно на тери
торії однієї з країн і можуть включати в себе 
конференції, тренінги, круглі столи, прове
дення дискурсів та дебатів, волонтерські 
проекти, фестивалі та інші види молодіж
них зустрічей. Увесь процес підкріплюється 
і нформаці й но-п росвітн и цьким и заходами 
для популяризації результатів проекту та 
залучення більшої аудиторії до реалізації за
вдань проекту. Серед популярних на сьогод
ні тем молодіжних проектів можна відзна
чити захист навколишнього середовища та 
подолання екологічних проблем; боротьбу з 
корупцією та формування прозорої системи 
державного управління; вирішення соціаль
них проблем та формування інклюзивних 
суспільств; протидію булінгу; дослідження 
концепту тендерної рівності; популяриза
цію здорового способу життя; демократич
ний розвиток держави та дотримання в ній 
верховенства права тощо. У будь-якій із цих 
сфер молодь може і має висувати власні ідеї, 
висловлювати своє бачення майбутнього, 
демонструючи нові, нетрадиційні підходи до 
вирішення нагальних проблем.

Серед пріоритетів здійснення Україн
сько-Польських обмінів молоддю варто ви
ділити зміцнення міжкультурного діалогу 
шляхом створення умов для відкритості і то
лерантності серед молоді, отримання вмінь 
необхідних для активної участі в громадській 
і професійній діяльності, зміцнення співпраці 
та обміну досвідом у галузі технічної та спе
ціалізованої освіти, підтримку громадянської 
активності серед молоді, в тому числі пропа
гування підприємництва І волонтерсгва, до
слідження спільного минулого, боротьба з 
упередженнями і стереотипами в розумінні 
спільної історії та у сучасних відносинах [7].

У Польщі Національний центр культури 
наразі проводить 14-ий випуск програми 
«Польсько-український молодіжний обмін» 
на 2019 рік [10]. Метою програми є підтрим
ка завдань, які створюють можливість для 
груп молодих людей з Польщі та України 
більше дізнатися один про одного, спільно 
відкрити подібності та культурні відмінно
сті обох країн, а також отримати знання про 
їхні сучасні реалії. У  рамках програми субси
дується проживання польсько-українських 
груп у Польщі, під час якої молодь -  через 
участь у реалізації спільного проекту -  озна
йомиться з культурою своїх сусідів, зокрема 
з культурою та історією регіонів та міст, з 
яких вони походять. Участь в програмі три
ватиме з 17 червня по 15 листопада 2019 року 
[1]. В Україні також розпочався конкурс про
ектів від польсько-української ради обміну 
молоддю. Польсько-українська рада обміну 
молоддю запрошує організації, які прагнуть 
реалізувати у 2019 р. польсько-українські 
молодіжні проекти, до участі в конкурсі [11].

Такі проекти повинні заохочувати молодь 
та осіб, що працюють із молодцю, до спіль
ної діяльності, яка дозволить взаємно збли
зитися, відкрити спільне коріння, подолати 
упередження та стереотипи у сприйнятті 
спільної історії та сучасних відносин.

Участь у конкурсі можуть брати органі
зації, діяльність яких спрямована власне на 
молодь: громадські організації, освітні та 
суспільні інститути (до участі в конкурсі не 
допускаються комерційні структури). Крім 
молоді, учасниками проекту можуть також 
бути особи, які працюють із цією віковою 
категорією. Польські організації отримують 
фінансування з Фонду розвитку системи 
освіти, а українські -  з Міністерства молоді 
та спорту України. У 2019 році конкурс про
ходитиме вчетверте.

Проекти, які отримають фінансування в 
рамках конкурсу, повинні бути реалізовані в 
період із 1 червня до 31 жовтня 2019 р. [16].
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Згідно з інформацією, що опублікована 
на офіційному веб-сайті Міністерства моло
ді та спорту України, у період з 2016 року в 
рамках двосторонньої молодіжної співпраці 
між Польщею та Україною були реалізовані 
такі проекти: «Українсько-польська школа 
гідів «Зелений туризм для діалогу», «Молоді 
та креативні -  креативні індустрії для взає
модії української та польської молоді», «Мо
лодь без кордонів», «Творча лабораторія для 
молодіжних банків: креативний підхід до 
громадської активності», «No Hate Speech 
Movement»: досвід та перспективи загально
європейської кампанії в Україні та Польщі» 
тощо [15].

Однак, сучасному етапі механізм прове
дення молодіжних обмінів вимагає подаль
шого поширення і вдосконалення. На нашу 
думку, для такий формат міждержавних ко
мунікацій вимагає, перш за все, ефективної 
популяризації та більш активного підходу, 
між молоддю, організаторами та урядом 
повинен бути встановлений міцний канал 
зв'язку, що дозволив би молодим науковцям 
та реформаторам бути в курсі останніх по
дій і пропозицій, та долучатися до проектів, 
висвітлювати їхні результати та поширювати 
їх у своєму оточенні.

Реалізація молодіжних обмінів:
перспективи та пріоритети
Перш за все, молодіжні обміни між Укра

їною та Польщею відкривають перспективи 
отримання освіти за кордоном. Молодь, яка 
має польське походження, та документаль
не підтвердження (карта поляка), має змогу 
навчатися у польських ВНЗ безкоштовно, на 
тих самих умовах, що і громадяни Польщі.

У Польщі, я к ів  будь-якій країні світу, є дер
жані та приватні вищі навчальні заклади. При 
цьому отриманий диплом будь-якого з типів 
університету має однакову престижність, а 
саме навчання -  якість. Адже усі ВНЗ Польщі 
засновані на однаковому освітньому процесі

в плані подання матеріалу, організації умов 
для розвитку практичних навичок і механіз
му контролю за рівнем отриманих знань.

ВНЗ Польщі традиційно представлені уні
верситетами, інститутами, вищими школами 
та академіями. За спеціалізацією їх можна 
розділити на технічні, медичні, суспільно-е
кономічні, спортивні та бізнесові. Диплом, 
отриманий у будь-якому польському ВНЗ -  
це документ, який робить можливими успіш
ні пошуки роботи за кордоном для кожно
го випускника. Завдяки тому, що польська 
освіта відповідає нормам і стандартам Бо
лонської системи, отриманий по завершен
ню диплом визнається як у Європі, так і за 
її межами. За бажання випускник може от
римати і англомовну версію свого диплому. 
Цей документ можна вважати пропуском на 
роботу у будь-якій країні світу [12].

Університети Польщі є учасниками по
стійних обмінних програм студентів. Тому 
студенти мають можливість перевестися 
на навчання до другої країни або ж поїхати 
туди на практику чи стажування. При цьо
му є велика різноманітність серед числа єв
ропейських ВНЗ, що мають домовленості з 
польськими. Серед най популярніших поль
ських ВНЗ варто відзначити Краківську Ака
демію ім. А.Ф. Моджевського, Вищу Школу 
Адміністрації та Бізнесу ^ Б А ІВ ) у м. Гдиня, 
Університет Лазарського та Академію Ле- 
она Козьмінського у Варшаві тощо. Гранти 
на навчання постійно видають Лодзинський 
технічний університет, Варшавський політех
нічний університет, Економічний університет 
та Сілезький університету Катовіцах [4].

