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ВІД ОРГКОМІТЕТУ

Традиційна 39-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих уче-
них «Краєзнавство у системі науки та освіти: досвід і перспективи» від-
булася 3 грудня 2021 р. Захід відбувся в онлайн-форматі на платформі 
Zoom через складну епідеміологічну ситуацію в Україні, яка була ви-
кликана вірусом COVID-19. Конференція була присвячена 100-річчю 
створення Харківського інституту народної освіти імені О. О. Потебні. 
Робота проходила в рамках 11 секцій.

Під час пленарного засідання відбулася презентація нових видань. 
Зокрема, увазі присутніх були представлені серія книг з краєзнавства, 
видана у 2021 р. під егідою Нацональної спілки краєзнавців України 
(презентував проф.  С.  М.  Куделко) та навчальний посібник «Краєзна-
вча навчально-виробнича практика» (ХНУ імені В. Н. Каразіна, 2021, 
презентувала к. і. н. О. І. Вовк). Про актуальні віртуальні краєзнавчі 
ресурси, повідомили фахівці відділу «Україніка» імені Т. Г. Шевченка 
Харківської державної наукової бібліотеки імені В. Г. Короленка.

За підсумками роботи конференції автори найкращих доповідей 
були відзначені дипломами та преміями, в тому числі — унікальною 
творчою премією імені А. Ф. Луньова, яка була започаткована художни-
цею Н. С. Вербук. Нагорода вручається у вигляді живописного або гра-
фічного твору за кращу доповідь з історії мистецтва та музейної справи. 
Зі списком авторів кращих доповідей можна ознайомитися на 97 сторін-
ці збірника.

Цей збірник вміщує матеріали доповідей, які подані в авторській 
редакції.



Cut Meurah Habibur Rahman, Dzanaralieva Melani
(Sakarya University & Université de Mons)

A COMPARISON OF TEACHING REGIONAL HISTORY
IN HIGH SCHOOL IN BELGIUM AND INDONESIA

This paper critically describes the main challenges of teaching history 
in high schools between Belgium and Indonesia. These two countries are rich 
in cultural diversity, cultural heritage, social innovations, and common sharing. 
As an archipelagic country, the regional history curriculum in Indonesia 
has a role in increasing national awareness and local wisdom. Political 
dynamics and national development orientation determine the government’s 
attention and perspective in viewing history. For the Indonesian people, 
regional, national history is a place to explore integrity and excellent strength 
symbols. On the other hand, in Belgium, socio-economic diversity needs 
to be included in regional history education. Therefore, the education policy 
is being looked at very carefully. In particular, teachers want storybooks 
to be more inclusive regarding what they can bring to each student population. 
However, the problem between these two countries is that many young people 
are not interested in studying regional history. The research method includes 
closed and open-ended questionnaires to better understand the general 
student’s opinion on this phenomenon. The sample of five students from both 
Indonesia and Belgium think young people are not interested in learning 
regional history, and regional history lessons are not needed. This study aims 
to analyze the factors that cause students not to be interested in studying 
regional history. In conclusion, the historical vision and narrative structure 
leave open the door to a glorious future that needs to involve a sense of liberty. 
So educational freedom and pedagogical innovations serve all students’ 
interests to educate responsible, confident, open-minded students and future 
leaders.



39-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених8

Grekov Vyacheslav
(V. N. Karazin KhNU)

THE STORIES OF OPIUM CONSUMPTION IN CHINA
IN THE WORK OF A. N. KRASNOV

«FROM THE CRADLE OF CIVILIZATION»

The level of drugs consumption has been relentlessly increased in most 
states of the world during the last few decades. In the early 2000s, the size 
of the drugs use reached a historical maximum. The steady growth of illegal 
drug consumption led to discussion about this issue. As the result of this 
the drugs use were partially legalized in some states. Hence, the research 
of historical parallels and ways to solve this problem in the past is necessary. 
The 19th – early 20th century China is the bright example of this issue.

Zheng’s Y.’s work «The Social life of opium in China» deserves the special 
attention. Author researched the history of opium consumption in China, 
transformation of opium role in society, and the connected spread of opium 
with Chinese traditional attitude.

The book of A. N. Krasnov «From the cradle of civilization» with 
its chapters in which he wrote about South China is the base of our research. 
The work of A. N. Krasnov still remains unknown unlike many of western 
diplomats’, missionaries’, scientists’ (R. Fortune, Simone). Respectively it has 
not been used as a resource in studies of the drugs consumption in the late 
19th century Chinese Empire.

The quantitative analysis of text has been conducted. The number 
of mentions of the words «opium» and «smoking» with their derivatives were 
found out in the text. Their numbers were compared with numbers of other 
words which can characterize Chinese society — tea, religion, corruption, 
dirty (with their derivatives).

The problem of opium consumption in the Chinese society has an important 
place in the work of A. N. Krasnov, but it wasn’t selected for the separate 
chapter. The quantitative analysis has confirmed this opinion (23 mentions). 
Interestingly, that the issue of dirty actually had the same attention 
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at this time (21 mentions). For comparison, there are only 8 words related 
to corruption and 1 word «silk».

The work of A. N. Krasnov is an important resource of the history 
of Chinese society in the 19th century in general. Moreover, it gives a large 
size of information about opium use in the Chnese Empire

Pilishvili Mariam
(University of Debrecen)

THE CURRENT CONFLICT WITH THE FATE
OF THE PEOPLE IN EASTERN UKRAINE

AND OCCUPIED TERRITORIES OF GEORGIA

Summary
There is a sorrowful feeling when you realize how illegally are occupying 

your country’s territories, even more regrettable is the fate of the people 
living in such sensitive areas. On the one hand, the conflict in East Ukraine 
constitutes an ongoing threat to the safety, security and wellbeing of society. 
On the other hand, in Georgia the situation remains the same, the indigenous 
people are in existential danger coming from the foreign military forces 
placed in the occupied territories.

The aim of the study
The aim of the study is to set the main goals, principles and actions 

that will help people living along the sensitive areas and some acts which 
constantly remind the international community the vision of the oppressed 
population in their own territories. Despite the attempts by both countries 
to settle the conflict or despite the Humanitarian assistance, still many people 
suffering from the affects of discrimination, assault, unlafwul arrest, gender-
based violence, administrative challenges and inaccessibility of basic services 
including access to healthcare services, access to transport, access to utilities 
and goods and many more.
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Sources and Methods
In the research process will be used historical and logical methods, 

comparative research methods regarding the Ukraine and Georgia. While 
working on the paper, Georgian and foreign science papers will be studied 
and processed.

Research Results
Based on the 2021 Index for Risk Management (INFORM), Ukraine 

remains the 60th place globally between the countries at risk of humanitarian 
crisis and/or disasters. Nowadays, Ukraine is the only state in Europe that faces 
the highest risk of humanitarian crisis as a result of high number of conflict 
risks. As for Georgia «the creeping occupation» is unstoppable in everyday 
reality. Regardless of the fact that theoretically we can discuss several solutions 
regarding the problem solving, practically they can not resolve the disputes. 
Hence, the way out from the situation seems hard to reach.

Effectively, the international community has to put the issue of annexation 
and occupation more actively on the international agenda, which repeatedly 
represents the external relations of two countries with the Russian Federation 
in the International Arena. With respect to Ukraine, it is appreciated 
the conduct of the European Union (EU), that extended sanctions on Russia 
for another six months in relation to violations of Ukraine’s territorial integrity. 
According to the press release of the European Council the sanctions will last 
until March 15, 2022. Herewith, other EU measures related to the Ukraine 
crisis contain economic sanctions directed towards the particular categories 
of the Russian economy until 31 January 2022.

Despite the restrictive and abovementioned sanctions still the situations 
in Eastern Ukraine and territory of Abkhazia and South Ossetia in Georgia 
are desperate, especially when it comes to the prosperity of the community 
living in those sensitive areas. The solution from the harmful treatments 
towards community is the actions from the both parties to guarantee the secure 
actions in order to protect society, including: in the «iternal checkpoints» 
priority should be given to the vulnerable people including pregnant women, 
families with children, older people and people with disabilities; and providing 
access to the essential and required services together with emergency 
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assistance. By carrying out the above measures, people living in the sensitive 
areas will be able to live in relatively calm and normal conditions.

Conclusions
The current situation in Ukraine and Georgia should be balanced 

by two cumulatively existing conditions: Indeed, the high-ranked officials 
from the countries regularly visit the occupation line, but unfortunately 
it is not sufficient for the problem solving or settlement of dispute. That’s 
why these situations, precisely the creeping occupation, violation of territorial 
integrity and infringement of human rights must be strictly controlled 
by the European Union and International Organizations.
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Rochko Joseph
(Daugavpils University)

HISTORIOGRAPHY
OF THE DAUGAVPILS GHETTO

The paper is dedicated to the analysis of historiography about the history 
of Daugavpils ghetto. The aim of the research is to show the transformations 
in the attitude towards ghetto topic. The analysed materials were divided 
into groups according to their circumstances of appearance. Historiography 
is grouped into Western, Soviet and Latvian after the restoration 
of independence. The comparative approach is the basic method if the research: 
the author has explored the particularities of the historiography about 
Daugavpils ghetto in different periods.

The Daugavpils ghetto existed from July 15, 1941 to October 28, 1943. 
More than 13,000 Jews passed through the ghetto gates. A little more 
than 100 survived. In the ghetto there were, like the Jews of Daugavpils 
and the surrounding area, small towns and townships of Latgale, as well 
as several thousand Jews from Lithuania. About ten former prisoners left 
diaries and memories of the terrible days, which are published and have 
survived to this day. Later, the works of historians and local historians about 
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the history of the Daugavpils ghetto appeared. The author conditionally 
divided the works: first, written in the West and the United States, second, 
in the USSR, and third, in the Republic of Latvia. Such a comprehensive 
approach includes an ideological justification, preserves the chronology, place 
and language of the publication. The totality of all these works is the object 
of the study.

Альков Володимир
(ХНМУ)

СТАВЛЕННЯ ДО ПРОТИЕПІДЕМІЧНИХ ЗАХОДІВ
ВЧОРА ТА СЬОГОДНІ:

ЕПІДЕМІЇ ХОЛЕРИ 1892 р. І COVID-19

Карантинні обмеження завжди викликають неоднозначне ставлен-
ня населення, але, із розвитком суспільства, теоретично терези масової 
свідомості мають схилятися до дотримання приписів. Та чи так це на-
справді? Для порівняння із сьогоденням взято висновки статті 2015 р., 
присвяченої ставленню населення Харківської губернії до протихолер-
них заходів 1892 р. Забігаючи наперед, зауважимо, що ці висновки ви-
явилися напрочуд актуальними.

Поява епідемій холери навіть наприкінці ХІХ ст. у ряді місцевостей 
супроводжувалась бунтами найбільш темних мас проти дотримання 
обмежень. У деяких випадках лише неприязнь між сусідами, що за-
важала спілкуванню, грала позитивну роль, адже гарантувала незара-
ження. Чи відрізняється це суттєво від антиковідного протесту в Києві 
2021 р. чи вуличних танців у Санкт-Петербурзі під час локдауну? Ос-
таннє взагалі точно повторює середньовічний чумний Страсбург.

У ХІХ столітті на карантин і лікування непоодиноко дивились 
як на утиснення та зайві турботи, бо вважали, що ніякої холери не існує, 
а якщо хворому ставало гірше, то це від порошку, що давав фельдшер. 
Чи це не сучасне заперечення самого існування COVID-19 та справжнє 
примітивне вірування в «теорію змови», незважаючи на об’єктивні дані? 
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І знову таки, 1892 р. хворий в с. Пригородньому звинувачував лікаря, 
що нудоти в нього не було до порошку, а помер зі словами, що лікар 
його отруїв. Такі чутки швидко розповсюджувались. На лікаря, який 
надавав допомогу тамтешнім жителям 12 років, такі звинувачення 
справляли гнітюче враження. У Балаклії чутки говорили про видума-
ність холери для особистих цілей лікарів, ошпарювання хворих окропом 
тощо. Це широко розповсюджене тоді явище співставне із сьогоднішнім 
міфом про чипізацію (тоді просто не уявляли собі чипа) та безпліддя 
внаслідок вакцинації, уявлення про вакцину як про біологічну зброю 
тощо. Із невіглаством доволі ефективно боролися за допомогою індиві-
дуальної та групової роз’яснювальної роботи, що її не вистачає сьогодні, 
а населення потопає в масиві нефільтрованої інформації з мережі Інтер-
нет, більша частина якої — відверта антинаукова маячня заради хайпу. 
Як наслідок, за даними дослідження фонду «Демократичні ініціативи», 
56 % дорослого населення взагалі не планує вакцинуватися, і це один 
із найвищих у світі показників. Більше того, приблизно стільки ж висту-
пають проти обов’язкової вакцинації.

Зауважимо, що відповідно до дослідження вищезгаданого фонду, 
43 % сучасних українців у зв’язку з карантинними обмеженнями стикали-
ся із перешкодами для задоволення життєвих потреб. Тобто, не могли за-
робити достатньо для нормального прожиття, що безперечно впливало 
й впливає на можливість дотримання приписів. Населення Харківщини 
кінця ХІХ ст. у цьому плані відрізнялося лишень меншим розміром стат-
ків та потреб. Приміром, хворого оточувала купа мотлоху, що підлягала 
дезінфекції. Та для селянина це були цінні речі, тож вони приховували 
їх задля уникнення псування санітарами, що мало відповідні наслідки. 
Так само, економічні негаразди зумовлюють те, що сучасний українець 
під час пікових показників захворюваності на COVID-19 часто не може 
потрапити до лікарні, зважаючи на відсутність облаштованих ліжок. 
Натомість, у ХІХ ст. середньостатистичного пацієнта (а це, зрозуміло, 
неосвічений селянин) до лікарні ще треба було «загнати». Однією з при-
чин того була недостатня облаштованість холерних лікарень, що знову 
відсилає до проблем сьогодення.
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Наприкінці ХІХ ст. під час епідемій зі зрозумілих причин суворо 
заборонялося влаштовувати поминки. Та чи може це зупинити селяни-
на з релігійною свідомістю та фаталістичним настроєм? У с. Олексіївці 
всупереч припису священика сім’я померлої влаштувала поминки. По-
ловина з 20 гостей померла від холери, а епідемія стало блискавично 
поширюватися. У с. Терновій особистої вимоги лікаря не проводити по-
минки дотримувались, погоджувались на дезінфекцію, але сумнівались 
у необхідності. Сьогодні такі заходи навіть не заборонені і проводяться 
повсюдно. Дійсно, у випадку заборони більша частина населення її про-
ігнорує, пославшись на утиснення свого права на свободу віроспові-
дання, але й значна частина дотримуватиметься, що збереже людські 
життя.

Незважаючи на наявність ще наприкінці ХІХ ст. системи чітких 
та раціональних протиепідемічних заходів, ефективність їх була невід-
повідною. Це зумовлювалося низьким культурним рівнем та байдужі-
стю до санітарних вимог з боку населення, відсутністю контролю з боку 
поліції та санітарних піклувальників. Все те саме бачимо сьогодні. 
Головною ж причиною неефективності протиепідемічних заходів тоді 
і сьогодні є те, що люди жили й живуть у світі міфів, а не раціонального 
знання. Причому, ми бачимо ті самі архетипи антинаукової свідомості, 
що породжує найнеймовірніші забобони та нехтування карантинними 
заходами. Як таке можливо з різницею в 130 років — питання до ефек-
тивності та якості масової освіти в Україні та взагалі освіти як суспіль-
ної цінності.
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ПЕРЕДУМОВИ СТВЕРДЖЕННЯ ПАМ’ЯТІ
В ЯКОСТІ ТРАДИЦІЙНОГО ПРЕДМЕТУ ДОСЛІДЖЕННЯ

ХАРКІВСЬКОЇ ПСИХОЛОГІЧНОЇ ШКОЛИ

З явищем пам’яті завжди була пов’язана незліченна кількість питань 
та суперечок з боку різних теорій, що намагалися пояснити сутність 
мнемічних процесів. Особливо це стосувалося ідеалістичної та матеріа-
лістичної теорій. Новою ланкою у розумінні психології людини постали 
культурно-історична і загальнопсихологічна теорії діяльності, започатко-
вані та стверджені Л. С. Виготським, С. Л. Рубінштейном, О. М. Леон-
тьєвим. Стосовно вивчення пам’яті найбільш виразно вони були втілені 
у роботах вчених Харківської групи психологів, а згодом вже Харків-
ської психологічної школи (П. І. Зінченко, Г. К. Середа, О. М. Лактіонов, 
О. Ф. Іванова та ін.), дослідження якої вважаються безпосереднім про-
довженням і розвитком ідей Л. С. Виготського і О. М. Леонтьєва та на-
лежать переважно до парадигми діяльнісного підходу.

Харківська психологічна школа стала першою школою вивчення 
пам’яті на теренах Радянського Союзу, а нині це єдина в Україні школа 
психології, що опікується проблематикою сфери мнемічних процесів. 
Її представниками був зроблений значний внесок у вивчення особли-
востей пам’яті, її видів та характеристик, зв’язку з іншими когнітивни-
ми процесами та властивостями особистості. Отже, головне питання 
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стосується того, які передумови посприяли формуванню власне Харків-
ської психологічної школи і утвердженню пам’яті як основного предме-
ту її вивчення. Особливо актуальним це питання стає у світлі сучасного 
етапу розвитку школи з урахуванням набуття більшого розгалуження 
міжтематичних зв’язків сучасних наукових досліджень.

Під час аналізу основного масиву матеріалу ми спирались на науко-
ві доробки самих представників ХПШ (О. М. Леонтьєва, Г. К. Середи, 
П. І. Зінченка, О. Ф. Іванової, Є. В. Заїки, С. П. Бочарової, збірок «Пси-
хологія пам’яті: традиції та сучасність» і «Харківська школа психології: 
спадок та сучасна наука») та звертались до суто історіографічних дже-
рел («Нариси з історії Харківської школи психології» А. Ясницького, 
«Історія психології ХІХ–ХХ століття (на матеріалі розвитку психології 
на Слобожанщині)» О. Ф. Іванової, випуски Вісника Харківського уні-
верситету, серія «Психологія»).

В результаті ми мали отримали змогу дійти певних висновків. 
По-перше, поява Харківської психологічної школи зумовлена більш 
ніж сторічною історією розвитку психології на Слобожанщині, а також 
політичною ситуацією 30-х років в Радянському союзі, а саме, тиском 
на сферу науки, що зумовило переїзд з Москви до Харкова таких ви-
датних вчених-психологів, як: О. Р. Лурія, Л. С. Виготський (мав намір 
залишитись, натомість часто навідувався) та О. М. Леонтьєв — який 
і згуртував навколо себе молодих харківських науковців і чиї інтере-
си постали рушійною силою започаткування низки експериментальних 
досліджень. Вони, в свою чергу, отримали подальший розвиток у пра-
цях учнів і послідовників О. М. Леонтьєва та зосередились головним 
чином на питаннях навколо пам’яті й мнемічних процесів. По-друге, 
утвердження пам’яті в якості головного предмету ґрунтується на теоре-
тико-методологічних засадах культурно-історичної теорії та діяльнісно-
го підходу, що були розроблені вже неодноразово згаданими вченими. 
Тому кожне наступне дослідження несе в собі ідею спадковості тради-
цій та прихильності до витоків — які таким чином отримали вектор роз-
витку на майбутнє і зумовили настільки непорушну міцність інтересу 
до вивчення пам’яті людини.
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Гайденко Юлия
(ХНУ имени В. Н. Каразина)

ХАРЬКОВ — ГОРОД СВЯТИТЕЛЯ ИОАННА

Харьковский национальный университет имени В. Н. Каразина 
по праву может славиться тем, что воспитал в своих стенах всемирно 
почитаемого святого — святителя Иоанна Шанхайского и Сан-Фран-
цисского Чудотворца.

Огромное количество книг, статей и воспоминаний, изданных в Ев-
ропе, США, России и Украине, написано о величайшем святом наше-
го времени, выпускнике Императорского Харьковского университета. 
Все они содержат сведения о жизни архепископа Иоанна за границей. 
Однако по-прежнему малоизученным остаётся харьковский период 
жития святителя.

Михаил  Максимович родился в семье благочестивых родителей Бо-
риса и Глафиры в селе Адамовка Изюмского уезда Харьковской губернии. 
Отец был предводителем дворянства, дядя — ректором Киевского уни-
верситета. По окончании Полтавского кадетского корпуса юный Михаил 
по желанию родителей становится вольным слушателем, а впоследствии 
и студентом юридического факультета, который оканчивает в 1918 году.

Как студент Харьковского университета Михаил Борисович посещал 
Свято-Антониевский храм, который находился в этом же здании по ули-
це Университетской. Изучая светские науки, юный Михаил всё больше 
углублялся в постижение науки из наук — в духовную жизнь. Большую 
роль в его духовном становлении и развитии сыграл пример святителя 
Мелетия (Леонтовича), архиепископа Харьковского и Ахтырского.

Встреча с архиепископом Антонием (Храповицким) стала опреде-
ляющей для всей дальнейшей жизни будущего святителя. Их тесная ду-
ховная связь укрепляла его как студента Харьковского университета, по-
зже преподавателя Битольской семинарии. Неоценимой была поддержка 
владыки Антония в Белграде и в Шанхае, куда молодой епископ был на-
правлен служить викарным архиереем Китайской епархии.
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2021 год знаменателен тремя датами: 125 лет со дня рождения, 55 лет 
со дня блаженной кончины святителя, 100 лет со времени эмиграции 
семьи Максимовичей.

Своебразным подарком святителю Иоанну можно считать возрожде-
ние литургической жизни в Свято-Антониевском храме на его истори-
ческой территории. Так же, как и 190 лет назад, в день торжественного 
открытия храма, в Светлую седмицу 8 мая состоялась первая за 100 лет 
Божественная Литургия в возрождённом храме. И в день памяти свя-
того 2 июля в Свято-Антониевском храме тоже была отслужена Боже-
ственная Литургия, которая объединила почитателей святителя Иоанна 
по всему миру — от Харькова до Сан-Франциско.

В 2023 году университетская общественность будет праздновать 
200-летие со времени закладки Свято-Антониевского храма.

Удивительным образом Харькову удалось сохранить исторический 
и архитектурный облик тех мест, где молодой Михаил Борисович жил, 
молился, учился. Мы можем увидеть дом 38 по Московскому проспек-
ту, в котором жила семья Максимовичей, открыть аудитории, в которых 
учился юный студент Михаил, увидеть благолепие и ощутить молит-
венный дух Свято-Антониевского храма, в который студент Михаил 
Максимович приходил на службы, приложиться к мощам святителя 
Мелетия (Леонтовича), подвигу которого он подражал, посетить залы 
университетской библиотеки, где ещё сохранились учебники, по ко-
торым учился будущий святой. Несомненно, эти объекты представля-
ют особую ценность с исторической, краеведческой и культурной то-
чек зрения. Возрождение этих мест открывает широкие возможности 
как для внутреннего, так и въездного туризма и паломничества.

Именно в Харькове произошло духовное становление прославленно-
го святого. Для нас Харьков был и остаётся  городом святителя Иоанна. 

Нам представляется возможным в этот юбилейный год иницииро-
вать новые исследовательские проекты, которые откроют всему миру 
неизвестные страницы харьковского периода жизни Михаила Борисо-
вича Максимовича.
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РОЛЬ АРХІВУ
У ВИЗНАЧЕННІ ДАТИ НАРОДЖЕННЯ

МАРКА ЕМАНУЕЛЯ ВІТА МАЛИНСЬКОГО

У 1918 році у Лондоні побачила світ перша праця Марка Емануеля 
Віта Малинського «Короткий шлях до чудового миру», у якій вперше 
було сформульовано постулат інтеграції європейського континенту 
як необхідного елементу протиставлення більшовизму. 9-ий у спис-
ку найбільших землевласників Речі Посполитої, Емануель Малин-
ський, був одним із перших осіб, як наголошує французький професор 
Anne-Marie Saint-Gille, які в політичному значенні вжили прикметник 
«панєвропейський» на означення «Сполучених Штатів Європи». Було 
це близько ста років тому, у 1922 році.

Через 10 років після видання першої книжки, Малинський передба-
чив вибух чергового збройного конфлікту в Європі, перемогу у якому 
здобудуть Америка і Совєти. Неповна бібліографія його публікацій 
на сьогодні нараховує 39 книг французькою, англійською та 3 з них 
польською мовами, виданих у період з 1918 по 1938 роки, а також 7 пу-
блікацій у французькій, польській, угорській та швейцарській пресі.

У ХХІ столітті Малинський стає актуальним, він залишається не-
формальним хресним батьком європейської правиці. Його праці зараз 
вивчають в американських університетах. У 2019 році вперше у Поль-
щі побачила світ перекладена з французької його книга «Нова Поль-
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ща. Аграрна реформа проти приватної власності». Незнаний у Польщі, 
але відомий за кордоном мав шокуючі погляди на тему другої Речі По-
сполитої, гостро критикував міжвоєнну політику в Польщі і тогочасних 
політиків. Любив виклик, був одним із перших пілотів у світі. Особисто 
знав світову політичну еліту, тому цікавими є його спостереження, ви-
кладені у публіцистичних творах. Незалежний фінансово міг дозволити 
собі висловлювати відверто усе, що думає.

Життєвий шлях уродженця села Зірне сучасної Рівненської області 
Марка Емануеля Віта Малинського потребує подальших поглиблених 
наукових досліджень. Наразі опубліковано лише кілька його коротких 
біографій. Однак, їх автори не змогли надати інформацію про багато 
фактів із життя Малинського та, навіть, визначити правильну дату його 
народження, не маючи доступу до повної архівної документації, вклю-
чаючи записи метричних книг.

У 1974 році автор його першої біографії Роман Афтаназій зазначав, 
що Малинський народився 8 квітня 1875 року (за юліанським календа-
рем) у Березному на Волині і був внесений до актів Волинської губернії 
29 квітня 1875 р. Однак Афтаназій послугувався вторинними джерела-
ми, перекладеним з французької мови, а саме Актом про смерть Емануе-
ля Малинського, в якому була вказана ця дата народження. У докумен-
ті, зокрема йшлося, що 17 травня 1938 року о першій годині тридцять 
хвилин помер у Лозанні Малинський Емануель, польський громадянин, 
який проживав у Березно (на Волині у Польщі), син Михайла Малин-
ського та Анни Врангель, неодружений.

Також сучасний дослідник життя і діяльності Малинського історик, 
керівник освітнього відділу Інституту Національної Пам’яті у Катові-
цах Ришард Мозголь у 2013 році заявив: граф Емануель Малинський 
народився у Страсну п’ятницю, 26 березня 1875 року (за григоріанським 
стилем) у Зірному біля Березного на Волині. Інші дати народження, по-
дані в царських документах за юліанським календарем або зафіксовані 
Романом Афтаназієм на основі розповідей людей, які знали графа, слід 
вважати ненадійними — стверджує польський науковець. Дата 26 бе-
резня 1975 року походить з французького документа, і її назвав сам Ма-
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линський під час спроби отримати ліцензію пілота, зазначає Ришард 
Мозголь.

Польський політолог Пьотр Космала теж подає цю дату народження 
у 2020 році у книзі «На сторожі Старого Континенту. Єдність Європи 
у польській консервативній думці 1914–1945 рр.».

Директор Березнівського краєзнавчого музею Наталя Трохлюк, спи-
раючись на працю Ришарда Мозголя, також у 2015 році наводить у своїй 
статті про Малинського дату його народження 26 березня 1875 року.

Разом з тим, у Державному архіві Рівненської області є метрична 
книга римсько- католицької парафії в Березному Луцько-Житомир-
ської єпархії з 1873 року, згідно із записом № 22, Марк Емануель Віт 
Малинський народився 25 березня 1873 р. [за григоріанським стилем] 
і був охрещений 24 квітня 1873 року. Про це відкриття можна прочитати 
в статті Глоді Катерини, опублікованій в газеті Верховної Ради України 
«Голос України» 15 січня 2021 року.

Анна Малинська народила сина на шостому році шлюбу з Михайлом 
Малинським. Згідно запису про шлюб у метричній книзі римсько-като-
лицької парафії в Березному з 1867 року, яка теж зберігається у Держав-
ному архіві Рівненської області, Анна народила сина у 40 років, а Ми-
хайло став вперше батьком у 50 років.

Вважаю, що дата народження із метричної книги про запис хрещен-
ня Марка Емануеля Віта Малинського є доказом того, що він народив-
ся у 1873 році. Розглядаю церковні записи як найнадійніше джерело 
інформації. По-перше, починаючи з XVI ст. існували церковні норми 
щодо ретельного ведення метричних книг — специфічного виду доку-
менту для реєстрації народження, шлюбу та смерті. Це був обов'язок 
духовенства. Державні чиновники, з різним ступенем успіху, вчилися 
від церкви, як вести такі документи. На державному рівні були прийняті 
постанови, які датуються XVIІІ ст. Чиновники вписували дітей до до-
кументів під час відвідувань та переписів. Це викликає багато плута-
нини, особливо якщо обізнаність чиновників із законом була низькою. 
Ми знаємо, що так було і в Російській імперії, до складу якої з 1793 року 
входило місто Березне. З 1825 року парафіяльні священики також стали 
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цивільними реєстраторами. Крім того, слід пам’ятати про канонічний 
порядок швидкого хрещення новонароджених дітей. Таке хрещення по-
винно відбуватися негайно, якщо існує загроза життю, якщо здоров'я но-
вонародженого добре, то упродовж двох тижнів, до двох місяців (у ви-
падку важких умов, що не підконтрольні батькам — сувора зима, війна 
тощо). Отже, дата, зазначена у метричній книзі про хрещення, є най-
більш вірогідною. Інші документи є другорядними.

Таким чином, результати дослідження дати народження Марка Ема-
нуеля Віта Малинського свідчать про великі інформативні можливості 
метричних книг.

Ієвлєва Юлія
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ВИКЛАДАННЯ КРАЄЗНАВСТВА У ЗАКЛАДАХ
ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

З ВИКОРИСТАННЯМ ІМЕРСИВНИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Краєзнавство являє собою одну з найпоширеніших серед педагогів 
форм позакласної діяльності з будь-якого навчального предмета. Сут-
ність шкільного краєзнавства полягає у всебічному вивченні учнями 
у навчально-виховних цілях свого краю з різних джерел і головним чи-
ном на основі безпосередніх спостережень під керівництвом викладача. 
Краєзнавство у шкільній програмі найбільше інтегровано в такі уроки, 
як історія, географія і Харківщинознавство.

Краєзнавство, як ніяка інша дисципліна, виховує у школярів пова-
гу до історії своїх предків, змушує задуматися про минуле і сьогоден-
ня через пошук, дослідження, вивчення традицій та звичаїв рідного 
краю, тобто формує ті цінності, які потрібні саме сьогодні: патріотизм, 
духовність, національна самосвідомість. Але причетність до минулого 
і сьогодення неможливо виховати тільки словами або передачею знань: 
потрібні більш ефективні підходи та наочні засоби, здатні збуджувати 
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істинно високі почуття та переживання, які формують емоційно-цінніс-
не ставлення особистості до дійсності. Одним із таких підходів є застосу-
вання інверсивних технологій під час вивчення рідного краю.

Імерсивні технології — це віртуальне розширення реальності, 
яке дає змогу людині взаємодіяти з простором, інформацією, контентом 
різної специфіки, зокрема краєзнавчим, що дозволяє краще сприймати 
й розуміти навколишню дійсність.

Ряд досліджень О. Сипченка, О. Пінчука, Н. Гончарової та О. Гри-
ценчук акцентують на тому, що саме віртуальна візуалізація навчальної 
інформації, зумовлена необхідністю врахування когнітивних особли-
востей сучасного покоління, потребою є подання навчального матеріалу 
у зручному для сприйняття і розуміння форматі. Н. Гончарова та Т. Кур-
ченко у своїх працях звертають увагу на те, що включення віртуальних 
екскурсій та виставок краєзнавчих музеїв України в навчальний процес 
збільшить мотивацію до вивчення історії свого краю зі сторони кожного 
учня, підвищить рівень засвоєння інформації внаслідок інтерактивнос-
ті та різноманітності її візуального представлення.

Гарним прикладом використання імерсивних технологій під час ви-
вчення краєзнавства є віртуальні екскурсії. В освітніх цілях, якщо не має 
можливості відвідати екскурсію «offline» через погодні, транспортні 
або карантинні умови, можна використовувати віртуальні подорожі 
до міст, що вивчаються на уроці, відвідування експозицій наукового змі-
сту, музеїв, ботанічних садів та парків, а також підприємств. В даному 
контексті віртуальна екскурсія буде відрізнятися від традиційної лише 
тим, що може бути організована та проведена в будь-яких умовах.