Навчання в будь-якій країні ЄС, зокрема в 
Польщі, дозволяє тісніше долучитися до ро
зуміння концепту європейських цінностей та 
ролі молоді в активному розвитку сучасних 
суспільств. ЗІ вступом Польщі в європейське 
об'єднання почався активний процес модер
нізації польської системи освіти відповідно 
до стандартів ЄС. Ці реформи дозволили
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покращити стан освіти та науки в державі, 
адаптувати нові підходи та методи до існую
чої в країні системи, відкрити нові горизонти 
співробітництва. Зокрема, це знайшло своє 
відображення в активнішій участі польських 
шкіл, навчальних закладів, освітніх центрів 
для дорослих, а також молодіжних органі
зацій у програмах ЄС, таких, як: «Sokrates», 
«Leonardo da Vinci» і «Молодь». Це зумовле
но насамперед значним збільшенням асиг
нувань у зв’язку із приєднанням до ЄС для 
Польщі на реалізацію цих програм.

У 2004 році Польща стала членом «Інте
грованої оперативної програми регіональ
ного розвитку», метою якої стала підтримка і 
розвиток освіти і науки в країні. Це програма 
передбачала асигнування коштів з Європей
ського соціального фонду чи Європейського 
фонду регіонального розвитку, поповнені 
з бюджету держави, мають спрямовувати
ся на фінансування професійної практики 
учнів надгімназійного рівня та професійної 
практики студентів вищих навчальних за
кладів; стипендій для сільської молоді, а та
кож для студентів, які походять із провінції; 
стажування випускників ВНЗ і працівників 
сектора досліджень та розвитку, які слугу
ють трансферу знань та інновацій із секто
ра досліджень та розвитку до підприємств; 
стипендії найкращим випускникам вузів, що 
продовжують навчання і здобувають нау
ковий кандидатський ступінь; на побудову 
нових, розбудову чи перебудову існуючих 
дидактичних об'єктів; інвестиції у спорт, зо
крема зведення і модернізація спортивних 
та рекреаційних споруд [8].

Всі ці реформи та значна фінансова під
тримка сприяли якісним змінам в системі 
освіти Польщі, забезпечили адаптацію нових 
підходів до навчання та викладання. Тепер 
Польща і сама виступає зразком для інших 
країн, демонструє переваги Болонської сис
теми та залучає до співпраці країни, які не є 
членами ЄС.

Таким чином, в рамках молодіжних 
проектів учні та студенти отримують змо
гу долучитися до різноманітних напрямків 
неформальної освіти. Цей концепт стає сьо
годні все більш популярним в Україні, хоча 
обговорювати його почали ще в 1960-х ро
ках у США [9]. Існує багато визначень та по
яснень змісту неформальної освіти, але суть 
зводиться до того, що вона є ефективним 
додатком до традиційної, формальної осві
ти, яка здобувається в рамках навчального 
закладу. Навчання в неформальній обста
новці дозволяє молодим людям розвивати 
свій творчий потенціал та нові компетентно
сті, які є необхідними в житті (вміння працю
вати в команді, розвиток лідерських компе- 
тентностей, аналітичні здібності тощо).

Серед основних цілей неформальної осві
ти для молоді можна виділити наступне:

* формування активної громадянської 
позиції підростаючого покоління;

* сприяння соціалізації школярів в су
спільстві;

* збільшення соціальної та професійної 
компетенції молоді;

* набуття мотивації до навчання в цілому;
* формування стратегічних життєвих 

цілей випускників загальноосвітніх 
навчальних закладів;

* вирішення соціальних проблем місце
вого масштабу;

* вдосконалення процесу професійної 
орієнтації молоді [3].

Все це можна реалізувати безпосеред
ньо на практиці, у новому культурному та 
мовному середовищі через ознайомлення з 
іншими підходами до освіти та навчання, а 
також з культурною парадигмою іншої дер
жави. І таким же чином молоді люди отри
мують можливість долучитися до ще одного, 
відносно нового формату взаємодії між дер
жавами світу. Громадська дипломатія роз
глядається в багатьох країнах як допоміжний
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чинник у формуванні позитивного іміджу 
держави на світовій арені та налагодженні 
тісних та дружніх відносин між країнами не 
лише на політичному рівні, але й на рівні без
посередньо суспільств, звичайних громадян. 
Суб'єктами реалізації такої форми диплома
тії можуть бути студенти, викладачі, науков
ці, спортсмени, представники бізнесу тощо. 
У ході візитів, спільних проектів, подорожей, 
конференцій громадяни двох чи більше кра
їн обмінюються досвідом у конкретній сфері 
діяльності, знайомляться з культурними осо
бливостями один одного [14].

Водночас така форма взаємодії між су
спільствами -  це хороший шанс не лише 
пізнати щось нове, але й заявити про себе. 
Молодь у такому випадку стає провідником 
національної ідентичності та культурних 
цінностей своєї держави. Молоді українці, 
долучаючись до різноманітних молодіжних 
проектів стають культурними амбасадорами 
своєї держави, І цей механізм є актуальним 
за будь-якої політичної влади. Науково-куль
турна діяльність відкриває нові горизонти 
співпраці та сприяє виведенню відносин між 
двома державами на новий рівень.

Висновки з даного дослідження
Концепт молодіжного обміну є ефек

тивним інструментом налагодження кон
структивних та творчих відносин між гро
мадянами двох або більше держав, сприяє 
покращенню іміджу країни на міжнародній 
арені. Обміни молоді стали популярною 
формою взаємодії між Україною та Польщею 
через географічну, культурну та історичну 
близькість двох держав. Молодіжні проекти 
-  це не просто розважальні заходи для учнів 
та студентів, це форма міжкультурної кому
нікації, прояв академічної мобільності моло
ді. У ході різноманітних проектів громадя
ни двох держав здобувають цінні навички, 
долучаються до вирішення нагальних гло
бальних проблем через локальні ініціативи,

пропонують свої підходи та роблять спроби 
втілити їх в життя. Все це сприяє форму
ванню відкритого, творчого суспільства та 
поширенню принципів та методів нефор
мальної освіти в навчальному процесі учнів 
та студентів. Крім цього, молодь отримує 
можливість ділитися власними культурними 
та моральними цінностями, обмінюватися 
досвідом зі своїми колегами з інших країн 
світу. В рамках польсько-українських моло
діжних проектів молоді українці отримують 
можливість налагоджувати відкритий та 
творчий діалог з польською молоддю, інте
груватися в європейський науково-освітній 
та культурний простір. Інтерес становить та
кож досвід навчання в провідних польських 
ВНЗ, що стає можливим завдяки різнома
нітним грантам та стипендіям, що фінан
суються урядом Польщі та європейськими 
фондами. Така форма міжкультурної моло
діжної взаємодії неодмінно має перспекти
ви для розвитку в майбутньому та потребує 
більшої популяризації серед молоді України 
для посилення зацікавленості та активного 
залучення до реалізації суспільно важливих 
проектів.
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Актуальність дослідження зумовлена 
тим, що євроінтеграція вже довгий час є 
наріжним каменем української зовнішньої 
політики. Європейський вектор зовнішньої 
політики України віднедавна є конституцій
но закріпленим. Але вступ до ЄС і досі зали
шається для держави складним завданням 
і багато в чому залежить від політичної орі
єнтації українських політиків, що приходять 
до влади. Тим не менш, Україна має значний

потенціал для вступу в ЄС та усі шанси доєд- 
натися до європейської спільноти в майбут
ньому. Цінним у цьому напрямку є досвід 
євроінтеграції Польщі, якій попри численні 
труднощі вдалося досягти своєї стратегічної 
мети.