Отже, сучасна шкільна освіта повинна виховувати у кожному учні 
цілісну особистість, яка здатна критично мислити та аналізувати ситуа-
ції, яка володіє інформаційно-цифровими технологіями, і безумовно 
патріота з ініціативною позицією, який добре знає і любить свій край. 
Саме використання інверсивних технологій під час вивчення краєзнав-
ства, зокрема на уроках географії, історії та харківщинознавства, здат-
не сприяти формуванню вище зазначених якостей і компетентностей. 
Перспективою подальших досліджень є власна розробка віртуальних 
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екскурсій по Харкову та Харківській області, експериментальна пере-
вірка ефективності використання віртуальних краєзнавчих екскурсій 
у школі.

Ілюхіна Катерина
(КНУ імені Тараса Шевченка)

ЕПІДЕМІЧНА СИТУАЦІЯ В ХАРКОВІ
ПІД ЧАС ДРУГОЇ ПАНДЕМІЇ ХОЛЕРИ

Не дивлячись на те, що випадки захворювання холерою були ві-
домі за 5 тисяч років до н. е., відлік світових пандемій починається 
з ХІХ ст., своєю чергою в Російській імперії інфекція набуває поширен-
ня з 1826 рр., з Астрахані через Ізюм, захопивши Харків в 1830 р.

Попри достатню кількість досліджень з історії епідемії холе-
ри, більшим оглядом охоплені епідемії кін. XIX – поч. XX ст.: дані 
про епідемічні захворювання, особливості перебігу епідемії описані 
С. М. Ігумновим (1911–1913 рр.) та ін. Діяльність медичних товариств 
у галузі протидії інфекційним захворюванням XIX – поч. XX ст. роз-
глянуто Н. І. Коцур (2010–2017 рр.). Проте, попри згадки про перебіг 
холери, організацію медичного забезпечення у працях Ф. О. Рейнгард-
та (1887 р.)., І. П. Скворцова та Д. І. Багалія (1905–1906), І. Ю. Роба-
ка (2007 р.), динаміка епідемічної захворюваності холери під час другої 
епідемії у м. Харків, спалахи якої були у 1830, 1831 р., 1847–1848рр., 
потребує комплексного вивчення.

Географічне розташування Харкова, що виконував роль вузлового 
пункту перевезення вантажів, що доставлялись з півдня, забруднені 
води річки Лопань, як наслідок — загальний незадовільний санітарний 
стан міста, були сприятливими факторами для розповсюдження хо-
лери в 30-50-ті роки ХІХ століття. Через недостатній ступінь вивчен-
ня етіології, для протидії холери застосовувались аналогічні заходи, 
що й проти чуми, що передбачало дезінфекцію за допомогою хлорного 
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газу, сірчаної кислоти та сірчаного газу, спалювання речей померлих. 
Проте ні дезінфекційні заходи, ні карантинний огляд та шестиденна об-
сервація приїжджих, ні створення «Попечительной комиссией» окремих 
гуртових ринків за заставами для закупівлі продовольчих товарів не по-
передило смертність в місті, що зростала щодоби.

В той час, коли до боротьби з епідемією були залучені всі, хто 
мав медичну освіту, проте лікування проводили засобами, виходячи 
з суб’єктивних міркувань лікаря: втиранням в шкіру жарогінних спир-
тів і настоянок, в тому числі перцевої, гірчичниками, вживанням всере-
дину хлориду ртуті – каломелю, опіуму, м'ятного масла, валеріани та ін. 
Через незначний відсоток видужування, відправка хворого до холерних 
лікарень, особливо на Сабурову дачу, вважалася рівносильним прире-
ченню його на смерть. Наслідком високої смертності, недостатнього 
рівня медичного забезпечення стала недовіра населення та криваві роз-
прави як над «отруйниками» криниць, так і над директором терапевтич-
ної клініки професором Г. Ф. Брандейсом. Таким чином, відсоток смерт-
ності у 1830 році у Харкові від холери при його населенні приблизно 
двадцять тисяч склав майже 25 %.

З огляду на досвід, що був здобутий при попередньому, новий спалах 
холери у червні 1831 р., що відрізнявся легшим перебігом, був сприйня-
тий харківською владою, що створила «холерний» комітет, з більшою 
готовністю.

На час наступного спалаху у 1947 р., попри мобілізацію як військо-
вих, так і цивільних медиків Харкова, включаючи співробітників і сту-
дентів медичного факультету університету, через нестачу фахівців, 
з Москви було відправлено бригаду фельдшерів. З метою організації 
медичного забезпечення додатково до губернської міської лікарні у Хар-
кові, завідування якої було доручено лікареві Імператорського Харків-
ського університету В. А. Франковському, було додано дві спеціальні 
холерні лікарні. Своєю чергою, професором Ф. К. Альбрехтом, автором 
«Популярної настанови про лікування холери» університетську клініку, 
директором якої він був, було перетворено на холерний стаціонар, тим 
часом притулок для холерних хворих був створений у жовтні 1847 р. 
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Ураховуючи потребу удосконалення методів лікування крім лікарської 
практики, співробітниками медичного факультету університету було 
випущено друковані праці: Гордієнко — «Хімічні дослідження рідин 
холерних хворих», Рейпольським — «Про холеру», крім того складено 
інструкцію для молодих лікарів, що відправлялись лікувати холеру. По-
при спеціально організовані бригади візників, які вирушаючи до най-
ближчого медика, транспортуючи його до хворого, знищення продуктів 
на базарах, під час спалаху епідемії, пік якої припав на вересень 1847 р., 
смертність від холери становила близько 20 %, не зменшуючи панічні 
настрої серед населення.

У підсумку можна стверджувати, що не дивлячись на недосконалу 
медичну систему, протягом перебігу другої пандемії у Харкові відбу-
лись зміни у застосуванні заходів боротьби з інфекцією в залежності 
від дій міського самоврядування, наукової діяльності медичного фа-
культету, що у результаті поліпшило епідемічну ситуацію під час спа-
лаху 1847 р. в порівнянні зі спалахами 1830–1831 рр.

Кейс Серафима
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ВРАЖЕННЯ ДИТИНСТВА
ЯК ДЖЕРЕЛО ДЛЯ ВОЄННОЇ ТЕМАТИКИ

В ТВОРЧОСТІ І. І. БАЗИЛЕВСЬКОГО

Діяльність художника І. І. Базилевського — яскравий приклад впли-
ву художнього середовища на формування художньої манери та при-
клад його впливу на формування загальноукраїнського культурно-мис-
тецького простору. Тож, постать українського живописця, графіка, 
скульптора, поета Івана Івановича Базилевського потребує детального 
розгляду та вивчення.

Основними джерелами цього дослідження стали особисто записа-
ні інтерв’ю та спогади митця, його художні твори, які дозволили провести 
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аналіз щодо впливу дитячих вражень на формування особистості 
І. Базилевського та його творчої манери. Історіографію склали істо-
ричні твори, що висвітлюють події Другої світової війни та біографію 
І. Базилевського.

Для вирішення поставлених завдань використовувався загальний ме-
тодологічний підхід комплексного аналізу життєвого та творчого шляху 
художника в його взаємозв’язках і взаємовідношеннях, загальнонаукові 
методи аналізу та синтезу, а також спеціальні методи мистецтвознавчого 
дослідження.

Художник народився у 1935 році та провів дитинство на Кримському 
півострові. На формування особистості та манери митця великий вплив 
мали культурно-природне оточення та т. з. кіммерійська школа живо-
пису. Долю художника не оминули трагічні події Другої світової вій-
ни, які мали велике значення на становлення особистості. Тяжкі воєнні 
часи залишили слід. В 6 років Іван познайомився з новим трагічним 
боком суспільного життя.

Початок формувань його життєвих поглядів припадає саме на час 
1940-х років. Дитина починає самостійно робити висновки, роздумува-
ти щодо навколишніх подій. Враження від жахіть війни сильно та до-
статньо яскраво закарбувалися в його дитячій пам’яті, цьому дозволив 
і вік Івана, і тонке відчуття та співчуття до кожного.

Таким чином, в творчому доробку митця, вирізняються хоча і доволі 
нечисленні, але емоційно сильні художні твори, присвячені військовій 
тематиці, які безсумнівно мали вагомий вплив на особистість художни-
ка і які гідно оцінені художньою критикою.

Для живописних творів, що можна віднести до тематики війни, 
характерне, в першу чергу, переосмислення. Враження дитинства 
трансформуються у відчуття, які художник намагається відтворити 
у картинах цієї серії. Основою цих живописних творів є, насамперед, 
не зображення історичних подій, а їх відчуття та емоційний вплив, 
стан головних героїв цих полотен.

Живописні праці, тематично пов’язані з подіями війни, несуть 
в собі величезну напругу, емоційно вони складні та насичені. На кінець 
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1960-х–1970-х рр. вони визначені як головні в творчості І. Базилевсько-
го. Це можна пояснити активністю художника на виставках, виконан-
ням художніх творів на теми, які користувалися попитом в суспільстві. 
Можна навіть припустити, що завдяки вибору та використанню цієї те-
матики Базилевському вдалося привернути увагу до себе як художника.

Таким чином, розглядаючи воєнну тематику в творчості митця, мож-
на простежити психологічні аспекти створення художніх творів та осо-
бливості дитячого сприйняття і збереження у пам’яті. Через розгляд 
біографії та творів І. Базилевського можна зробити висновок, що важ-
кі часи, які припали на дитячий вік художника, закарбувалися в його 
свідомості та трансформувалися з розумінням подій та згодом склали 
основу емоційно складних творів.

Криштопа Марія
(КНУ імені Тараса Шевченка)

РЕГІОНАЛЬНА СПЕЦИФІКА
ВІДТВОРЕННЯ ОБ’ЄКТІВ МАТЕРІАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

В РЕАЛІСТИЧНОМУ ЖИВОПИСІ
ДРУГОЇ ПОЛОВИНИ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Серед спектру зображальних джерел, які дають можливість отри-
мати інформацію про традиційну українську культуру, важливе місце 
посідають твори живопису другої половини ХІХ – початку ХХ ст. Хро-
нологічні межі пояснюються відходом від романтизму та академізму, 
становленням і тривалим домінуванням реалістичного напрямку в жи-
вописі. Ключовими характеристиками реалізму є прагнення до прав-
дивого та об’єктивного відтворення дійсності, загострення соціальних 
проблем та бажання привернути до них увагу. Роботи Миколи Пи-
моненка, Сергія Васильківського, Костянтина Трутовського та інших 
митців даного періоду визначаються актуалізацією питання селянсько-
го життя. На сучасному етапі для наукового дискурсу важливим є за-
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лучення зображальних джерел для дослідження традиційної культури. 
Проте вони тривалий час залишались здебільшого лише додатковим 
матеріалом для ілюстрування певних аспектів селянського життя.

Констатуємо також відсутність синтетичних наукових досліджень 
з даного напрямку. Інформація, що дотично стосується проблеми ви-
світлення особливостей матеріальної культури у живописі, міститься 
у працях з історії мистецтва, наприклад, «Українське мистецтво другої 
половини ХІХ – початку ХХ століття» Б. Б. Лобановського та П. І. Говді 
чи «Історія українського мистецтва» за редакцією М. Бажана. За період 
незалежності України дещо збільшилася зацікавленість етнографічним 
аспектом мистецтва, що виявилося в появі спеціальних праць, присвяче-
них цій проблематиці. Серед них варто виділити публікації Н. Терес 
та М. Кравчук «Українські мотиви у творчості І. Рєпіна» та М. Ла-
бай «Творчість М. Пимоненка як джерело вивчення українського вбран-
ня ХІХ століття», які безпосередньо стосуються тематики нашого 
дослідження.

Тож головною ідеєю даної роботи виступає актуалізація питання 
необхідності залучення живописних джерел до етнологічних та краєзнав-
чих досліджень, надання їм більшої ваги дослідницької уваги, адже 
вони містять цінні свідчення про життя і побут селянства, а історич-
ний, хронологічний та географічний контексти створення роботи спри-
яють виявленню особливостей культурного розвитку в його регіональ-
ній ретроспективі.

Джерелами для даної роботи виступають праці українських пред-
ставників реалістичного напрямку в живописі: М. Пимоненка, С. Ва-
сильківського, К. Трутовського та інших. Серед методів, використаних 
в ході дослідження, варто відзначити загальнонаукові методи аналізу, 
синтезу, індукції, дедукції, а також історико-порівняльний метод.

Отже, головною тезою роботи є інформаційна цінність живописних 
джерел. Так, Пимоненко, працюючи тривалий період свого життя в ме-
жах Київської губернії, зумів передати регіональні особливості культури 
місцевості. Васильківський, (в свою чергу), приділив у творчості біль-
ше уваги життю і побуту Слобожанщини та Полтавщини. Особливос-
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ті життєвих обставин художників впливають на їх творчу діяльність, 
створюючи контекст для сюжету, зображеного на полотні. Наявність 
інформації про умови створення роботи дозволяє більш точно виявляти 
регіональну специфічність елементів матеріальної культури, відтворе-
них у працях: орнаментація одягу та його складові, характер побудови 
житла, типи господарського інвентарю (і, відповідно, способи господарю-
вання) тощо. Перспективність цього напряму для досліджень зумовлена 
високим рівнем інформативності даного типу джерел, що в сукупності 
з іншими дозволяють більш глибоко відтворити життя селянства другої 
половини ХІХ – початку ХХ ст.

Кузьменко Євгеній
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ВІДРОДЖЕННЯ МОНАСТИРСЬКОГО ЖИТТЯ
НА ХАРКІВЩИНІ У КІНЦІ ХХ – НА ПОЧАТКУ ХХІ ст.

Наукова новизна роботи полягає в узагальненні і систематизації пи-
тань, пов’язаних із відродженням монастирського життя на Харківщині.

Піднята тема неповною мірою висвітлена у спеціальній літературі. 
Під час дослідження ми користувалися публікаціями, які присвячені 
історії окремих монастирів та загалом історії монастирського життя 
на Харківщині. Це перш за все роботи арх. Гліба (Свидло), ієрея Володи-
мира (Кузьміна), ігум. Марії-Магдалини (Кашкіної), В. А. Дятлова, 
А. Р. Ібрагімова та В. П. Дюкарева. Окрім цього важливе значення ма-
ють статті, присвячені історії монастирів, які уміщені у «Православной 
энциклопедии Харьковщины» та на інтернет-ресурсі «Православная 
энциклопедия».

Джерельну базу дослідження складають публікації на сайтах єпар-
хій, монастирів, Синодальної комісії УПЦ у справах монастирів та жур-
нали засідань Священного Синоду.

Під час дослідження ми використовували загальнонаукові та спеці-
ально-історичні методи (історико-генетичний та історико-порівняльний).
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Однією з найбільш важливих віх у житті Харківської єпархії було 
призначення у 1970 р. архієпископом Харківським і Богодухівським Ви-
сокопреосвященного Никодима (Руснака). Він перебував на цій посаді 
до 2011 р. та зробив вагомий внесок у відродження духовного життя 
на харківській землі. У перший період (1970–1984) свого архієрейського 
служіння він сприяв канонізації арх. Харківського й Охтирського Ме-
летія; а у другий (1989–2011) активно працював над відновленням мо-
настирського життя як член Священного Синоду УПЦ.

Трудами владики у 1990 р. Церкві було повернуто частину будівель 
Покровського чоловічого монастиря, а 29 серпня 1991 р. його відродже-
но. Рубіж ХХ–ХХІ ст. — це час активного відновлення обителі, але ра-
зом із цим і період випробувань. На сьогодні вона перебуває у складі 
Харківської єпархії і налічує 15 монахів.

У 1991 р. у закритому більшовиками (1932) Борисоглібському хра-
мі на Зміївщині почали відбуватися перші богослужіння. Також роз-
почалися відновлювальні роботи, які інтенсифікувалися після того, 
як 1995 р. настоятелем було призначено ієром. Севастіана (Щербакова). 
Реставрація церкви закінчена 1996 р. Також виникла жіноча чернеча об-
щина. 15 квітня 1997 р. на її основі відкрито Борисоглібський жіночий 
монастир, територія якого на межі ХХ–ХХІ ст. розбудовувалася. Його 
підрозділом є Вознесенський жіночий скит на Дворічанщині. Монастир 
і скит належать до Ізюмської єпархії УПЦ, яка була утворена 8 травня 
2012 р., а її очільником став Преосвященний Єлисей (Іванов).