Метою наукової роботи є дослідження 
досвіду вступу Польщі в Європейський Союз 
як прикладу для України. Досягнення мети 
передбачає виконання низки завдань:

• ретельно проаналізувати процес всту
пу Польщі в Європейський союз;

• виокремити труднощі, що виникали в 
процесі вступу в ЄС та шляхи їх подо
лання;

• коротко оцінити результати набуття 
Польщею набуття членства в ЄС;

• проаналізувати досвід Польщі з точки 
зору євроінтеграційних прагнень Укра
їни та виокремити ключові аспекти.

Методи дослідження. У ході досліджен
ня було проаналізовано історичний шлях 
вступу Республіки Польща в ЄС, а також 
синтезовано корисний досвід цієї держави у 
подоланні бар’єрів у процесі вступу та досяг
ненні членства у цій європейській структурі.

Виклад результатів дослідження. 1990- 
ті роки стали переломними у світовій істо
рії. Разом із розпадом СРСР відбувся крах 
біполярної системи, а держави колишнього 
соціалістичного табору почали формувати 
новий зовнішньополітичний курс та адап
туватися до нових реалій міжнародних від
носин. Окрім балтійських країн, які ще до 
припинення існування СРСР активно заяв
ляли про свою споконвічну приналежність 
до Заходу та євроінтеграційні прагнення, хо
рошим прикладом ефективного реагування 
на зміни на міжнародній арені стали країни 
Центрально-Східної Європи. Польща, Угор
щина та Чехія швидко визначилися зі своїм 
зовнішньополітичним майбутнім та оголо
сили курс на вступ до ЄС. Спільними зусил
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лями за понад 10 років важких реформ та 
нововведень держави дійшли до своєї мети. 
Досвід кожної країни має свої особливості та 
нюанси. Досвід Польщі як стратегічно важ
ливого сусіда України синтезує у собі ключо
ві аспекти євроі нтеграції.

Процес вступу Польщі до ЄС:
особливості, зміни, труднощі
Перші контакти між Європейським Сою

зом та Польщею були встановлені 25 липня 
1989 р. [2]. На той момент держава ще за
лишалася членом Організації Варшавського 
договору (ОВД) та Ради Економічної Взає
модопомоги (РЕВ). Тим не менш, на зустрічі 
із делегацією Європейської комісії того дня 
обговорювалися перспективи підписання 
договору асоційованого членства, укладен
ня митного союзу з ЄС, організацію колек
тивної безпеки та інші питання, що були 
важливими для польської сторони. У той же 
час країна визначила для себе основні пріо
ритети. Це насамперед:

• укласти митний союз, який передба
чав би скасування мит та імпортних 
квот на всі товари країн-учасниць;

• створити ефективну ринкову економі
ку на аспектах, які передбачають вза
ємний інтерес в конкретних галузях;

• досягти вільного руху капіталу та ро
бочої сили в межах ЄС;

• досягти створення єдиного валютного 
союзу;

• увійти в єдину оборонно-безпекову 
систему [2].

Вже в 1989 році був підписаний Договір 
про торговельну та економічну співпрацю 
між Польщею та Європейським Економіч
ним Співтовариством (ЄЕС). За умовами 
цього договору був знижений рівень митних 
зборів на промислові товари, відбулося ска
сування обмежень на зовнішньоторговель
ний оборот між Польщею та ЄЕС [8]. Упер

ше офіційно про намір Польщі вступити до 
складу ЄС заявив прем’єр-міністр країни 
Тадеуш Мазовецький під час виступу у Єв
ропейському парламенті на початку 1990 р. 
Саме це дозволило Польщі 19 травня 1990 
р. звернутися з офіційною заявою про поча
ток переговорів щодо вступу до на той час 
ще Європейського економічного співтова
риства [5]. 17 січня 1990 р. голова Комісії 
ЄС Жак Делор запропонував країнам Цен
тральної і Східної Європи укласти догово
ри про асоціації, які дозволили б створити 
інституційні рамки для спільних дій у сфері 
політики та економіки та розширення тех
нічної, культурної, наукової, торговельної 
і фінансової співпраці [16]. Ця ініціатива 
стала поштовхом для початку переговорів 
щодо вступу Польщі до ЄС. Такий формат 
взаємодії як Договір про асоціацію став між
народно-правовою основою інтеграції краї
ни до ЄС, чітко визначив зобов’язання обох 
сторін. Таким же чином між сторонами було 
розпочато офіційний діалог.

Досягнення поставлених цілей вимага
ло проведення в Польщі ряду реформ, що 
стосувались працевлаштування, банківської 
сфери, митної торгівлі та економіки країни. 
Реформи у сфері економіки стали основним 
завданням для держави в 1990-х роках. Ста
ном на 1989 рік, інфляція в Польщі була на 
рівні 640% і при цьому продовжувала зро
стати. На думку польського економіста та 
політика Лєшека Бапьцеровича, який очо
лював економічні реформи в країні в 1990- 
х роках, на той час Польща потребувала не 
іноземної допомоги, а радикальних еконо
мічних реформ [9].

План реформування включав у себе такі 
дії: запровадження вільного ціноутворення, 
стрімка приватизація, встановлення подат
кових пільг для іноземних інвесторів, лікві
дація великих державних монополій тощо. 
Багато з цих кроків були непопулярними як 
серед політиків, так і серед населення, і на те
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були об’єктивні причини: відбулося значне 
підвищення цін із одночасним зниженням 
заробітної платні, що супроводжувалося ви
соким рівнем безробіття. Звичайно, у наве
денні такого плану дій щодо реформування 
економіки потрібно зважати на особливу 
ситуацію в кожній країні, але важливо те, що 
реформи були докорінними, комплексними, 
а не «фасадними», і були доведені до кінця. 
Саме ці фактори і посприяли становленню 
сильної, конкурентної польської економі
ки. Ефективність реформ, що проводилися, 
також значною мірою були профінансовані 
європейськими структурами, а значний еко
номічних прогрес викликав інтерес та схва
лення серед європейських партнерів Поль
щі, перш за все, Німеччини [4].

Необхідно зауважити, що Польська дер
жава, починаючи з 90-х рр. XX ст., приділяла 
велике значення розвитку регіонального та 
міжнародного співробітництва, що відігра
вало позитивну роль в процесі європейської 
інтеграції (участь у Вишеградському об’єд
нанні, Раді держав Балтійського моря, співп
раця з НАТО та безпосередній вступ у цю ор
ганізацію, Радою Європи тощо).