У 1917 р. Трьохсвятительський жіночий монастир, який знаходився 
у с. Іванівка неподалік від м. Лозова, був закритий. У 1997 р. у м. Лозо-
ва почалася робота з будівництва нового монастиря та створена жіно-
ча чернеча община. 12 березня 1998 р. Священний Синод постановив 
відкрити у цьому ж місті Архангело-Михайлівського жіночий монас-
тир, а вже 22 березня 1998 р. освячено Архангело-Михайлівський храм. 
На місці початкового місцезнаходження обителі протягом 2002–2005 рр. 
відновлено Трьохсвятительський храм. Наразі монастир знаходиться 
у підпорядкуванні Харківської єпархії і налічує декілька монахинь.

У 2011 р. митрополит Харківський і Богодухівський Никодим відій-
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шов у вічність, а його наступником став Високопреосвященний Ону-
фрій, який продовжив працювати над відновленням чернечого життя.

Наймолодшою обителлю Харківщини є Чоловічий монастир на честь 
Піщанської ікони Божої Матері у м. Ізюм, відкритий 1 квітня 2015 р. 
На сьогодні він налічує 13 монахів. Його підрозділами є Скит на честь 
Різдва Іоанна Предтечі і Троїцький скит на Ізюмщині.

Отже, рубіж ХХ–ХХІ ст. — це час трудів над відновленням монасти-
рів. Наразі на Харківщині діє 4 монастиря і 3 скити, у яких подвиза-
ється близько 40–50 монахів. Робота з відродження чернечого життя 
продовжується.

Логвиненко Сабріна
(ХНУПС імені Івана Кожедуба)

ІСТОРІЯ ОХТИРСЬКОГО НАРОДНОГО БУДИНКУ
В ХХ столітті

Тему присвячено історії Охтирського Народного будинку у ХХ століт-
ті, аналізу ролі закладу в розвитку культури, просвітництва на Охтирщині.

Визначено ступінь дослідження поставленої проблеми і стан дже-
рельної бази; охарактеризовано основні віхи історії Охтирського На-
родного будинку в ХХ ст.; з’ясовано особливості діяльності закладу 
в ХХ столітті, зазначено етапи столітнього розвитку закладу. Розгляну-
то діяльність Народного будинку під час становлення та утвердження 
радянської влади, як театрального та музичного центру краю, осеред-
ку масово-політичної і культурно-освітньої роботи, спрямованої на ко-
муністичне виховання і організацію дозвілля трудящих та організації 
роботи відповідно до національної форми культури місцевих жителів, 
роботи з усіма верствами населення на принципах самодіяльності.

Актуальність теми дослідження. Українці ніколи не стояли осторонь 
культурного розвитку. Цей вагомий термін увібрав у себе всі духовні 
і матеріальні надбання, що створені людиною, починаючи з первісної. 
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З середини ХІХ століття і до нашого часу осередками культурно-про-
світницької роботи у містах та селах України стають Народні будинки, 
клуби, районні Будинки культури.

Новизна полягає полягає у визначенні основних періодів у діяльності 
Охтирського Народного будинку в ХХ столітті.

Хронологічні межі дослідження охоплюють ХХ ст. Нижня межа 
дослідження — 1903 рік. Саме тоді у членів Охтирського товариства 
тверезості та містян виникає думка щодо побудови Народного будинку. 
Верхня межа дослідження — 1999 рік.

Питанню ролі народних будинків, сільбудинків, будинків колекти-
вістів, РБК в розвитку культури населених пунктів регіонів в ХХ сто-
літті, зокрема історії Охтирського Народного будинку, приділяли у сво-
їх дослідженнях науковці, краєзнавці, журналісти. Серед них В. Воліс [1], 
О. Галкін [2], А. Дейнека [3], Н. Заїкіна [4], Р. Мироненко [4], В. Мулєв [5, 6].

Методи дослідження. При дослідженні використано методи: істо-
ричний, аналізу, синтезу, літературний, польові дослідження, опитуван-
ня, фотографування.

Автор прийшов до висновку, що історія Народного будинку — це іс-
торія суспільного і культурного життя Охтирки ХХ ст.

1. Аналіз досліджень істориків, краєзнавців, журналістів, науков-
ців, джерельна база історії Охтирського Народного будинку засвідчує, 
що на сьогоднішній день існує достатній обсяг матеріалів та джерел, 
присвячених дослідженню діяльності установи.

2. Народний будинок був побудований та пережив багато реорганізацій.
3. У приміщенні Охтирського Народного будинку активно розвивало-

ся театральне мистецтво, діяли театральні гуртки, драматичний колек-
тив Охтирського Будинку колективістів.

4. Охтирський Народний будинок з’єднав у собі функції театру, фі-
лармонії, бібліотеки, естради, кінотеатру, пропагандистського центру.

Джерела та література
1. Воліс В. Архів автора в Охтирському краєзнавчому музеї. 54 с.
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но-мистецька історія Охтирщини. Джерела творчості. № 3. 2014. 
С. 6–9.

3. Дейнека А. Пам`ятки архітектури Сумщини: Путівник. Харків: 
Прапор, 1981. С. 115.

4. Мироненко Р. Ф., Заїкіна Н. О. Охтирка та пивзавод. Історія 
в іменах. Суми: ПКП «Еллада S», 2013. 360 с.

5. Мулєв В. Деякі хронологічні дати із довоєнного минулого Охтир-
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Лотоцька Марія
(КНУ імені Тараса Шевченка)

СЛОБОЖАНСЬКА ІКОНОГРАФІЯ
ЯК ФЕНОМЕН УКРАЇНСЬКОЇ САКРАЛЬНОЇ КУЛЬТУРИ

Вивчення та аналіз духовної спадщини українського народу є однією 
з найважливіших складових до відродження нації. Вивчення сакральної 
спадщини, яка була втрачена внаслідок жорстокого правління тоталі-
тарного режиму, викликало необхідність дослідження стилістичних, 
типологічних та іконографічних аспектів художньої культури кожного 
регіону України. Оригінальним та своєрідним явищем в історії культу-
ри українського народу стало іконописне мистецтво, яке розвинулось 
на території Слобожанщини. На теренах регіону було започатковано 
унікальне та яскраве мистецтво, яке вбирало в себе найновіші зміни євро-
пейського мистецтва. Та через знищення практично усіх сакраменталь-
них пам’яток мистецтва впродовж ХХ ст. в сучасному суспільстві немає  
усвідомлення багатства Слобожанської іконографії.

Через відсутність джерел для вивчення цієї проблеми, вона практич-
но не вивчається в сучасній історичній науці. Станом на сьогодні немає 
жодної узагальненої праці, яка б містила в собі етапи становлення та роз-
витку регіонального іконопису, його типології та аналізу. Адже в кож-
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ному з регіонів Слобожанщини це мистецтво мало свої риси як в іконо-
графічній програмі, так і в декоративному оздобленні, які можна чітко 
простежити до самого її знищення Російською імперією. Внаслідок цього, 
питання, які б розкривали своєрідність та головні тенденції розвитку 
релігійного живопису Слобожанщини є важливими. Вивчення цього 
питання сприятиме формуванню картини розвитку сакрального живо-
пису, як вагомої складової української культури. Простеження еволюції 
та зв’язку духовної культури регіону з характерними особливостями іс-
торичного розвитку краю та його художніми вподобаннями є передови-
ми завданнями роботи.

Початок дослідженню слобожанської ікони поклав святий Філа-
рет (Гумілевський). Хоча в полі його зору і були перш за все книги 
та церковні матеріали, іконам він також приділив свою увагу. Про де-
тальніше вивчення слобожанської ікони можна говорити вже з часу 
діяльності в Харкові ХІІ Археологічного з’їзду. Саме завдяки Єгору 
Кузьмовичу Рєдіну почав збиратися важливий та цікавий матеріал, 
що в кінцевому результаті мав викликати значний резонанс у науко-
вих колах. Але внаслідок революційних подій все відбулося навпаки. 
Експедиції Жолтовського та Таранушенка, які проводилися протягом 
1920–1930-тих років, дали нам хоча б візуальний чорно-білий матеріал 
для досліджень. Лише у 1960-х роках, з піднесенням краєзнавчого руху, 
світ побачили нові дослідження з цієї тематики. Та зважаючи на пере-
несення центру досліджень з Харкова до Києва, слобожанська ікона 
втрачає свою унікальність та стає звичною українською іконою. Варто 
згадати про статтю С. Таранушенка, яка була опублікована у 1971 році 
та містила в собі важливу інформацію про іконостаси Слобожанщини. 
Зі здобуттям незалежності в Україні зростає інтерес до сакрального 
мистецтва і до іконопису Слобідської України зокрема. Ікони Слобо-
жанщини були висвітлені в наукових працях В. Пуцка, Т. Панька та В. Шу-
ліки. Джерелами дослідження слугували слобожанські ікони, які дійш-
ли до наших днів та праці вищезазначених науковців. Серед методів 
дослідження варто виділити мистецтвознавчий образно-стилістичний 
аналіз, методи типології та порівняння.
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Отже, вивчення усіх аспектів іконопису Слобожанщини свідчить 
про те, що воно відображає унікальні риси та ознаки українського сакраль-
ного життя, його народні звичаї та традиції. Його дослідження є надзви-
чайно важливим для формування сакральних цінностей українців.

Новак Олександр
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ОХОРОНА САКРАЛЬНИХ ПАМ’ЯТОК ХАРКОВА
У ПЕРЕЛОМНУ ЕПОХУ (1929–1933 рр.)

Сакральні пам’ятки складають невід’ємну частину «золотого фонду» 
історико-культурного надбання України. Збереження культових споруд 
тісно пов’язано із релігійною політикою держави. Період «Великого пе-
релому», що вплинув на всі сфери життя радянського суспільства, від-
бився і на збереженості витворів сакрального мистецтва на території 
УСРР та її тогочасної столиці — міста Харкова.

Правові основи та практики пам’яткоохоронної діяльності в ра-
дянській Україні знайшли своє відображення у працях В. І. Акуленка, 
О. М. Нестулі, В. В. Вечерського. Локальний вимір збереження спадщи-
ни минулих епох висвітлили у своїх працях Ю. П. Волосник, І. В. Чер-
нікова, Е. І. Зуб.

Метою дослідження є виокремлення основних етапів та з’ясування 
генеральних тенденцій у сфері охорони сакральних пам’яток Харкова 
протягом 1929–1933 років.

Пам’ткоохоронна сфера в УСРР від 16 червня 1926 року регулювала-
ся республіканською постановою «Про пам’ятки культури й природи». 
Згідно із нею та іншими нормативно-правовими актами, за охорону 
об’єктів історико-культурного надбання відповідав Народний коміса-
ріат освіти (НКО) та його місцеві органи — відділи освіти та крайові 
інспектури охорони пам’яток.



39-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених38

У 1928–1929 рр. в СРСР розпочався «Великий перелом», що, з-поміж 
іншого, характеризувався посиленням антирелігійної боротьби. Спер-
шу вона велася агітаційно-пропагандистськими методами, проте згодом 
органи влади перейшли до практик закриття та руйнування культових 
споруд. У липні 1929 року Президія міськради ухвалила закрити Ста-
ру Каплуновську, Троїцьку та Кирило-Мефодіївську церкви, а також 
Подільську синагогу у м. Харкові. Міською радою був наданий дозвіл 
на їх перебудову під культурно-освітні потреби. Значення цих та бага-
тьох інших споруд як пам’яток минулого при цьому не бралося до уваги.

Наступний етап кампанії із закриття храмів розпочався напередо-
дні Різдва 1930 року. З-поміж низки вимог антирелігійного змісту, ви-
сунутих «Спілкою войовничих безвірників», слід виокремити закриття 
Іванівської та Вознесенської церков, а також передавання Успенського 
собору під Радіоуправу. На збереженні мистецьки цінних іконостасів 
собору та дзвіниці наполягали представники Народного комісаріату 
освіти та Харківської крайової інспектури з охорони пам’яток історії 
на чолі із С. А. Таранушенком. Втім, належні умови для цього не були 
створені й іконостаси були втрачені.

17 лютого 1930 року Організація войовничих безвірників перейшла 
до більш рішучих дій, провівши «Нараду з приводу закриття та зруйну-
вання церков у м. Харкові». Через утилітарні потреби міськрада під-
тримала вимоги антирелігійних активістів і постановила знищити Ми-
роносицьку церкву та Миколаївський собор. Трохи згодом аналогічне 
рішення прийняли й щодо Старої Каплунівської церкви. Попри про-
тести багатьох пам’яткоохоронців та виступи на засіданнях міськради 
С. А. Таранушенка, аргументи щодо цінності цих сакральних споруд 
не були взяті до уваги.

Закриття та нищення храмів супроводжувалося масовим вилучен-
ням церковних цінностей та дзвонів. 15 квітня 1930 року співробітницею 
крайової інспектури охорони пам’яток Ксенією Якимівною Берладіною 
був проведений огляд церков м. Харкова і Харківської округи. Був скла-
дений список особливо цінних речей, що не підлягають переплавленню. 
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В умовах подальшого наростання кризових явищ у сфері охорони 
надбань минулого спроби зупинити руйнування святинь фактично зі-
йшли нанівець. Від 1933 р. репресії щодо харківських пам’яткоохорон-
ців унеможливили дієве збереження об’єктів, що мали мистецьку цін-
ність. Достатньої уваги не приділялося навіть таким знаним об’єктам, 
як Покровський собор у Харкові.

Таким чином, становище пам’яток сакрального мистецтва у Харкові 
під час «Великого перелому» поступово погіршувалося. Якщо протягом 
1928–1929 рр. відбулась підготовка до закриття церков, то вже у 1930–
1931 рр. непоодинокими стали факти перебудов та руйнувань старо-
винних храмів. У 1933 р., після остаточного встановлення сталінсько-
го тоталітарного режиму та початку репресій щодо охоронців істори-
ко-культурного надбання, активність профільних структур у цій сфері 
фактично зійшла нанівець.

Пархоменко Віктор
(ННСГБ НААН УКРАЇНИ)

ВНЕСОК В. Г. АВЕРІНА
В ДОСЛІДЖЕННЯ АРХІВНИХ ШКІДНИКІВ

В. Г. Аверін (1885–1955) — маловідомий харківський вчений, який пра-
цював у низці напрямів біології і зробив вагомий внесок у їх розвиток. 
Привертають увагу кілька його публікацій з викладенням результатів 
вивчення архівних шкідників [1; 2; 3]. Це дослідження він провів згідно 
зі зверненням Центрального архівного управління до Ентомологічно-
го відділу Харківської краєвої сільськогосподарської дослідної станції 
у зв’язку з появою шкідників в архівах України. В результаті було не лише 
визначено комах, які пошкоджують архівні матеріали, опрацьовано літера-
туру, присвячену цьому питанню, але й також запропоновано нові методи 
боротьби.
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У надісланих архівних матеріалах з Києва, Полтави та Миколаєва, 
було виявлено 5 видів комах-шкідників, які пошкоджують папір (Ptinus 
tur, Niptus hololeucus, Sitodrepa panicea, Attagenus piceus, Dermestes 
cadoverinus). Причому, більшість пошкоджень (понад 80 %) були 
від Sitodrepa panicea , який віддавав перевагу архівам, проклеєним бо-
рошняним клейстером [2]. В. Г. Аверін детально описав та надав ілю-
страції личинки, лялечки та імаго цього хлібного точильника родини 
Ptinidae, а також навів приклади його пошкоджень.

За аналізом опублікованих праць, В. Г. Аверін наводить дані по ві-
домим донині методам боротьби з цим жуком, які використовувалися 
в Україні та в усьому світі. Зокрема, в Західній Європі нічого не зміни-
лося станом на 1926 рік — там ще з 1903 року використовують для бо-
ротьби з шкідниками сірковуглець (сірчаний вуглець) [3]. Натомість, 
в інших країнах світу використовують ще дві речовини — хлорпікрин 
та синильна (ціанідну) кислота [2; 3]. Учений зазначив, що хлорпікрин 
є «один з найкращих інсектицидів для закритих приміщень» [2, с. 54], 
але сірчаний вуглець, незважаючи на пожежонебезпечність (в Амери-
ці заборонений для дезинсекції), найлегший у використанні, оскільки 
потребує «найпростіших устаткувань», а також має незначну ціну [2, 
с. 55]. Щодо ціанідної кислоти відмічається, що її використання вкрай 
небезпечно [3].

Оскільки не було відомо вплив вказаних отруйних речовин (зокре-
ма дозування та час використання), В. Г. Аверін разом з А. І. Новіненко 
провели низку дослідів з хлорпікрином та сірчаним вуглецем. Ціанідну 
кислоту не використовували через відсутність обладнання для роботи 
з нею, а також недоліки при її використанні з архівами (низьку проник-
ність в товщу архівів і водночас — важку вентиляцію).

Вчені винайшли зручні камери, в яких зручно протруювати архів-
ні матеріали, оскільки до цього часу не було вироблено відповідного 
обладнання. У випадку з хлорпікрином використовували скляну шафу, 
в яку поміщалися архівні матеріали і протруювалися. А з сірковугле-
цем використали камеру з оцинкованого заліза з залізними сітчастими 
перегородками (об’ємом 0,6 м3) з водяним защепом [3]. Відомі раніше 
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дерев’яні камери, оббиті цинковими листами, вчені не стали використо-
вувати, найвірогідніше, через більш тривалий час протруєння в них сірко-
вуглецем (3–4 дні) [2].

Досліди щодо впливу отрутохімікатів проводили на Sitodrepa 
panicea і виявили, що для боротьби з цим жуком необхідна концентра-
ція хлорпікрину становить 30–40 г/м куб, а тривалість опрацювання — 
24 години. Такий тривалий час опрацювання пояснюється абсорбуван-
ням в архівних матеріалів отрути, через що знижується її концентра-
ція. Варто зауважити, що вчені також проводили досліди і з сірчаним 
вуглецем (необхідно 100 гр/куб впродовж 48 год), але наголошували 
на значній небезпеці під час роботи з ним, оскільки ця речовина може 
загорітися від будь-якої іскри — при ударі заліза об залізо, ввімкненні 
світла тощо. Окрім того — камеру можна заповнювати лише на третину 
для успішного знищення шкідника [3].

Після протруєння сірковуглецем, камеру відкривали не менш 
ніж на 24 години, а діставши архіви, їх провітрювали ще 12 годин. Нато-
мість, у випадку з хлорпікрином, використовували витяжну шафу. На-
голошено, що хлорпікрин та сірковуглець не впливають на папір, фарби, 
фотографії, олівці, штампи і атрамент документів XVIII–XX століття 
навіть впродовж тижня [3].

Для зменшення кількості шкідників учені пропонували проводити 
обов’язкову дезінфекцію нових матеріалів, які надходять до архівів. За-
пропоновано використовувати вище згадані скляні камери.

Варто зауважити, що нині вказані речовини вже не використовують-
ся, замість отрутохімікатів більшого поширення отримали інші, більш 
екологічні методи — наприклад, найбільшу ефективність у боротьбі 
з усіма шкідниками має створення вакууму та змінене атмосферне по-
вітря. У низці випадків використовується виморожування (ефективно 
проти личинок та імаго шкідників) та феромонні пастки. Проте, отруто-
хімікатами продовжують користуватися через їх дешевизну та легкість 
застосування (парадихлорбензол, карбоксид, фостоксин та ін.), але че-
рез поступове звикання до них комах, їх застосування в низці випадків 
стає малоефективним [5].
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Патійчук Андрій
(ВНУ імені Лесі Українки)

МЕРЕЖА МУЗЕЇВ ПРИ СЕРЕДНІХ
НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДАХ ВОЛИНІ

Шкільна освіта завжди посідала важливу роль у соціокультурних 
процесах. Методи навчання і виховання постійно змінюються та еволю-
ціонують. Одним із цікавих навчально-виховних методів у школі — є за-
лучення учнів до роботи шкільних музеїв як глядачів або працівників.

Обрана нами тема не втрачає актуальності, адже у межах Волинської 
області сформувалась щільна мережа музеїв при школах. Дана пробле-
ма мало висвітлювалась дослідниками, однак ми маємо ряд наукових 
публікацій з цього приводу. Варто відмітити роботи Зоряни Кучинко 
та Наталії Пась.

Джерельну базу розвітки становлять нормативно правові акти, якими 
врегульовується діяльність музеїв загалом та при навчальних закладах. 
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При роботі над тезами ми послуговувались загально історичними та кон-
кретно історичними методами дослідження, принципами історизму.

Музеї при навчальних закладах підпорядковуються Міністерству 
освіти та науки України, а не Міністерству культури. Крім того, ство-
рення таких музеїв переважно пов’язане з тим, що їх використовують 
у навчальному процесі. Нами класифіковано такі музеї за рівнем на-
вчального закладу. Зокрема, виділено музеї при університетах, ко-
леджах та шкільні музеї. У Волинській області зареєстровано понад 
100 музеїв при навчальних закладах, серед них 26 музеїв бойової слави, 
25 — історико-етнографічні, 23 історії міст та сіл. Також існує ряд ме-
моріальних, літературних, мистецьких музеї.

Окрему категорію навчальних закладах становлять музеї при загально-
освітніх школах. Шкільні музеї становлять виховні центри для учнів, 
які сприяють розвитку краєзнавчої освіти, джерелом додаткового ма-
теріалу зі шкільної програми та краєзнавства. Існування музею у школі 
сприяє активізації навчально-виховного процесу, розвитку здібностей 
учнів, впровадження нових форм роботи для педагогів. Мета шкільних 
музеїв полягає у залученні дітей до вивчення та збереження культурної 
спадщини свого народу. Варто розпочати з музеїв при загальноосвітніх 
школах.

У Луцьку майже кожна школа має музей бойової слави, але деякі 
зі шкіл мають і особливі музеї, про які буде йти мова пізніше. Одним 
з таких є Народний етнографічний музей «Світлиця» Комунального за-
кладу «Луцький навчально-виховний комплекс «Гімназія № 14», який 
утворили на громадських засадах у 1978 р. Зібрано 1972 експонатів, ча-
стина з яких унікальні. Наступним цікавим шкільним музеєм м. Луцька 
є Музей «Світлиця» Луцької гімназії № 4 імені Модеста Левицького. 
Він нараховує понад 2200 експонатів.

Уваги заслуговує Музей солом’яного мистецтва «Солом’яне диво». 
Його відкрито при Купичівській ЗОШ 2008 р. У Човницькій загальноос-
вітній школі. 1987 р. відкрито музей Михайла Кравчука видатного укра-
їнського математика. У Камінь-Каширському районі діє аж 10 шкільних 
музеїв, з яких 4 — етнографічного профілю, 3 — історії села, 2 — істо-
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рико-краєзнавчого профілю, 1 — історії освіти району. Перший шкіль-
ний музей було створено у Черченській ЗОШ у 1987 році. Нині у ньо-
му понад 700 експонатів. У 1990 р. було створено етнографічний музей 
при школі с. Личани, у якого є понад 200 експонатів. Шкільний істори-
ко-краєзнавчий музей при школі № 1 м. Каменя-Каширського створено 
у 1993 р., у його фондах понад 1500 одиниць експонатів.

Отже, на Волині активно розвивається шкільне музейництво, діють 
типові музеї бойової слави, а також особливі. Незважаючи на те, що му-
зеї підпорядковуються Міністерству освіти і науки України, все ж у сво-
їй роботі керуються нормативними актами, типовими для музейних за-
кладів комунальної та державної власності. Наявність шкільної музей-
ної кымнати має позитивний вплив на виховання молодого покоління, 
формування з малечку любові до історії, природи, свого краю.

Поймало Альона
(ВДПУ імені Михайла Коцюбинського)

ТВОРЧІСТЬ ГЕНРІКА СЕНКЕВИЧА
В ОЦІНЦІ ІВАНА ФРАНКА

Постановка проблеми. Автор публікації ставить за мету охаракте-
ризувати творчість Нобелівського лауреата, класика Польської літера-
тури Генріка Сенкевича через призму оцінок і суджень Івана Франка, 
які були висловлені понад 100 років тому і викликають значний інтерес 
у сучасних дослідників.

Актуальність дослідження зумовлюється тим, що проблеми істо-
рії України займають у творчості Г. Сенкевича вагоме місце. Це стосу-
ється Української національної революції середини XVII ст. під прово-
дом Богдана Хмельницького. Відомий український поет, письменник 
та мислитель І. Франко висловив власну досить цікаву та оригінальну 
оцінку творчості класика Польської літератури Г. Сенкевича.

Історіографія. Досліджувана нами проблема знайшла висвітлення 
у науковій літературі. Першим її досліджував В. Антонович [1]. Нашу 
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увагу привернула грунтовна праця Г. Вервес [2], в якій досліджують-
ся українсько-польські літературні взаємини. Із сучасних досліджень 
варто відзначити наукові розвідки Г. Грабович [3], Ю. Мицика [4] 
та О. Підлуцького [5].

Виклад основного матеріалу. Обох митців єднає багато спільно-
го: історичний час, географічний та політичний простір, присутність 
і вплив загальноєвропейської культурної аури, у якій вони формувались 
і відбулись як визначні особистості світового рангу. Обоє не мали успад-
кованих батьківських статків, а тому мусили «в поті журналістського 
чола» заробляти пером на життя у позитивістській поступовій пресі; 
обоє надзвичайно любили подорожі і природу, отож володіли глибоки-
ми практичними і теоретичними знаннями у ботаніці та зоології; навіть 
їхні рекреаційні пристрасті були подібними — риболовля у Франка і по-
лювання у Сенкевича. Хоча ж польський письменник був на десять літ 
старший, але як белетристи дебютували вони майже одночасно — у се-
редині сімдесятих, у добу «ревізії романтизму», у добу оптимістичного 
позитивізму, який базувався на освіті, знаннях, раціоналізмі та моральному 
вдосконаленні суспільства. Якщо не зважати на «Листи з Америки» — 
белетризовані журналістські репортажі про повне пригод північноамери-
канське життя та полювання у Каліфорнії, то першим значним прозо-
вим твором Сенкевича були «Ескізи вугіллям» про занепале польське 
село — суто реалістичне оповідання із суспільним змістом. У цей же час 
Франко створює свій натуралістичний «Бориславський цикл» про укра-
їнських пролетаризованих селян, написавши перед тим романтично-міс-
тичний роман «Петрії і Довбущуки».

Згодом Генрік Сенкевич стане для польських позитивістів «ренегатом» 
за обстоювання мистецької свободи у виборі тематики творчості, за поту-
рання смакам масового читача, за легковажне та тенденційне трактування 
історії, за політичний консерватизм, але буде культовим письменником, 
на творах якого виростатимуть покоління поляків. Іван Франко теж ево-
люціонуватиме і стане національним Мойсеєм, сформує своєю політич-
ною та мистецькою титанічною працею нове покоління українців.
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У царині українсько-польських літературних взаємин однією з най-
складніших, але й актуальних є проблема звязків Івана Франка з поль-
ською культурою. Адже загальновідомо, що у 80-х – 90-х рр. ХІХ ст. 
в Україні не було людини, котра б так багато зробила для порозуміння 
і єднання двох великих культур, як Франко. Тому, аналізуючи поль-
сько-українські літературні взаємини, Григорій Грабович справедливо 
пише, що «кілька праць Івана Франка, написаних на зламі століть, все 
ще залишаються тут найґрунтовнішими» [3, с. 132].

Наприкінці 70-х – початку 80-х років серед краківських кіл відбулася 
спроба переоцінки найважливіших фактів з історії Польщі, і, як наслі-
док, виходить ряд монографій про події часів Хмельниччини, в яких 
спаплюжено не лише особу великого полководця, а й український на-
род. Якщо з’ява цих праць залишилася непоміченою серед широко-
го загалу читачів, то роман Генріка Сенкевича «Вогнем і мечем» мав 
резонанс, нечуваний у польській літературі протягом її багатовікової 
історії. У 1884 році Олександр Свєнтоховський у статті, присвяченій 
цьому творові, писав: «Без будь-якої боязні допуститись перебільшень 
можна сказати, що в нашій літературі, не виключаючи навіть явищ най-
геніальніших, жоден польський твір не був після виходу в світ предме-
том такого великого і водночас такого галасливого захоплення, жоден 
не був відзначений з таким тріумфом в періодиці, як «Вогнем і мечем». 
Міцкевич після написання «Пана Тадеуша» задовольнився б десятою 
частиною тієї слави, яка Сенкевичу була сплачена відразу. Ледве ви-
сохла на книжці друкарська фарба, а вже гр. Тарновський віддав честь 
Сенкевичу окремим звітом, в якому порівнював його з Гомером, Данте, 
Шекспіром, Міцкевичем та ін.» [6, с. 68].

Водночас, із величезною популярністю, твір також викликав різку 
полеміку, як свого часу «Гайдамаки» Т. Шевченка. Консервативні кра-
ківські кола захоплено вітали появу роману (С. Тарновський вбачав 
у Сенкевичі рівню Гомерові, Данте і Шекспіру); інші критики, скажімо, 
Болеслав Прус чи Іван Франко (останній говорив, по суті, за всіх україн-
ців), були надзвичайно розчаровані [7, с. 109].
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Свого часу Франко віддав належне раннім творам Сенкевича — опові-
данням із життя польських селян («Янко-музикант», «Нариси вугіллям», 
«Бартко-переможець»), прагнув окреслити риси його таланту як письмен-
ника-реаліста: «…тут перед нами розкриваються широкі, як дійсність, 
горизонти справжнього народного життя, всебічно охопленого, старан-
но досліджуваного і представленого за допомогою всього витонченого 
апарату сучасного реалізму» [5, с. 8]. Також дослідник виступав проти 
несправедливих обвинувачень італійським критиком Антоніо Каваллі 
Сенкевича у плагіаті. На думку італійського вченого, роман «Quo vadis» 
є тільки більш-менш вдалою переробкою роману відомого італійського 
поета і белетриста Алессандро Мандзоні «Заручені». Успіх Сенкевиче-
вого «Quo vadis», пояснює Франко, змусив таких історико-літературних 
«сищиків» звернути на нього увагу. До речі, й раніше йому закидали пла-
гіати і в Німеччині, й у Франції, знаходили його і в давніших творах («Вог-
нем і мечем» — «Три мушкетери» Дюма-батька, «Потоп»). «…та се все, 
ані на волосок не вменшує дійсної вартості творів Сенкевича, яку треба 
оцінювати не з якихось більше або менше загальних літературних ремі-
нісценцій, а з їх внутрішнього ідейного змісту і їх артистичної композиції 
та викінчення» [1, с. 48–49], — справедливо підсумовує Франко.

Як бачимо, Франкові оцінки прозової спадщини польського письмен-
ника відзначаються об’єктивністю, точністю формулювань, пильною 
увагою до ідейно-естетичної сутності його творів. Він завжди прагнув 
бути чесним і неупередженим у своїх судженнях стосовно літературних 
творів (і не лише Сенкевича), але щодо роману «Вогнем і мечем» — його 
ставлення завжди було різко негативним. Дослідник часто підкреслю-
вав руйнівний характер твору, спрямованого проти визвольних праг-
нень не лише українського, але й польського народів. Григорій Вервес 
вважає, що Франко мав на увазі саме Сенкевича, коли у відповідь Ку-
лішеві писав: «Не маючи панів, ми не мали й меценатів і нерозлучно-
го з ними дворацтва та лизунства в літературі та норовах, ми не мали 
й не матимемо панської літератури, пани не зводили й не зведуть нашо-
го письменства та духовного життя на такі гнилі бездоріжжя, як, напри-
клад, польська література» [2, с. 120–121].
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Варто зазначити, що судження українського дослідника про наці-
онально-визвольну боротьбу українського народу під проводом Бог-
дана Хмельницького мають багато спільного з поглядами польського 
письменника Болеслава Пруса, і ці судження значною мірою пов’язані 
з названим романом Сенкевича. Тому закономірним є те, що, пишучи 
в 1887 році велику статтю, присвячену повісті Пруса «Форпост», Франко 
називає трилогію Сенкевича «відступництвом від реалізму» [2, с. 166], 
запереченням власних принципів. Мотивуючи причини, які спонука-
ли його до широкого аналізу повісті «Форпост», він писав: «Я повинен 
був це зробити для галицької громадськості, яка читає і зачитуєть-
ся такими фантастичними речами, як «Вогнем і мечем» або «Потоп», 
а на згадку про Б. Пруса аж надто часто відповідає зі здивуванням 
«Прус… Прус… хто це такий той Прус?» [9, с. 90].

Значно пізніше, у 1901 році, коли «вже можна було пересвідчитись 
у цілком негативному впливі на польську спільноту роману «Вогнем 
і мечем», коли за принципами Сенкевича рлляки в Галичині закликали 
«до ножів з русинами» [10, с. 220], в рецензії стосовно кореспонденції 
Богдана Залеського Франко знову нагадав про ту шкоду, яку завдали 
українсько-польським стосункам патріотично-фантастичні твори. «На-
віть та Україна, — пише Франко, — яку він (Залеський — В. М.) так га-
ряче любив, малювалася в його поезії в зовсім фантастичних нарисах, 
і хто знає, чи той фантастичний малюнок не причинив польській сус-
пільності багато шкоди, так само, як, певно, принесе їй шкоду й не менш 
фантастичний, хоч у противнім, ворожім та ненависнім напрямі, малю-
нок у славній трилогії Сенкевича» [11, с. 130].