Важливим форматом став Веймарський 
трикутник у складі Франції, Німеччини та 
Польщі. Головною метою цього об’єднання 
було сприяння інтеграції Польщі у структури 
Є С та  НАТО. Варто відзначити, що Німеччина 
після свого об'еднання взяла активну участь 
у процесі розширення ЄС. Веймарський 
трикутник є доказом того, що європейські 
країни, у свою чергу, теж були зацікавленні 
у заповненні того ідеологічного вакууму, що 
сформувався на території колишнього соці
алістичного табору. Дуже швидко Польща, 
Угорщина та Чехія стали основними торго
вельно-економічними партнерами Німеч
чини; у ці країни були спрямовані значні ні
мецькі інвестиції [13]. Важливо також те, що, 
заручившись підтримкою провідних держав 
ЄС, Польща змогла продемонструвати своє

бачення європейської політики та зміцнити 
свої позиції у процесі вступу.

Окрім Веймарського трикутника, Польща 
приєдналася до Вишеградської четвірки. Ця 
структура була створена 15 лютого 1991 року 
у складі Польщі, Угорщини та Чехословач- 
чини (пізніше утворилися незалежні Чехія 
і Словаччина). Головною метою цього полі
тичного утворення стало об’єднання зусиль 
чотирьох держав для прискорення інтегра
ційних процесів і стабілізація внутрішньопо
літичної ситуації після краху соціалістичного 
табору [7].

Ключове значення для Польщі мав саміт 
країн-членів ЄС у Копенгагені, який відбувся 
21 -  22 червня 1993 р. Саме тут Європейська 
Рада сформулювала політичні і економічні 
критерії вступу:

* стабільність державного устрою, який 
гарантує демократію та законність 
дотримання прав людини й основних 
свобод, захист прав національних 
меншин;

* функціонування ринкової економіки, 
здатної впоратися з конкуренцією й 
ринковим тиском, який існує в ЄС;

* можливість виконати всі зобов’язан
ня, які випливають із членства в ЄС;

* здатність Союзу прийняти нових учас
ників [5].

Увесь процес вступу євроінтеграції Поль
щі можна коротко поділити на етапи таким 
чином:

* 1989-1991 рр. -  від підписання Дого
вору про торговельну та економічну 
співпрацю до підписання угод про 
асоційоване членство країни в ЄЕС. За 
ці роки відбувалося залучення Польщі 
в економічну політику ЄЕС.

* 1991-1998 рр. характеризувалися по
ступовим чітким визначенням цілей 
та завдань на шляху глибшої інтегра
ції.
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* 1998-2002 рр. -  період офіційних пе
реговорів щодо членства Польщі в ЄС.

• 2002 р. -1  травня 2004 р. -  період ра
тифікації досягнутий домовленостей, 
який завершується набуттям Поль
щею повноправного членства в ЄС [8].

Переговори щодо вступу були поступови
ми, але ґрунтовними та ефективними. Для 
польських політиків було вкрай важливо 
розробити свою тактику ведення перегово
рів та діяти відповідно до чіткого плану. При 
цьому варто ще раз наголосити на тому, що 
процес євроінтеграції -  це процес затяжний. 
На прикладі Польщі бачимо, що переговор
ний процес в окремих напрямках тривав 2-3 
роки (зокрема, у сфері транспортної політи
ки, сільського господарства, юстиції та вну
трішніх справ тощо). Мало місце і відстро
чення певних правових норм ЄС, іноді на 
термін у понад 10 років [3].

Загалом, офіційні переговори щодо при
єднання Польщі до ЄС тривали 57 місяців 
та проводилися за 29 напрямками [5]. Най
більш проблемними в процесі переговорів 
стали питання працевлаштування польських 
громадян у державах Європейського Союзу, 
приєднання польського аграрного сектору 
до спільної європейської аграрної політики, 
охорони навколишнього середовища, допо
моги державним підприємствам, дозволу 
на придбання польської землі Іноземцями, 
приведення польських продуктів до норм 
якості ЄС, розмір фінансових внесків Польщі 
в бюджет ЄС.

Серед громадян Польщі існували деякі по
боювання щодо вступу. Зокрема, серед пред
ставників сільськогосподарської галузі поши
рився міф про те, що вступ до ЄС призведе до 
масового скуповування польських земель єв
ропейськими підприємцями. Крім цього, іс
нувало також побоювання того, що інтеграція 
польської економіки до європейського ринку 
призведе до масового заповнення польсько

го ринку дешевими товарами з Європи, що 
значно вдарить по ефективності та прибутко
вості вітчизняних підприємств [16].

Тим не менш, попри все 1 травня 2004 
року разом із ще дев'ятьма країнами Поль
ща приєдналася до найбільшого в історії 
розширення ЄС. За роки членства відбулися 
численні зрушення в різних сферах політи
ки, економіки та соціальних питань. Пока
зовим є те, що питання вступу в ЄС у свій 
час було винесене на загальнодержавний 
референдум, і кількість «євроооптимістів» 
у країні сягнула 74%. 15 років в ЄС виправ
дали себе І за результатами опитування, що 
проводилося в Польщі у березні 2019 року, 
кількість поляків, які позитивно оцінюють 
членство Польщі в ЄС сягнула рекордного з 
2004 року рівня 91% [14].

Вступ Польщі в ЄС:
уроки для України
Найголовнішим здобутком євроінтеграції 

країн Центрально-Східної Європи стало те, 
що вони зберегли «державну цілісність та 
суспільну мораль» [12]. Як зазначає україн
ський громадський діяч та дослідник україн
ської історії Роман Безсмертний, «панування 
олігархату та корупція знищили в Україні 
правове поле, судочинство і навіть суспіль
ну мораль. Крім того, держава опинилася у 
стані війни, що значно ускладнює ситуацію, 
адже встановлення миру -  справа складна та 
довготривала» [12]. Польща вступивши в ЄС 
отримала багатосторонню підтримку, що до
зволила їй швидко наростити економічний 
потенціал, збудувати демократичну державу 
та зміцнити свої позиції на світовій арені.

В Україні в 1990-х роках на знайшлося до
статньо прихильників радикальних реформ. 
Основним аргументом було те, що «шокова 
терапія» буде болісною. Українські політики 
після розпаду СРСР надавали перевагу по
ступовому економічному відновленню, що 
врешті-решт призвело до того, що вкрай не
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обхідні реформи не були проведені вчасно і, 
як зазначають експерти О. Гаврили шин та М. 
Сидорович, «їх сповільнення було використа
но старою комуністичною елітою на власне 
перетворення у новий капіталістичний клас, 
а в підсумку -  на нинішніх олігархів» [4].

Членство в ЄС та участь в роботі його 
інституцій створили нову платформу співп
раці і розвитку двосторонніх і регіональних 
контактів. Польща стала активним учасни
ком цих відносин, підтверджуючи свою роль 
вагомого партнера для інших членів ЄС. У 
результаті, поліпшилися відносини держави 
з найважливішими партнерами в ЄС, -  перш 
за все, з Німеччиною і Францією. Розпоча
лися активні стосунки також і з Вишеград- 
ською четвіркою.