Не оминає Франко і «ексклюзивно-польське патріотичне становище» 
в мовознавчих працях О. Брюкнера, в яких стверджується культурна мі-
сія польської шляхти на Україні [11, с. 137]. Тобто, можемо підсумувати, 
що в усіх цих згаданих виступах український письменник осуджував 
спроби фальсифікації історичного минулого, початок чому частково по-
клав Генрік Сенкевич згаданим романом. «Новочасні польські письмен-
ники, — зауважує Франко, — за почином Г. Сенкевича держаться до-
сить аналогічної форми: препарують польську історію та науку, відма-
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льовуючи минувщину й теперішність якомога найбільш рожево, зама-
зуючи або промовчуючи хиби та недобори власної нації, а зате щедріше 
добачаючи і тим яскравіше розмальовуючи їх у інше. Загальновідомо, 
як Сенкевич у своїй «Трилогії» розмалював козаків та й загалом укра-
їнців варварами, мало що не дикунами, п’яницями та нелюдами, а по-
ляків не лише ідеальними людьми, повними благородства та посвячен-
ня, але навіть «над чоловіками» з погляду на фізичну силу, хоробрість 
та живучість» [11, с. 1388].

Парадоксально, але в кожну історичну епоху Польща мала об’єктив-
них і чесних мислителів, які говорили правду про українсько-польські 
стосунки, та їхній голос не був почутий. Не можна не зацитувати оцін-
ку «Вогнем і мечем» нобелівського лауреата Чеслава Мілоша: «На дум-
ку деяких польських істориків, князь Ярема Вишневецький, керівник 
польського війська, був жахливим авантурником, який провадив не-
далекоглядну політику. У версії Сенкевича це побожний лицар, слуга 
Христа та західної цивілізації. Вождь українського повстання Богдан 
Хмельницький насправді був людиною набагато вищого рівня, ніж його 
зображує зневажливий портрет у Сенкевича. Хоч автор відверто зачарова-
ний відважним козаком Богуном, назагал його герої є або «порядними 
хлопцями» (поляки), або «чорними характерами» (українці), і це зрозумі-
ло, але тільки з погляду літературного успіху» [12, с. 36]. Очевидно, 
що сучасний польський поет та критик, звертаючись до минулого своєї 
національної літератури, актуалізує її і також пробує заново сформулюва-
ти постулати сприйняття давнього тексту, переламати та деміфологізува-
ти сприйняття твору Сенкевича.

Позиція Івана Франка була надзвичайно об’єктивною щодо трилогії, 
адже він не тільки критикував, але й публічно захищав талант поль-
ського письменника. У 1901 р. «Літературно-науковий вісник» публікує 
кореспонденцію, у якій йде мова про звинувачення у плагіаті Сенкеви-
ча. Італійський літературознавець Антоніо Каваллі вказував на аналогії 
у романах Сенкевича та італійського белетриста Алессандро Мандзоні, 
як врешті, незадовго перед тим, французькі та німецькі історико-літера-
турні «нишпорки» вважали «Вогнем і мечем» наслідуванням «Трьох 
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мушкетерів» Олександра Дюма, а «Потоп» — «списаним» із твору 
Вольфрама Ешенбаха «Parcival». Український літературознавець, незважа-
ючи на те, що категорично не погоджувався із тенденційною ідеологією 
роману антиукраїнського у своїй сутності, все ж таки рішуче опонує 
таким псевдонауковим судженням: «Се все, по нашій думці, ані на воло-
сок не вменшує дійсної вартості творів Сенкевича, яку треба оцінювати 
не з якихсь більше або менше загальних, припадкових літературних ре-
мінісценцій, а з їх внутрішнього ідейного змісту і їх артистичної компози-
ції та викінчення» [11, с. 140]. 

Як бачимо, Франкове ставлення до творчості Сенкевича було сталим 
та об’єктивним і варто знову й знову звертатися до спадщини нашого 
генія, щоб формувати пріоритети сьогочасного наукового поцінування 
мистецьких явищ.

Наступного, 1902 р., у тижневику «Die Zeit» Іван Франко опубліку-
вав німецькою мовою статтю про 25-літній ювілей літературної діяль-
ності польської письменниці Марії Конопніцької. Є у цій розвідці слова, 
які повною мірою характеризують не тільки польську поетесу, але й са-
мого автора: «Великі поети — це сумління народу. Щасливий той народ, 
що його «сумління» завжди чисте, мов дзеркало, і ніколи не дасть себе 
засліпити ні фальшивими доктринами, ні зведеними на манівці при-
страстями. В поезії Конопніцької ми не помітили досі ні жодного фаль-
шивого тону, ні сліду цієї національної зарозумілості, нетерпимості, 
ні зневажливого ставлення до інших народів, що так яскраво проступає 
в історичних романах Сенкевича» [5, с. 9].

Досконало знаючи польську літературу, працюючи у ній, використо-
вуючи польську мову не тільки для наукової праці, але й для художньої 
творчості, як ніхто інший, Франко мав право запитати: «Цими днями 
у Львові Конопніцьку величатимуть також ті верстви польської громад-
ськості і польської преси, які проповідують як польський національний 
обов’язок сліпу ненависть до українців і які стараються мобілізувати всі 
національні сили Польщі до ніби оборонного бою, на ділі ж до нікчем-
ної боротьби сильних проти слабких. Цікаво, чи «сумління» польської 
нації обійде цей факт мовчанням чи, може, й вона уважатиме цей стан 
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слушним?» [3, с. 82–83]. Відомо, що під час приїзду до Львова польська 
громада з далеко більшим ентузіазмом вітала все ж таки Генріка Сенке-
вича, а не Марію Конопніцьку, і ми не можемо та й не бажаємо вказувати 
полякам як оцінювати того чи іншого письменника, які терміни застосо-
вувати щодо літератури, котра називається у польському літературоз-
навстві як «кресова».

Висновок. Якщо ми прагнемо до спільної Європи, до цивілізовано-
го співжиття двох великих народів, то нам потрібно насамперед бачи-
ти і розвивати все те позитивне, плідне, велике, що було між нашими 
націями. Взаємовпливи і партнерство, рівноправний діалог, проблеми 
вільного розвитку нації й окремої конкретної людини — саме ці аспек-
ти мають стати предметом дослідження минулого українського та поль-
ського народів, а здатність раціонального оцінювання і переосмислення 
історії свідчить про перспективу поступу нації. Яскравим прикладом 
критичного, однак об’єктивного і неупередженого погляду на «Укра-
їнське питання» в романах Г. Сенкевича можуть слугувати судження 
Великого Українця Івана Франка, що не втратили своєї актуальності 
і сьогодні.
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Попович Вадим
(ХНПУ імені Г. С. Сковороди)

ОБРАЗ ХАРКОВА
ЗА МАТЕРІАЛАМИ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ МІСТА
(друга половина ХХ ст.)

Для політичної верхівки СРСР протягом всього її правління над-
звичайно важливою була пропаганда радянських цінностей серед сту-
дентства, яке мало стати опорою правлячого режиму. Задля виховання 
майбутніх «будівників комунізму» влада використовувала цілий спектр 
засобів, зокрема і символічні маркери міського простору. В рамках до-
повіді ми спробуємо поглянути на один із засобів формування радян-
ського світогляду у студентської молоді міста, шляхом репрезентації 
образу Харкова на сторінках періодичних видань ЗВО.
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Основу джерельної бази дослідження становлять матеріали газет 
«Харківський університет» та «Ленінські кадри». У публікаціях цих пе-
ріодичних видань Харків постає через призму статей, які присвячені іс-
торії міста, або певним його локаціям. Доволі часто подібні матеріали 
були приурочені до важливих в СРСР свят, або ж до дня визволення міста 
від нацистів. Абсолютна більшість таких публікацій возвеличують роз-
винуту промисловість Харкова. Автори подібних статей активно вико-
ристовують епітети «індустріальний», «промисловий» та «трудовий». 
На другому місці — його науковий потенціал. В рамках багатьох статей 
на зв’язках науки та промисловості постійно робиться акцент, а Харків 
називають «університетським містом». У порівнянні з цим автори май-
же не описують Харків як «студентську столицю».

Окрім локальної площини, яка формувала актуальне для сучасників 
обличчя міста, важливе значення має також темпоральний вимір, який 
органічно пов’язує «четвертий Харків» із його попередниками. Аналіз 
публікацій свідчить, що автори були змушені вкрай обережно огинати 
гострі кути історії міста. Так, майже не згадується козацьке походження 
Харкова, а висвітлення його історії в ХІХ ст. мало характерні для радян-
ської історіографії тенденції.

В своїй статті, присвяченій різним історичним іпостасям Харкова, 
Ю. Шевельов писав, що радянська влада намагалася перетворити його 
з української столиці на радянську провінцію. Ці її намагання були ві-
дображені у тому, що період, коли Харків був політичною столицею 
та культурним центром УСРР в матеріалах газет абсолютно не висвіт-
люється. Очевидно, через це майже не згадувався поширений і в наші 
часи бренд міста, як «першої столиці України».

В світлі локального повороту який відбувся у гуманітаристиці, про-
читання «четвертого Харкова» можливе через аналіз маркерів міського 
простору, які у репрезентації образу міста використовувала радянська 
влада. Уявною точкою відліку, яка розділяла історію Харкова на «мину-
ле» та «сучасність» було звільнення міста від нацистів. І, власне, Харків 
60-х-80-х рр. ХХ ст. через призму пам’ятників, назв вулиць та площ усві-
домлюється, як суто радянське місто, візуальний образ якого втілюється 
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у площі Дзержинського та пам’ятнику Леніна, що на ній стояв. Єдиним 
українським символом Харкова був пам’ятник Т. Шевченку, візуальний 
та вербальний образи якого з’являлися у пресі до чергових роковин Коб-
заря. Однак, його творча спадщина та біографія, адаптована до потреб ра-
дянської ідеології, виконувала скоріше функцію містка між «радянським 
обличчям» Харкова та його українським корінням, яке радянська влада 
визнавала лише формально. Цікавим, крім того, видається те, що кожен 
ЗВО формував свою ексклюзивну мапу міського простору, яка існувала 
та функціонувала поза межами загальноміської системи координат.

Тож у періодиці ЗВО цього періоду Харків постає переважно як ін-
дустріально-наукове, суто радянське місто, без яскраво вираженого на-
ціонального колориту.

Сабадаш Влада
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ПАМ’ЯТНИКИ УКРАЇНСЬКО-РОСІЙСЬКІЙ ДРУЖБІ:
МЕТОДОЛОГІЧНИЙ АСПЕКТ ДОСЛІДЖЕННЯ

(НА ПРИКЛАДІ ПЕРЕЯСЛАВА)

Дослідження монументальної спадщини України часто обмежують-
ся історичним або культурним виміром. Втім, в умовах війни на сході 
України набуває актуальності аналіз вказаних пам’яток з точки зору со-
ціального конструювання минулого, особливо якщо мова йде про мону-
менти, присвячені українсько-російській дружбі.

Мета роботи — надати характеристику вищезгаданим пам‘ятникам 
з методологічної точки зору (на прикладі міста Переяслава), а також до-
вести, що існування пам’ятників українсько-російській дружбі є яскра-
вим зразком конфлікту націоналістичного та ностальгічного дискурсів 
пам’яті в Україні.

Хронологічні межі роботи охоплюють добу незалежності України 
(з 1991 р. до сьогодення). Територіальні межі охоплюють місто Переяслав. 
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Такий вибір зумовлено тим, що конфлікт пам’ятей щодо образу україн-
сько-російської дружби сягає корінням радянської міфологеми про «воз-
з’єднання» України з Росією в 1654 р., коли Б. Хмельницький підписав 
Березневі статті саме в Переяславі. Тобто Переяслав, як і постать гетьма-
на, є «місцем пам’яті» для українців, хоча воно по-різному трактується 
прихильниками націоналістичного і ностальгічного дискурсів пам’яті.

Методологічна основа роботи має мультидисциплінарний характер. 
Пам’ятники українсько-російській дружбі було розглянуто з точки зору 
memory studies, нової культурної історії (за П. Берком) тощо. Базовими 
для дослідження стали концепція «місць пам’яті» П. Нора та концепція 
культурної та комунікативної пам’яті А. Ассман. Наостанок, методоло-
гічним підґрунтям для дослідження стали здобутки тартуської школи 
семіотики Ю. Лотмана, які було екстрапольовано на візуальний вимір 
у вигляді монументів українсько-російській дружбі.

У результаті дослідження було виявлено, що за часів незалежності 
України більш активну позицію щодо монументів виявляли представни-
ки націоналістичного дискурсу пам’яті. Це проявилося в соціальній ак-
тивності навколо пам’ятників, обгортанні їх національними прапорами, 
вишиваним орнаментом, вінками тощо. Окрім цього, саме переяславські 
патріоти писали відкриті звернення до мера міста щодо вилучення мо-
нументів українсько-російській дружбі з Державного реєстру пам’яток 
України, шукали підтримки в Інституту мистецтвознавства, фолькло-
ристики та етнології ім. М. Рильського НАН України та навіть в Інститу-
ту історії України НАН України.

Таким чином, можна підсумувати, що монументи українсько-росій-
ській дружбі в Переяславі перетворилися на «місця пам’яті» у двох різ-
них вимірах: для прихильників ностальгічного дискурсу пам’яті вони 
передусім є втіленням образу дружби народів, а для апологетів націона-
лістичного дискурсу — місцем спротиву, як і в контексті феномену «ле-
нінопаду» в Харкові. Загалом конфлікт пам’ятей в Україні на фоні укра-
їнсько-російського протистояння ще триває і є далеким від завершення.
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Сахно Ірина
(ОНУ імені І. І. Мечникова)

ЕТНОГРАФІЧНИЙ ТУРИЗМ
ЯК ФОРМА ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ ІСТОРІЇ

ТА КУЛЬТУРНОЇ СПАДЩИНИ ОДЕЩИНИ

Сьогодні одним із важливих напрямків розвитку регіонів, в т. ч. 
економічного є туризм. Набувають популярності різноманітні види ту-
ризму: археологічний, етнографічний, ностальгійний, та інші, зокрема, 
в контексті розвитку етнографічного туризму, для Одеського регіону на-
була актуальності розробка маршрутів, які з часом стають популярними. 
Цікавим є той факт, що звернення до питання навіть появи популярних 
сьогодні маршрутів не відбулося поки не було залучено фактор етно-
графічної та історико-культурної минувщини. Розробка регіональних 
етнографічних туристичних маршрутів активізувала звернення до до-
слідження та популяризації певних історичних фактів, подій, явищ, 
а також до дослідження культурної спадщини зокрема етнографічної.

Завдяки поєднанню цікавих історичних подій, які відбувалися в ре-
гіоні, а також етнічного розмаїття, був створений етнотуристичний 
маршрут «Шпаків шлях», який є проєктом Українського культурного 
фонду, цікавим та новаторським маршрутом є «Дорога вина та смаку 
Української Бессарабії».

Проблема необхідності розвитку туристичної привабливості ок-
ремих регіонів України особливо актуалізувалась в період пандемії, 
що частково посприяло розвитку внутрішнього туризму,пошуку нових 
форм репрезентації етнокультурної спадщини. Пересічні громадяни 
як потенційні туристи почали розуміти, що ми маємо бути самі для себе 
цікавими, і це призвело до поштовху появи та розвитку тих форм діяль-
ності, яких до цього вже не було.

Актуальна сьогодні туристична галузь є важливим сегментом фор-
мування конкурентоспроможності в Україні на різних рівнях — від ре-
гіонального до державного. Але аналіз опублікованих наукових праць 
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виявив певну невисвітленість проблем розвитку культурного туризму, 
неоднозначність підходів до вивчення туристичної привабливості регіо-
ну з точки зору культурно-пізнавальної, формування стратегій розвитку 
туристичних комплексів. Тому можна вважати, що проблеми розвитку 
культурного туризму в Україні ще не досліджені достатньо, що визна-
чає рівень їх актуальності. Окремими питаннями історії етнографіч-
ного туризму займались Б. Кобаль, С. Муравська, М. Орлова та інші. 
В Одеському регіоні в контексті етнографічного туризму лише тільки 
починаються активні наукові пошуки, й тому вважаю, що це є досить 
важливим для розгляду у доповіді.