Крім цього, серед перших ініціатив Поль
щі щодо зовнішньої політики ЄС були зусил
ля, спрямовані на посилення зацікавленості 
ЄС у розвитку відносин з Україною. Ці зусил
ля чинилися в рамках Європейської політи
ки сусідства (ЄПС) та перш за все -  у контек
сті політичних змін, які відбулися в Україні 
наприкінці 2004 р. [10]. Польща також ак
тивно підтримувала підготовчий та перего
ворний процес щодо планів дій Україна-ЄС 
та Молдова-ЄС, які були узгоджені в грудні 
2004 року. Власне, тріумф Помаранчевої ре
волюції в Україні дав поштовх до посилен
ня сприяння Польщі європейській інтеграції 
України. В той час ця держава активно напо
лягала на більш ґрунтовному розпрацюван- 
ню східного напрямку Європейської політи
ки сусідства та подала на розгляд Брюсселя 
свої пропозиції у вигляді низки документів: 
«Європейська політика сусідства -  Східний 
вимір» та «Відносини ЄС-Україна: польські 
пропозиції». Прихід до влади В. Януковича 
та проросійської владної верхівки в Україні 
значно знизили рівень підтримки України за 
кордоном загалом та в Польщі зокрема [1].

Науковці небезпідставно стверджують, 
що на стартовому етапі Польща в 1990-х

роках була в набагато гірших умовах, ніж 
Україна зараз. Навіть на момент здобуття 
статусу асоційованого члена (1991 р.), еконо
мічне становище Польщі було вкрай склад
ним. Тим не менш, вступу помітно сприяли 
значна підтримка з боку європейських дер- 
жав-партнерів, а також фінансова допомо
га в рамках низки програм (здебільшого 
PHARE) та двосторонніх угод (наприклад, з 
Францією) [11].

Синтезуючи увесь проаналізований 
досвід, варто відзначити низку ключових 
особливостей євроінтеграції Польщі, які 
неодмінно є цінним прикладом для Укра
їни. По-перше, євроінтеграція -  це процес 
довготривалий. Близько п’ятнадцяти років 
знадобилось Польщі для того, щоб увійти до 
Європейського Союзу. За цей час держава 
здійснила реформи фактично в усіх сферах 
суспільного життя для того, щоб відпові
дати Копенгагенським критеріям. Польща 
швидко розробила чітку стратегію вступу та 
дотримувалася визначеного плану рефор
мування. Зокрема, було ухвалено документ 
під назвою «Програма дій з пристосування 
польської економіки та правової системи до 
вимог ЄС». Національна стратегія інтеграції 
стала серйозним кроком під час приготу
вання країни до членства в Європейському 
Союзі. Серед основних кроків, що були ви
значені в стратегії, були активне реформу
вання економіки країни; адаптація соціаль
но-економічних сфер діяльності польського 
суспільства до вимог внутрішнього ринку 
ЄС; реалізація масштабних програм з охоро
ни навколишнього середовища; боротьба за 
злочинністю та корупцією тощо [5]. Більше 
того, в Польщі діяло Управління комітету єв
ропейської інтеграції -  централізованої уста
нови, яка координувала весь інтеграційний 
процес Польщі.

По-друге, корисним також стане об’єд
нання зусиль разом з іншими країнами, 
що прагнуть вступити в ЄС. «Вишеградська
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четвірка» значно сприяла залученню кра- 
їн-претендентів на вступ до європейської 
політики. Україна має чимало союзників 
у цьому напрямку. Здебільшого це країни 
програми «Східного партнерства». Молдова 
на сьогодні вважається лідером у проведен
ні реформ згідно з умовами програми, а Гру
зія не припиняє залучення до європейських 
та євроатлантичних структур навіть попри 
значний спротив РФ, який найяскравіше 
знайшов своє вираження у війні проти Грузії 
2008 року. Це лише один приклад того, як 
Україна може розширювати коло своєї взає
модії. Іншим важливим вектором у посилен
ні зовнішніх зв’язків повинно стати зміцнен
ня відносин із європейськими союзниками 
України. Подібно до формату «Веймарсько- 
го трикутника» державі необхідно заручити
ся прихильністю європейських країн. Перш 
за все, це балтійські держави (Латвія, Литва, 
Естонія), які надають значну політичну та 
військово-технічну підтримку Україні. Прі
оритетним також має стати налагодження 
зв’язків із так званим локомотивом євро
пейської інтеграції, а саме з Францією та 
Німеччиною. Значні зусилля повинні бути 
спрямовані на зміцнення іміджу держави як 
надійного та відповідального партнера, го
тового дотримуватися поставлених вимог та 
вести конструктивний діалог.

На сьогодні ЄС має чимало проблем, 
пов'язаних із міграційною кризою, виходом 
зі складу ЄС Великої Британії та наростан
ням євроскептицизму в низці країн. Навіть 
державам Західних Балкан, які вважаються 
головними претендентами на вступ не нада
ються преференції і не спрощуються вимоги; 
і попри величезну прихильність європей
ських політиків до залучення до діалогу Пів
нічної Македонії, Сербії, Чорногорії, Боснії 
і Герцеговини та Косово, ключовими вимо
гами до претендентів на вступ є подолання 
кризових явищ всередині держав та врегу
лювання територіальних суперечностей [6].

Важливим, крім цього, також є стійкість 
«єврооптимізму» в державі. На сьогодні 
важко сказати об’єктивно, яким є рівень під
тримки євроінтеграції серед громадян Укра
їни, адже це питання регулярно стає пред
метом маніпуляцій українських політиків. 
Більше того, процес зближення з ЄС дуже 
залежить від орієнтації політичних сил, що 
приходять до влади. Хитка політична систе
ма є основним показником нестабільності 
держави, і, як результат, неготовності її до 
зближення з ЄС.

Експерти з Центру соціальних та еконо
мічних досліджень Польщі (CASE) Б. Радзі- 
ковскі та Я. Терезінскі презентували у своєму 
дослідженні такі переваги, які може здобути 
Україна в разі більш активної взаємодії з 
ЄС: »експортний бум та диверсифікація зо
внішньої торгівлі; »інфраструктуриі інвести
ції; »кращі стандарти для ведення бізнесу; 
•інвестиції в аграрний сектор; »вищий рівень 
освіти; »бюджетна стабільність; »підвищення 
стабільності фінансових ринків; »покращен
ня ринку праці; »приватизація та зменшення 
рівня корупції; »можливість подорожувати 
[15].