Джерелами нашої доповіді є переважно аудіо-візуальні. Методами 
дослідження даної теми є порівняльно-історичний, описовий та метод 
картографування. Етнографічний туризм є одним із перспективних ви-
дів туризму в Україні, особливо в Одеському регіоні. Його розвиток стає 
новим цікавим напрямком діяльності, попит на етнічні тури, які можуть 
здійснюватися у рідні місця для туристів або з метою ознайомлення 
з культурою та історичною спадщиною певного краю, постійно зростає.

Сидоренко Володимир
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

РОЗВИТОК ВОЛЕЙБОЛУ
ЯК СКЛАДОВОЇ КОМАНДНО-ІГРОВИХ ВИДІВ СПОРТУ

У КОНОТОПІ У 1943–1970 рр.

Оскільки зі здоров’ям людей як в Україні, так і в світі існує велика 
кількість проблем, вирішенню яких сприятиме відновлення розвитку 
фізичної культури та спорту. Виходячи з цього, актуальність теми до-
слідження, полягає у тому, що фізична культура виступає підґрунтям 
формування здоров’я народу, а масовий спорт, проявом якого є команд-
но-ігрові види спорту (і волейбол зокрема), представляє собою основу 
державної політики у формуванні та здійсненні здорового способу жит-
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тя населення розвинених країн. Це посилює необхідність більш повного 
і детального вивчення історії становлення та розвитку цих видів спорту. 
Вивчення досвіду минулих років допомагає знайти рішення сучасних 
проблем, і було б помилково ігнорувати його.

Мета дослідження — проаналізувати процес розвитку волейболу 
на Конотопщині в 1943–1970 рр. та виділити основні його тенденції.

Нижня хронологічна межа пояснюється відновленням фізкультур-
но-спортивного життя в місті після визволення від нацистів.

Верхня хронологічна межа пов’язана з якісними кадровими змінами 
у місті. Так, наприклад, на початку 1970-х рр. міський «Локомотив» очо-
лив ентузіаст Г. Ковальский. А жіночу команду очолила Н. Пилипенко.

Станом на перші післявоєнні роки у міського волейболу була 
вже сформована свого роду традиція, яка дозволила швидко зайняти 
ключові позиції в області, що в першу чергу відображають саме жі-
ночі команди. Волейболістки «Локомотива» були чемпіонками облас-
ті та Московсько-Київської залізниці 1946–1949 рр. й представляли 
її в першості Міністерства шляхів сполучення СРСР, першості Украї-
ни 1949 р. У 1940-ві рр. в місті широко розгорнувся дитячий волейбол. 
Так, волейбол був включений до програми шкільних спартакіад. Перша 
післявоєнна дитяча міська спартакіада була проведена в 1946 р.

У 1950-ті рр. волейбол продовжував бути важливим осередком місько-
го дитячого спорту, чому сприяла велика кількість змагань. У спартакіа-
ді області 1951 р. серед школярів конотопчани перемогли в змаганнях 
із баскетболу серед юнаків і дівчат, із волейболу — серед дівчат, во-
лейболісти поступилися лише сумській команді. Окрім того, юнацькі 
команди на рівних виступали в різноманітних першостях та товарись-
ких зустрічах серед дорослих команд. Таким чином можна простежити 
усе різноманіття змагань, від шкільних, до різного роду територіальних.

Оплотом волейболу в місті була залізниця, з якою пов’язані долі «Ло-
комотива» та КПВРЗ. Це підприємство упродовж 1950-х рр. було одним 
з містоутворюючих і лідером з організації фізкультурно-спортивної 
роботи. На підприємстві регулярно проводилися заводські спартакіа-
ди, що складалися зі змагань із волейболу, легкої та важкої атлетики, 
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баскетболу, городків, різноманітні першості заводу за видами спорту. 
Так, у 1952 р. в змаганнях із волейболу брали участь 6 команд. Тради-
ційними були товариські зустрічі між командами залізничного вузла, 
присвячені Дню залізничника.

Таким чином, подібно до дитячого, дорослий волейбол активно за-
гартовувався у різноманітних змаганнях. Волейбольні майданчики були 
всюди: на стадіонах, у парках, біля шкіл, у місцях відпочинку.

Команди «Локомотиву» домінували в міських спартакіадах 
1960-х рр. та успішно виступали на змаганнях різного рівня. За його 
сприяння на початку 1960-х рр. у первинних фізкультурних колективах 
товариства збудовано 10 волейбольних, 4 баскетбольних, 2 городкових 
майданчика, стрілецький тир.

Аналізуючи розвиток волейболу у місті в зазначений період, по-
мітно, що відразу після війни волейбол у місті стрімко набрав оберти, 
що проявлялось як у популярності, так і в успіху конотопських спортсме-
нів на різнорівневих змаганнях, що пов’язано з довоєнною школою во-
лейболу. У подальшому даний вид спорту став ще більш масовим, чому 
сприяла велика кількість змагань, а загальний рівень гри підвищував-
ся за рахунок великої кількості секцій при ДСШ, СНЗ, ДСТ, школах 
та на підприємствах.
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Скиданова Антоніна
(ХНУПС імені Івана Кожедуба)

ОСОБЛИВОСТІ КНИЖКОВОЇ ТОРГІВЛІ ХАРКОВА
У ПЕРШІЙ ПОЛОВИНІ XIX ст.:

СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ КОНТЕКСТ

Актуальність дослідження зумовлена тим, що до сьогодні становлен-
ня та розвиток книжкової торгівлі Харкова не розглядалися як явища, 
тісно включені до процесів соціокультурної трансформації міста.

Методологічною засадою дослідження є історико-антропологічний 
підхід.

Дослідження спирається на аналіз повідомлення про нові надхо-
дження до книжкових крамниць, розміщені на сторінках регіональ-
ної періодики, діловодну документацію фонду канцелярії губернато-
ра, контракти книготорговців із Харківським університетом, зауваги 
та спогади сучасників. Важливим є історіографічний доробок з пробле-
ми, відображений у дослідженнях Д. Багалія, А. Лейбфрейда та Ю. По-
лякової, В. Астахової, К. Лискової.

На початковому етапі книжкова торгівля у Харкові не виходила 
за межі періодичної форми. На початку XIX ст. зароджується стаціонар-
на книжкова торгівля. Це явище можна вважати свідченням поширен-
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ня модерних тенденцій у міському житті й соціокультурному просторі 
у цілому.

Тривалий час книжкова стаціонарна торгівля була спрямована на за-
доволення наукових й освітніх потреб, маючи тісний зв’язок із Харків-
ським університетом. Разом із тим, поява в 1820-х роках нових джерел 
книжкової торгівлі засвідчує повільні зміни в середовищі читання — 
воно стає ширшим і частково відривається від детермінації науково-освіт-
нім простором.

Від початку на ринку Харкова утверджуються філії або представни-
ки московських і петербурзьких підприємців. Протягом досліджувано-
го періоду, проте, відбувся розвиток книгарень, утримуваних підпри-
ємцями іноземного походження. Ця особливість сприяла проникненню 
до міського середовища важливих новітніх торгових практик і сприяла 
розширенню джерел постачання книг, книжкового асортименту.

Аналіз запитів на нову книжкову продукцію засвідчує співіснуван-
ня протягом першої половини XIX ст. з-поміж освіченого загалу різних 
вподобань — від традиційних, пов’язаних із релігійною літературою, 
до модерних, орієнтованих на наукові, науково-популярні, практич-
но-господарчі видання. Відчутним на певному етапі є вплив романтизму 
й опосередкованих ним ідей українського національного відродження.

Окреслені зміни у книжковій торгівлі стали наслідком соціокуль-
турних трансформацій спільнот регіону. Зауважимо наше припущення 
про те, що тогочасна книжкова торгівля міста виказує шляхи його пере-
творення на імперський регіональний центр зі втратою культурної са-
мобутності. Вона ж цьому опосередковано сприяє через ангажованість 
до потреб Імператорського університету, загальноросійського книжково-
го ринку, орієнтацію власників на узагальнений попит, цензурні межі 
у здійсненні книжкової торгівлі.
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Строй Олександр
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ЗМІЇВЩИНА У ЛІТЕРАТУРОЗНАВЧОМУ ВИМІРІ:
ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ

Література від самої своєї появи відігравала і відіграє помітну роль 
у житті людської спільноти, причому як у загальносвітовому масштабі 
чи на національному рівні, так і у локальному вимірі. Розвиток місцевої 
літератури, наукова розробка пов’язаних з нею питань є надзвичайно 
перспективними напрямками розвитку сучасного краєзнавства.

Проблематика літературного розвитку Зміївщини представляє собою 
багате поле для досліджень, оскільки сформувався чималий пласт матеріа-
лу, який до сьогоднішнього часу так і не був опрацьований у науковій пло-
щині. Саме тому, літературознавчий напрямок є одним з найактуальніших 
на даний момент серед краєзнавчих досліджень Зміївщини.

Метою роботи є розгляд літературного процесу на теренах Зміївщи-
ни, відображення краю у літературних творах, а також висвітлення ста-
ну розробки теми у місцевому краєзнавчому русі.

Джерельна база дослідження представлена літературними творами, 
написаними вихідцями із Зміївщини чи її мешканцями, або ж такими, 
які містять у собі опис території краю; мемуаристикою; повідомлення-
ми преси тощо.

Історіографія досліджуваного питання представлена в основному 
працями зміївських та харківських краєзнавців Ю. Коловрата-Бутенка, 
М. Саяного, А. Парамонова, які або лише побічно торкаються даної про-
блематики, або ж висвітлюють її окремий аспект чи період.

У ході дослідження використовувалися як загальнонаукові (опису, 
аналізу, синтезу, індукції та дедукції), так і спеціальні методи (біогра-
фічний, культурно-історичний, історико-генетичний).

Початок активного літературного процесу на Зміївщині фіксується 
з XIX ст. З території Зміївського повіту походила ціла плеяда талановитих 
літераторів, серед яких варто виділити Л. Кричевську та О. Хоружин-
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ську. З самим містом було пов’язано життя таких літературних діячів, 
як Г. Данилевський та Б. Грінченко. Проте вихід на світовий рівень міс-
цевої культури прийшовся вже на наступне століття, а саме на 1910-ті – 
початок 1920-х рр., коли с. Красна Поляна перетворилося на провідний 
центр футуризму на Харківщині. Тут, у загородньому маєтку сестер 
Сінякових проходили творчі зустрічі за участі провідних російських пое-
тів-футуристів, таких, як М. Асєєв та В. Хлєбніков. Активно розвива-
ється літературна справа на Зміївщині і у наш час. Плідно творить нова 
генерація талановитих митців слова, серед яких варто згадати Р. Кахо-
вича, Д. Кальченка, А. Борщову.

Що стосується відображення краю у літературі, то дана проблематика, 
в першу чергу, порушувалася місцевими авторами. Особливо це стосу-
ється відображення Зміївщини у поетичній творчості. У даному контек-
сті хотілося б відзначити твори М. Тимченка, Г. Саяної, В. Колєснікової, 
Е. Дегодюка. На всеукраїнському рівні тему Зміївщини підняв відомий 
письменник-гуморист О. Вишня.

Наостанок варто згадати про роботу місцевих краєзнавчих студій, 
присвячених дослідженню літературного життя Зміївщини. Головним 
рушієм цього руху є Зміївське наукове краєзнавче товариство на чолі 
з Ю. Коловратом-Бутенком. Відділенням мистецтв та літератури това-
риства завідує Г. Петровська, яка активно займається питаннями, пов’я-
заними з культурним життям Зміївщини. Також необхідно відмітити 
діяльність Зміївського краєзнавчого музею, особливо його директора — 
М. Саяного.

Таким чином, літературне життя Зміївщини у минулому, а також 
на сучасному етапі продовжує активно функціонувати. Також ведуть-
ся літературознавчі дослідження краю, проте, на жаль, через об’єктив-
ні причини, їх інтенсивність та масштаб значно поступаються іншим 
напрямкам краєзнавчого дослідження Зміївщини. Будемо сподіватися, 
що невтомна праця дослідників, а також підтримка з боку місцевої вла-
ди допоможуть підняти літературне краєзнавство Зміївщини на більш 
високий рівень.
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Трофименко Ірина
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ВІДЗНАЧЕННЯ 200-РІЧЧЯ
ХАРКІВСЬКОГО УНІВЕРСИТЕТУ:

ХРОНІКА ПОДІЙ ТА ЇХ ХАРАКТЕРИСТИКА

Святкування ювілеїв університетів можна вважати не просто важли-
вою подією, а й традицією. Дослідження ювілеїв університету є акту-
альним завданням, адже вони відігравали визначну роль у процесах 
саморепрезантації та консолідації університетської спільноти. Метою 
роботи є дослідження урочистих подій, пов’язаних із відзначенням 
200-річного ювілею Харківського університету.

Святкування 200-річчя Харківського університету тривало з 17 ли-
стопада 2004 року до кінця січня 2005 року. Урочисті заходи розпочали-
ся 17 листопада 2004 р., коли відбулися урочистий молебень на честь 
200-річчя від підписання Стверджувальної грамоти про заснування 
Харківського університету в Університетській церкві Св. Антонія та мі-
тинг біля історичної будівлі Університету. Після цього була влаштована 
символічна маніфестація, яка отримала назву «Живий ланцюг». Декани 
факультетів по черзі несли смолоскип, який символізував Вогонь знань, 
від старої до нової будівлі Університету. Протягом святкових днів 
цей вогонь палав біля пам’ятника В. Н. Каразіну до 30 січня 2005 року. 
Тоді ж було відкрито галерею портретів ректорів університету. Також 
було проведено наукову конференцію «200 років історії Харківського 
університету» та тематичні конференції на усіх факультетах. Не можна 
оминути видавничу діяльність, як важливий компонент програми від-
значення ювілею. Йдеться про серію видань: фундаментальне наукове 
видання «Харківський національний університет імені В. Н. Каразіна 
за 200 років», монографія «Харківський університет — рідному місту», 
біобібліографічний довідник «Вихованці Харківського університе-
ту» та ін. Також до цих ювілейних заходів слід віднести встановлення 
пам’ятника В. Н. Каразіну у с. Кручик. 28 січня 2005 р. у Музеї історії 
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університету було відкрито нову експозицію. 29 січня відбулося уро-
чисте засідання Вченої ради університету, в якому брали учать високо-
поважні гості, а науковці та працівники університету отримали високі 
державні нагороди різного рівня. Символічним можна вважати завер-
шення ювілейних святкувань Харківського університету, коли зазначе-
ний вище вогонь у вигляді запалених свічок було рознесено деканами 
по факультетах.

Таким чином, 200-річний ювілей став важливою подією, яка симво-
лізувала високу роль Харківського університету імені В. Н. Каразіна 
у розвитку науки, освіти та культури, він закарбувався у пам’яті універси-
таріїв як свідчення безперервної університетської історії та збереження 
кращих його традицій.

Троценко Олексій, Тополюк Катерина
(ХНМУ)

УДОСКОНАЛЕННЯ ФОРМ
СТУДЕНТСЬКОГО МЕДИЧНОГО ВОЛОНТEРСТВА

В ХНМУ ПРОТЯГОМ 2015–2016 рр.

Анотація. Дане дослідження покликане актуалізувати досвід прове-
дення в ХНМУ комплексних і багатоетапних проєктів у сфері студент-
ського волонтерського руху для можливого застосування у подальшій 
практиці студентського самоврядування.

Актуальність. Важливе значення у формуванні сучасного фахів-
ця-медика відіграє виховання в нього громадянських чеснот, усвідом-
лення ним суспільної значущості своєї діяльності. У цій справі ваго-
ме місце посідає студентська волонтерська діяльність, яка допомагає 
ефективно вирішувати дане завдання, особливо у форматі медичного 
волонтерства. Саме цей напрям волонтерської діяльності в ХНМУ про-
тягом 2011–2016 рр. отримав найбільшого розвитку. Тому долучення по-
переднього досвіду організації діяльності студентів-медичних волонте-
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рів ХНМУ у сучасну практику волонтерського руху дозволить суттєво 
розширити його масштаб і ефективність.

Мета. Метою нашого дослідження буде вивчення досвіду організа-
ції змагань студентів-медичних волонтерів в ХНМУ протягом 2015–
2016 рр. для можливого застосування у сучасній практиці студентсько-
го волонтерського руху.