Без сумніву, не можна зводити процес 
вступу кожної окремої країни до єдиних 
критеріїв, але, загалом, станом на 1990-ті 
роки Польща та Україна мали подібні про
блеми, адже обидві країни належали до так 
званого постсоціалістичного табору. З рока
ми, звичайно дві держави почали розвива
тися зовсім інакше, і вже станом на 2014 рік 
економічні показники Польщі втричі обігна
ли українські [12] і продовжили зростати на
далі. Для Польщі важливо, яка виступає сво
єрідним східним форпостом НАТО, важливо 
забезпечити стабільність на своєму східно
му кордоні і тому за наявності чітких пропо
зицій та змістовних кроків з боку України в 
напрямку євроінтеграції цілком можна роз
раховувати на підтримку Польщі в цьому 
процесі.
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Висновки з проведеного дослідження. У 
ході дослідження було проаналізовано про
цес вступу Польщі до ЄС. Було розглянуто 
ключові ініціативи та здобутки держави на 
шляху євроінтеграції аж до офіційного на
буття членства в організації. Залучення до 
європейської спільноти передбачало комп
лексне проведення реформ та досягнення 
відповідності стандартам ЄС для країн пре
тендентів на вступ -  Копенгагенським кри
теріям. У процесі вступу виникали труднощі, 
які вимагали додаткових зусиль та ресурсів. 
Тим не менш, завдяки чіткій стратегії та ціле
спрямованій політиці держава досягла своєї 
стратегічної мети та вступила до ЄС 1 травня 
2004 року. З того моменту Польща є одні
єю з провідних країн Центральної Європи та 
активним суб’єктом європейської політики. 
Держава прихильно ставиться до залучен
ня України в ЄС та з початку свого членства 
просувала ряд ініціатив щодо посилення 
взаємодії з Україною.

Досвід євроі нтеграції Польщі є важливим 
через культурну близькість та історичні зв’яз
ки двох держав. На прикладі Польщі можна 
детально дослідити важливі аспекти про
цесу євроі нтеграції, на які варто звернути 
увагу українським політикам. Приєднання 
до ЄС вимагає значних ресурсів, а головне 
-  єдності у баченні майбутнього України та 
її зовнішньополітичного вектору. Членство 
в ЄС має численні переваги, і тому повин
не стати пріоритетним як для українського 
політикуму, так і для населення загалом. 
Задекларовані цілі повинні реалізовувати
ся на практиці, а розпочаті реформи -  бути 
доведеними до кінця. Саме ці аспекти у свій 
час допомогли Польщі зайняти свою нішу 
в європейській політиці і можуть слугувати 
цінним орієнтиром для України.
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У наш час, коли Україна набула статусу 
незалежної держави, коли з року в рік роз
ширюються міжнародні зв’язки, відбува
ється інтернаціоналізація всіх аспектів сус
пільного життя, іноземна мова стає дійсним 
дійовим фактором соціально-економічного, 
науково-технічного та загальнокультурного 
прогресу суспільства. У сучасних концепці
ях навчання іноземна мова розглядається

як відображення культури відповідного на
роду, як оволодіння іншомовною культурою 
і як засвоєння світових духовних цінностей.

Запорукою успішного оволодіння іншо
мовною культурою вважають активне запро
вадження лінгвокраїнознавчих елементів до 
процесу вивчення іноземної мови в школах. 
Сучасні підходи до їх вивченні є дуже нео
днозначними, а сприйняття такого роду 
елементів вимагає від школярів неабияких 
інтелектуальних (історичних, географічних) 
та естетичних знань. Але саме лінгвокраї
нознавчі елементи допомагають пізнавати 
духовне багатство іншого народу, підвищу
ють рівень гуманітарної освіти та сприяють 
успішному входженню у світову спільноту. 
Такі знання є необхідними для формування 
світогляду молодої людини та її гармонійно
го розвитку.

Актуальність даної теми мотивується 
тим, що лінгвокраїнознавчі елементи спри
яють пізнанню духовного багатства іншого 
народу, налагодженню активної комунікації, 
підвищують рівень гуманітарної освіти.

Практичне значення роботи полягає в 
тому, що нами проаналізовано особливості і 
роль лінгвокраїнознавчого аспекту у вивчен
ні англійської мови. Дані аспекти сприяють 
кращому засвоєнню іншомовного матеріалу 
та допомагають учням усвідомити всі осо
бливості та унікальність іноземної мови.

Мета дослідження: визначити суть і осо
бливості лінгвокраїнознавчого аспекту ви
вчення англійської мови, обґрунтувати його 
значущість у вивченні англійської мови.

Завдання: 'вилучення культурознавчої 
інформації з мовних одиниць; -навчання 
сприйняттю, або ознайомлення з мовною 
одиницею на фоні образу, аналогічного 
тому, що присутній в свідомості носія мови 
і культури.

Об’єкт дослідження: мова як частина 
культури і вивчення культури народу засо
бами мови.
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Методи дослідження: теоретичний -  ви
вчення літературних джерел, аналітичний 
-  аналіз опрацьованих джерел, порівняль
ний -  у порівнянні з українською мовою, 
узагальнюючий -  для підсумку результатів 
дослідження і узагальнення оброблених ма
теріалів.

Особливості лінгвокраїнознавчого
аспекту
Варто звернути увагу на той факт, що 

лінгвокраїнознавчий підхід до вивчення іно
земної мови має давні корені. Його відгомін 
знаходимо ще в античній літературі. Опану
вання іноземною культурою було одним із 
головних завдань того часу. Як викладання 
класичних мов, так і трактування релігійних 
текстів не уявлялось у школах без культуро
логічного коментарю.

В епоху Відродження переважає підхід 
формального вивчення мови: надається пе
ревага граматиці. Протягом XVII століття на
голос знову зміщується з аналізу на активне 
використання мови [1, с.25-27]. Досліджува
ний підхід вперше знайшов своє відображен
ня у вітчизняній методиці завдяки працям Є. 
Верещагіна і В. Костомарова [4, с. 55]. Ними 
була обґрунтована необхідність одночасно
го навчання національній культурі народу і 
його мові. У контексті лінгвокраїнознавчого 
підходу головним джерелом інформації ви
ступав лексичний склад слів. Орієнтуючись 
на це, лінгводидакти приділяють основну 
увагу вивченню еквівалентних і безеквіва
лентних лексичних понять, фразеологізмів, 
термінологічної та фонової лексики. За ос
танні роки проведено багато наукових дослі
джень, метою яких стали спроби теоретично 
обґрунтувати доцільність поєднання мовних 
і країнознавчих знань у процесі навчання 
іноземних мов.

Серед науковців, які висвітлювали пробле
му застосування лінгвокраїнознавчого підхо
ду у практиці викладання іноземних мов є К.

Андрей чи на, Л. Воскресенська, Ю. Прохоров, 
С. Ремезов, Р. Боданкіна, О. Вельська, М. Са- 
ланович, В. Сквозникова, Г. Томахін та інші. 
Теоретичне обґрунтування та методика за
стосування лінгвокраїнознавчого підходу ви
світлюється не тільки в роботах вітчизняних 
науковців, але й у дослідженнях зарубіжних 
вчених, таких як Ч. Гейтскел (Ch. Gaitskell), А. 
Дафф (A. Duff), А. Мелей (А. Maley), Ж. Мор- 
сер, Г. Хаммерлі (Н. Hammerly), Г. Фішер та 
інші.

Лінгвісти-дослідники даної теми довели, 
що мові властиво не тільки накопичувати і 
зберігати, а й відображати факти та явища 
культури народу -  носія цієї мови. Ці факти 
та явища віддзеркалюють найсуттєвіші до
сягнення, погляди, оцінки та судження носіїв 
мови як минулого, так і сучасності.

Лінгвокраїнознавчий аспект передбачає 
засвоєння лексики з національно- культур
ною (денотативною) семантикою, ознайом
лення з фактами, явищами, цінностями наці
ональної культури, етичними та естетичними 
нормами, прийнятими у суспільстві. Варто 
зауважити, що в такому поєднанні іноземна 
мова стає дзеркалом суспільного та культур
ного життя певного народу. Вона формує 
уявлення про духовне багатство іншого на
роду, сприяє підвищенню рівня гуманітарної 
освіти та інтелекту людини, виробляє вміння 
швидко адаптуватися у відповідній комуні
кативній ситуації. Відтак вивчення іноземної 
мови на основі аналізу культурних надбань 
конкретної країни є надзвичайно важливим, 
а занурення в культуру іншого народу, знан
ня його системи цінностей мають не лише 
навчальне, а й практичне значення. Адже ві
домо, що людині, яка вивчає іноземну мову, 
властиво вносити в неї поняття рідної мови 
і культури, а при спілкуванні з представни
ками Іншої мови це може спричинити певні 
непорозуміння [9, с.54].

З прагматичної точки зору, мову можна 
вивчити і без знання «чужої» культури і тра
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дицій, однак у цьому випадку дуже важко 
зрозуміти мову, увійти до її світу, засвоївши 
тільки фонетичні, граматичні чи лексичні 
парадигми [11, с.26]. Для невимушеної та 
успішної комунікації з представниками ін
шомовних середовищ лише «механічного» 
знання «чужої» мови недостатньо, при цьо
му важливі також знання культури та пове
дінки людей.

Кінцевою метою засвоєння лінгвокраї
нознавчого аспекту є формування в учнів 
лінгвокраїнознавчої компетенції, тобто «ці
лісної системи уявлень про основні націо
нальні традиції, звичаї та реалії країни, мова 
якої вивчається». Надзвичайно важливим є 
розуміння взаємопов’язаності мови й пев
них виявів національної культури, таких як 
національний костюм, деталі поведінки, 
етикет, жести, дотримання відомих обрядів 
та звичаїв, що засвідчують належність люди
ни до того чи іншого народу. Мова накопи
чує й закріплює у своїх одиницях (головним 
чином -  у словах, у стійких сполуках і фра
зеологічних зворотах) історичний досвід на
роду, стає адекватним відображенням його 
внутрішнього світу, неповторності менталі
тету. Процес вивчення іноземної мови не
віддільний від ознайомлення з іншомовною 
культурою, оскільки мова ніби ретранслятор 
передає надбання національної культури від 
покоління до покоління, представникам ін
ших етнічних соціумів [11,9]. Все це дозволяє 
учням-іноземцям, «досягаючи повноцінної 
комунікації, асоціювати з мовною одиницею 
ту ж саму інформацію», яку асоціюють носії 
цієї’ мови [10, с.26].

Лінгвокраїнознавство вивчає мовні оди
ниці, які найяскравіше відображають куль
турні особливості народу -  носія мови та 
місце його існування. До складу лексичних 
одиниць, що характеризуються яскраво ви
раженою національно -  культурною семан
тикою відносяться реалії, конотативна лек
сика, та фонова. Аби зрозуміти особливості

даної лексики, слід розглянути кожну з них 
детально.

Конотативна лексика
Конотативна лексика -  слова, що співп

адають в основному значенні, але відрізня
ються культурно-історичними асоціаціями. 
Якщо порівнювати британський та аме
риканський варіанти англійської мови, то 
можна помітити низку відмінностей у ко
нотативному значенні слів, які позначають 
явища і предмети, специфічні для духовної 
та матеріальної культури СІЛА і Великобри
танії. Конотації надають лексичним оди
ницям особливого забарвлення, а тому й 
різниться їхнє сприйняття й осмислення но
сіями різних мов. У цих двох мовах існують 
лексичні одиниці, відмінні за написанням і 
звучанням, але при цьому мають однакове 
значення. Виникнення таких відмінностей у 
лексичних одиницях можна пояснити гео
графічною віддаленістю двох країн. Наслід
ком цього також послужило те, що США, 
звільнившись у 1776 році від колоніальної 
політики Великобританії і здобувши неза
лежність, розвинули власну культуру, яка 
також знайшла своє віддзеркалення у мові 
(American English). Варто поглянути на деякі 
приклади конотативної лексики наведені в 
Додатку 1.

Крім того, є слова, які абсолютно одна
кові за написанням І звучанням, але мають 
різні значення в британському (Вг.) й амери
канському (Am.) варіанті англійської мови, 
наприклад: a bill -  рахунок (Вг.), банкнота 
(Am.); biscuits -  печиво (Вг.), кекси(Ат.); а 
block -  будівля (Вг.) квартал (Am.); a butcher -  
м’ясник (Вг.), рознощик товару у поїзді (Am.); 
chips -  смажена соломкою картопля, яка по
дається до столу гарячою (Вг.), чіпси, тонень
ко нарізані кружальця картоплі, обсмажені в 
олії, що споживаються холодними як легка 
закуска (Am.); corn -  зерно (Вг.), кукурудза 
(Am.); the faculty -  факультет (Вг.), професор
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сько- викладацький склад (Am.); the first floor 
-  другий поверх (Br.), перший поверх (Am.); 
gas -  газ (Br.), бензин (Am.); pants -  труси 
(Вг.), штани (Am.); the pavement -  тротуар 
(Br.),бруківка (Am.); public school -  приватна 
школа (Br.), державна безкоштовна школа 
(Am.); the subway -  підземний перехід (Br.), 
метро (Am.).

Фонова лексика
Фонова лексика означає предмети та 

явища, які мають аналоги в культурі іншого 
народу, але відрізняються національними 
особливостями функціонування, форми, 
призначення предметів та ін., наприклад: 
англійське слово «complexion» означає «ко
лір обличчя», а українське слово «комп
лекція» -  «будова тіла», англійське слово 
«audience» -  має значення «публіка, гляда
чі», в той час коли українське «аудієнція» -  
«офіційний прийом у особи високого звання 
чи рангу».

Реалії
Реалії -  визначення предметів чи явищ, 

характерних для однієї культури та відсут
ніх в іншій, наприклад book maker, elevated 
rail road, roadster, hamburger, canyon. У ne- 
рекпадознавчих працях лексема «реалія» 
як термін з’явився у 40-х роках XX століття. 
Його вперше вжив А. Федоров у праці «Про 
художній переклад» [6, с.125], але для того, 
щоб позначити не лексему, а національ
но- специфічний об’єкт. У  подальшому нау
ковець уточнює дефініцію «мовна реалія» і 
трактує її як «слово, що позначає національ
но-специфічні реалії суспільного життя і ма
теріального побуту» [8, с.220]. У  лінгвістиці 
існує декілька визначень реалій.

Так, згідно визначенню О.С. Ахманової, 
реалії -  це всілякі чинники, що вивчаються 
зовнішньою лінгвістикою, такі, як держав
ний устрій країни, історія і культура даного 
народу, мовні контакти носіїв даної мови і

тому подібне з точки зору їх віддзеркалення 
вданій мові» [5, с.381].

За визначенням Г.Д. Томахіна, реалії -  
це «назви властивих лише певним націям і 
народам предметів матеріальної культури, 
фактів історії, державних інститутів, імена 
національних і фольклорних героїв, міфо
логічних істот і т.п.» [8, с.13]. Таким чином, 
дослідник включає в поняття реалії найме
нування окремих предметів, понять, явищ 
побуту, культури, історії даного народу або 
даної країни. Як видно з визначення, Г.Д. То- 
махін дає визначення реалії в значенні зна
ку реалії- предмета, не піднімаючи питання 
про переклад таких культурно-маркованих 
одиниць.

На наш погляд, найповніше визначення 
реалії дають болгарські вчені С. Влахов і 3. 
Флорін: «Реалії -  це слова (і словосполу
чення), що називають об’єкти, характерні 
для життя (побуту, культури, соціального і 
історичного розвитку) одного народу і чужі 
іншому. Будучи носіями національного і іс
торичного колориту, вони, як правило, не 
мають точних відповідностей (еквівалентів) 
в інших мовах, і, отже, не піддаються пере
кладу на загальних підставах, вимагаючи 
особливого підходу» [7, с.55].

Це визначення дане вченими з точки зору 
перекладу елів-реапій, тому представляє для 
нас великий інтерес. «В процесі перекладу 
протиставляються один одному не лише 
мови, але навіть тексти, культури і ситуації» 
[6, с.148].

У реаліях найнаочніше виявляється бли
зькість між мовою і культурою: поява нових 
реалій в матеріальному і духовному житті 
суспільства веде до виникнення відповідних 
слів в мові. Відмінною рисою реалії є харак
тер її наочного вмісту. Реалії можуть бути об
межені рамками навіть окремого колективу 
або установи. Реаліям властивий і часовий 
колорит [8, с.13]. Як мовне явище, найтісні
ше пов’язане з культурою, ці лексичні одини
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ці швидко реагують на всі зміни в розвитку 
суспільства; серед них завжди можна виді
лити реалії -  неологізми, історизми, архаїз
ми. Кожний з типів реалій вимагає індивіду
ального підходу при перекладі.

Так як реалії тісно пов’язані з життям на
роду і мають чітко виражений національний 
колорит, вони діляться на географічні, ет
нографічні (назви предметів побуту, мисте
цтва, культури, одиниці виміру і назви гро
шових одиниць) і суспільно-політичні (назви 
органів і носіїв влади, військові реалії, лек
сичні одиниці суспільно-політичного життя).

Реалії не мають відповідників у мові пе
рекладу. Отже, у випадку реалій доречно 
говорити не про переклад у буквальному 
розумінні, а лише про віднайдення семанти- 
ко-стилістичного відповідника або про тран
сляційне перейменування реалії.

Для передачі реалій на іншу мову засто
совують такі способи, як:

* транскодування (транскрипція або 
транслітерація);

* калькування (повне або часткове);
* створення семантичного неологізму;
* приблизний переклад, який включає: 

а) узагальнення; б) ситуативний від
повідник; в) описовий переклад;

* контекстуальний переклад.

Транскодування поділяється на тран
скрипцію І транслітерацію. Транскрипція 
реалії передбачає механічне перенесення 
реалії із іноземної мови в перекладацьку гра
фічними засобами останньої із максималь
ним наближенням до оригінальної форми 
[6, с. 440]: Whig -  Віг; Utah -  Юта. Трансліте
рація реалії передбачає передачу літер, які 
складають англійське слово, літерами пере
кладацької мови (тобто українськими) [7, с. 
88]: Waterloo -  Ватерлоо, Murray -  Муррей

Під терміном калькування розуміється 
дослівний або буквальний переклад. Часто 
використовується і напівкалькування, що

являє собою часткове запозичення слів та 
виразів, які складаються частково з елемен
тів вихідної мови, частково з елементів мови 
перекладу, наприклад: affluent society -  сус
пільство достатку (повна калька), skyscraper 
-  хмарочос (часткова калька).

Семантичний неологізм -  це нове слово 
або словосполучення, «вигадане» перекла
дачем, яке дозволяє передати смисловий 
зміст (склад) реалії. Від кальки його відріз
няє відсутність етимологічного зв’язку з ори
гінальним словом, наприклад seven-league 
boots -  чоботи-швидкоходи [7, с.90].

Але С. Влахов І С. Флорин зазначають, що 
«спосіб перекладу реалій неологізмами най
менш використовується: причина досить 
очевидна -  творцем мови є народ і дуже рід
ко -  окремий автор» [7, с.90].

Приблизний переклад реалій застосову
ється частіше ніж будь-який інший спосіб. 
Застосовуючи цей спосіб удається, передати 
предметний зміст реалії, але колорит дуже 
часто є утраченим, тому що відбувається за
міна очікуваного конотативного еквіваленту 
на нейтральний за стилем, тобто на слово 
або словосполучення з нульовою конотацією 
[15, с.250]. Дослідники зазначають, що «при
близний переклад реалій, як підказує сама 
назва, не є адекватним, передає зміст відпо
відної одиниці не повністю, а що стосується 
національного і історичного колориту, то про 
нього читач може здогадуватися, лише якщо 
митець-парекладач зумів підказати це своїм 
вибором засобів вираження» [6; с.454].

При контекстуальному перекладі реалії 
перекладач передає реалію за допомогою 
лексичної одиниці, яка логічно зв’язана з 
реалією оригіналу, однак не є словниковим 
відповідником. У контекстуальному пере
кладі орієнтиром для перекладача виступає 
контекст, оскільки іншомовна реалія може 
мати відповідності, які відрізняються від 
словникового перекладу. Я.І. Рецкер гово
рить, що цей спосіб перекладу «міститься в
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заміні словникової відповідності при пере
кладі контекстуальною, логічно зв’язаною з 
нею (відповідністю)» [10, с. 45], наприклад: 
Яка вартість путівки на курорт? -  How much 
are accommodations at the resort?

Висновки
Отже, досліджувана нами тема над

звичайно важлива. Організація вивчення 
іноземної мови в тісному зв’язку з націо
нальною культурою, лінгвокраїнознавче «за
барвлення» навчання в цілому й навчальних 
матеріалів сприяють посиленню комуніка
тивно-пізнавальної мотивації учнів, розши
ренню загальнокультурного кругозору, доз
воляють урізноманітнити прийоми й форми 
роботи, апелювати до інтелекту студентів, 
найефективніше реалізовувати завдання 
підвищення їх пізнавальної активності. За
своєння лінгвокраїнознавчого аспекту спри
яє поглибленню знань учнів у галузі культури 
та економіки країни, мова якої вивчається, 
що знайде своє відображення в адекватності 
їхньої мовленнєвої й соціальної поведінки в 
іншомовному середовищі.

Лінгвокраїнознавчий аспект формує уяв
лення про духовне багатство іншого народу, 
сприяє підвищенню рівня гуманітарної осві
ти та інтелекту людини, виробляє вміння 
швидко адаптуватись у відповідній комуні
кативній ситуації. Засвоївши лише фонетич
ний, граматичний І лексичний матеріал, і 
при цьому не маючи відомостей про культу
ру і традиції країни -  важко належним чи
ном зрозуміти її мову і увійти до її світу. Тому 
вважається, що лінгвокраїнознавчий аспект 
вивчення англійської мови є запорукою не
вимушеної і успішної комунікації з носіями 
мови.
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