Матеріали і методи. Оскільки змагання охоплювали лише студен-
тів і співробітників ХНМУ, у своєму дослідженні ми спиралися на ін-
формацію надану безпосередніми організаторами і учасниками змагань, 
офіційними наказами по ХНМУ і інформаційними репортажами газети 
«Медичний університет», де було відображено хід підготовки і прове-
дення змагань волонтерів. Специфіка нашого дослідження визначила 
основним науковим методом порівняльно-історичний.

Результати. Серед причин, які зумовили таку увагу до розвитку 
медичного волонтерства в ХНМУ, слід назвати підготовку до прове-
дення Євро-2012 та криваві події на Майдані і бойові дій в зоні АТО 
у 2013–2015 рр. Велика кількість постраждалого населення і високий рі-
вень тривожності в суспільстві викликали значний попит на отримання 
навичок надання першої медичної допомоги. Тому у травні 2014 року 
студентське самоврядування ХНМУ звернулося до керівництва уні-
верситету з пропозицією створення постійно діючого студентського 
волонтерського загону, в тому числі, й для чергування у Військово-ме-
дичному клінічному центрі Північного регіону (м. Харків) і отримало 
згоду. Майже рік, з літа 2014 року по літо 2015 року студенти-волонтери 
4–5 курсів ХНМУ брали участь у наданні медичної допомоги військо-
вослужбовцям, які постраждали під час проведення АТО, у травматоло-
гічному та реанімаційному відділеннях військового шпиталю. Під час 
чергування волонтери допомагали робити перев’язки, медичні маніпуля-
ції та доглядали постраждалих [1, с. 1].

Проте, певна стабілізація ситуації в суспільстві, а саме — припинен-
ня гострої фази військового протистояння на Сході у другій половині 
2015 року зменшило потребу в діяльності медичних волонтерів, а різке 
зниження рівня життя більшості громадян змусило студентів-медиків 
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у вільний час працювати, що спричинило скорочення кількості бажаю-
чих займатися цією справою. Крім того, досвідчені волонтери, студен-
ти-старшокурсники, поступово завершували своє навчання в універси-
теті і розпочинали свою професійну діяльність. Складними проблемами 
виявилися підтримання мінімально необхідної кількості учасників во-
лонтерського загону та створення резерву студентів-волонтерів на ви-
падок погіршення безпеки в країні. Отриманий досвід диктував необ-
хідність удосконалення форм роботи з волонтерами, а також, забезпе-
чення відповідного рівня якості їх підготовки.

Протягом 2015–2016 рр. спільними зусиллями керівництва ХНМУ 
і студентського самоврядування було проведено досить серйозну робо-
ту з удосконалення форм підготовки студентів-медичних волонтерів, 
що дозволило суттєво розширити кількість підготовлених волонтерів 
та підвищити зацікавленість студентів до участі у цій формі громад-
ської активності.

В експериментальному порядку, протягом вересня–жовтня 
2015 року, було вирішено провести серію навчальних тренінгів для во-
лонтерів викладачами Навчально-наукового інституту післядипломної 
освіти ХНМУ. Для підсилення мотивації студентів в отриманні нави-
чок, по завершенні тренінгів, було вирішено застосувати таку форму 
як проведення змагань між факультетськими командами волонтерів.

Перші змагання студентів-волонтерів, під назвою «Козацькі розва-
ги – 2015», відбулися 14 листопада 2015 року на базі спортивно-оздоро-
вчого табору «Медик» (Есхар) [2, с. 14]. У даних змаганнях були задіяні 
команди 4-х вітчизняних факультетів, загальною кількістю учасників 
40 чоловік. Для підвищення зацікавленості учасників змагань було роз-
роблено програму, в якій етапи перевірки отриманих навичок надання 
першої медичної допомоги поєднувалися з етапами спортивних та ін-
телектуальних конкурсів. Склад команди на усіх етапах формувався 
з 6 чоловік, з них — 4 хлопця і 2 дівчини. Змагання мали наступні етапи:

1. Подолання водної перешкоди (на човні).
2. Марш-кидок на 1000 м.
3. Надання першої медичної допомоги потерпілому.
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4. Патріотично-інтелектуальна гра «Козацька булава».
Відповідно до цього, суддівська команда складалася з досвідчених 

співробітників таких кафедр, як: кафедра медицини невідкладних ста-
нів, анестезіології та інтенсивної терапії; кафедра екстреної та невід-
кладної медичної допомоги, ортопедії та травматології; кафедра фізич-
ної реабілітації та спортивної медицини, з курсом фізичного вихован-
ня та здоров'я; кафедра суспільних наук спільно з Центром медичного 
краєзнавства ХНМУ. Проведення змагань забезпечували представники 
сектору Громадянського виховання, Спортивного сектору та сектору 
Медіа-простору студентського самоврядування.

Підсумком змагань стало те, що волонтерський загін поповнився 
40 новими учасниками, які отримали ґрунтовні навички надання медич-
ної допомоги, перевірили свої сили у досить екстремальних умовах зма-
гальної боротьби і запам'ятали на все життя неймовірну атмосферу залу-
чення до великої справи. В якості бонусу, для всіх бажаючих учасників 
змагань навесні 2016 року було організовано гірський туристичний похід 
до карпатського Національного природного парку «Синевир» [3, с. 16].

Експеримент осені 2015 року надав значного організаційного досві-
ду як членам секторів студентського самоврядування, так і співробітни-
кам кафедр ХНМУ. Ця подія викликала неабиякий резонанс у студент-
ському середовищі і підвищила цікавість до волонтерської діяльності. 
Було вирішено втілити ще більш масштабний проєкт восени 2016 року. 
Тепер, крім поповнення резерву волонтерського загону, першочергову 
увагу було приділено першокурсникам. Організатори спробувати роз-
повсюдити практику навчання елементам першої медичної допомоги 
на студентів 1-го курсу всіх факультетів ХНМУ. Це завдання повинне 
було допомогти у вирішенні такої складної проблеми, як соціалізація 
першокурсників у медичній сфері, аби студенти швидше відчули свою 
приналежність до медичної спільноти і отримали впевненість у собі. 
Справа в тому, що студенти-медики 1–3 курсів, якщо вони не навчалися 
у медичних коледжах, практично не мають в програмі навчання мож-
ливості отримати навички надання першої медичної допомоги. Така об-
ставина інколи викликає глузування або й обурення з боку знайомих 
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та психологічний дискомфорт у випадку присутності поряд із людьми, 
яким терміново необхідна медична допомога.

Тому, проєкт 2016 року передбачав охоплення тренінгами з навичок 
першої медичної допомоги майже 700 студентів 1-х курсів вітчизняних 
факультетів ХНМУ. Тренінги повинні були проводитися у позааудитор-
ний час командою студентів-інструкторів з числа вже підготовлених 
минулого року волонтерів. За підсумками серії тренінгів кожному першо-
курснику інструктором виставлялася оцінка рівня оволодіння необ-
хідними навичками. З числа найкраще підготовлених першокурсників 
формувалися команди для участі у волонтерських змаганнях.

Реалізація проєкту передбачала наступні етапи:
1. Вересень 2016 року — Підготовка команди студентів-інструкто-

рів співробітниками Навчально-наукового інституту післяди-
пломної освіти ХНМУ.

2. Жовтень 2016 року — Проведення студентами-інструкторами 
серії з 3 тренінгів для студентів 1-го курсу всіх факультетів. 
Формування і тренування факультетських команд волонтерів.

3. Листопад 2016 року — організація і проведення змагань медич-
них волонтерів «Козацькі розваги – 2016» на базі спортивно-оз-
доровчого табору «Медик».

Результатом реалізації першого етапу була підготовка команди 
студентів-інструкторів, які отримали офіційний документ з печаткою 
ХНМУ «Свідоцтво інструктора з надання першої домедичної підготов-
ки». Слід зазначити, що видача офіційного документу значно вплину-
ла на мотивацію майбутніх інструкторів та ґрунтовність їх підготовки, 
адже не всі бажаючі змогли підтвердити необхідний рівень володін-
ня матеріалом. Документ отримали лише 30 студентів-інструкторів 
із 40 претендентів.

Результатом реалізації другого етапу було проведення серії з 3 тренін-
гів для кожної академічної групи І, ІІ, ІІІ, ІV медичних і Стоматологічного 
факультетів. Всього, майже 700 чоловік. З числа студентів, які отримали 
найкращі оцінки, були сформовані 10 команд по 8 чоловік (з них 6 основно-
го складу і 2 запасних) і проведено їх інтенсивну підготовку до змагань.
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Реалізація третього етапу проєкту потребувала залучення більш 
значної кількості структур університету і поєднання зусиль всіх секто-
рів студентського самоврядування ХНМУ, зокрема, сектором Медіа-про-
стору було сформовано команду відео-репортерів для висвітлення ходу 
підготовки і проведення змагань. Самі змагання відбулися 12 листопада 
2016 року на базі спортивно-оздоровчого табору «Медик» [4, с. 16].

Суттєво ускладнилася і програма змагань, яка включала наступні 
етапи:

1. Спортивне орієнтування на місцевості. З використанням то-
пографічної карти кожній команді необхідно було послідовно 
знайти 4 пункти розташування потерпілих з різними ушкоджен-
нями. Загальна дистанція близько 3000 м.

2. Подолання водної перешкоди на човні. Кожна команда на 2-х 
човнах повинна була подолати 200 метрову водну перешко-
ду (р.  Сіверський Донець).

3. Марш-кидок на 1500 м.
4. Надання медичної допомоги потерпілому. Кожній команді по-

слідовно на 4-х етапах необхідно було виконати кілька завдань 
по наступним темам: зупинка кровотечі; серцево-легенева реаніма-
ція; перелами кінцівок; транспортування потерпілого.

5. Патріотично-інтелектуальна гра «Козацька булава». Вирішен-
ня інтелектуальних завдань з історії медицини і медичного 
краєзнавства.

6. Приготування гарячої їжі на відкритому багатті силами коман-
ди. Кожна команда повинна була самостійно забезпечити себе 
паливом і приготувати гарячу їжу для самих себе.

Після виконання командами всіх етапів, на центральній галявині 
спортивно-оздоровчого табору «Медик», було проведено мистецький 
фестиваль студентської бардівської пісні, організований мистецько-ес-
тетичним сектором самоврядування спільно з Молодіжним центром 
ХНМУ, який став чудовим завершенням програми змагань. Всьо-
го у проведенні змагань було задіяно близько 200 чоловік, 4 кафедри 
і 6 структурних підрозділів ХНМУ. Як і минулого разу, суттєвим бону-
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сом для учасників змагань стала можливість участі у гірському турис-
тичному поході Карпатами, який відбувся навесні 2017 року [5, с. 15].

Реалізація даного проєкту дала можливість вирішити одразу декіль-
ка важливих завдань:

1. Забезпечено якісну підготовку 30 студентів-інструкторів з на-
дання домедичної допомоги;

2. 80 студентів 1-х курсів оволоділи ґрунтовними навичками на-
дання медичної допомоги і стали резервом студентського волон-
терського загону.

3. Майже 700 студентів 1-х курсів вітчизняних факультетів ХНМУ 
отримали навички надання медичної підготовки і по-справж-
ньому відчули себе частиною медичної спільноти ХНМУ.

4. Близько 200 учасників оздоровилися в умовах чудової природи 
р. Сіверського Донця.

5. Студентське самоврядування ХНМУ отримало значний організа-
ційний досвід і суттєво підвищило свій авторитет в студентсько-
му середовищі університету.

6. Важливим результатом можна вважати і досвід тісної взаємодії 
між студентським самоврядуванням і структурними підрозділа-
ми ХНМУ при виконанні складного і багатоетапного проєкту, 
що зміцнило взаємну довіру і дозволило ефективно реалізовува-
ти подальші проєкти в інших напрямах діяльності.

Життя не стоїть на місці і тема медичного волонтерства на сьогодні 
вже не є такою актуальною. Крім того, карантинні обмеження ускладни-
ли проведення масових заходів серед студентів. Проте, з послабленням 
пандемії, можливість проведення подібних проєктів, можливо в інших 
напрямках студентської волонтерської роботи, знову отримає актуаль-
ність і минулий досвід нам дуже знадобиться.

Висновки. У підсумку можна зазначити, що реалізація масштаб-
них і комплексних проєктів із залученням значної кількості учасників, 
взаємодія структурних підрозділів університету і студентського са-
моврядування дозволяють успішно вирішувати складні, багаторівневі 
завдання у справі підготовки і виховання студентів — майбутніх фахів-
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ців і громадян своєї країни. Врахування всіх обставин і тенденцій, го-
товність до експериментів і нестандартних рішень, певна вимогливість 
щодо якості підготовки волонтерів — все це дає можливість досягати 
вагомих результатів у важливих справах.
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Фільчаков Микола
(ОКЗ «ХНМЦОКС»)

ПУБЛІКАЦІЇ АРХЕОЛОГІЧНОЇ ТЕМАТИКИ
НА СТОРІНКАХ ОФІЦІЙНИХ ПЕРІОДИЧНИХ ВИДАНЬ

ХАРКІВСЬКОЇ ЄПАРХІЇ

У пресі розглядаються різнопланові питання, актуальність яких 
можна орієнтовно визначити, враховуючи частоту їх обговорювання 
та кількості джерел, де вони порушуються. Якщо говорити про археоло-
гію, яка досить поверхнево інтегрована в сферу людського життя, то об-
говорення її проблем у газеті церковного спрямування є ознакою значно-
го зацікавлення суспільства і фахівців цим аспектом.

За радянської доби науковці обходили дослідження єпархіальних ви-
дань, вважаючи церковну тематику буржуазно-націоналістичною, роз-
біжною з комуністичною ідеологією. Тому, у зв’язку із відсутністю до-
сліджень з порушеної проблематики, дана тема є актуальною в наш час.

Мета даного дослідження — виявити публікації археологічного на-
прямку на сторінках «Харьковских епархиальных ведомостях» та її ви-
давничих правонаступників.

Офіційна газета Харківської єпархії протягом другої половини XIX – 
початку ХХ століття змінювала свою назву кілька разів. У 1867–1883 рр. 
виходила під назвою «Харьковские епархиальные ведомости», у 1884–
1904 — «Листок для Харьковськой епархии», у 1904–1909 рр. — 
«Известия по Харьковськой епархии», у 1909–1915 рр. — «Известия 
и заметки по Харьковськой епархии».

Було опрацьовано добірку вищезазначених періодичних видань 
за 1867–1879 та 1883–1915 рр. Всього у цей період було видано 51 публі-
кацію на археологічну тематику.

Всі публікації умовно можна поділити на три групи: 1) публікації 
про археологічні з’їзди; 2) публікації про археологічні дослідження 
та археологічні знахідки; 3) публікації загально-археологічної тематики.
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Перша публікація на археологічну тематику вийшла друком у лю-
тому 1877 року на сторінках «Харківських єпархіальних відомостей», 
в якій йшлося про запрошення всіх бажаючих взяти участь у IV Археоло-
гічному з’їзді у Казані.

Статті про археологічні з’їзди надалі зустрічаються регулярно 
та досить часто, і з часом стають більш детальнішими та розгорнути-
ми. Так, у публікації 1884 року даються розгорнуті методичні реко-
мендації щодо збирання історико-географічних відомостей. Публікації 
в номерах 18 та 19 за 1884 рік були вже майже повноцінними звітами 
про VI Археологічний з’їзд в Одесі, який висвітлював власний кореспон-
дент «Листка» А. Селіванов.

Загалом було видано 9 публікацій про археологічні з’їзди, що стано-
вить 18 % від всіх публікацій на археологічну тематику.

Найбільше публікацій було про археологічні дослідження та знахід-
ки. Всього було опубліковано 25 статей цього напрямку, тобто майже 
половина від усіх публікацій.

В цій групі публікацій окремо потрібно виділити повідомлен-
ня про археологічні розкопки на Святій Землі, яким було присвячено 
12 статей.

Варто відмітити, що археологічні дослідження саме в Харківській 
губернії представлені лише однією публікацією.

Третя група статей знайомить читачів з діяльністю археологічної 
комісії, церковно-археологічного товариства та церковно-археологічних 
музеїв.

Цікавими є статті, які висвітлюють питання важливості археоло-
гії як науки, проблеми збереження церковно-історичних пам’ятників 
та питання протидії скарбошукачам. Ці статті можна назвати одними 
з перших, які підіймають питання пам’яткоохоронної сфери.

Таким чином, публікації у періодичних виданнях Харківської єпар-
хії викликали значну зацікавленість до археологічних досліджень як за-
галом, так і в губернії. Характерною особливістю цих газетних публіка-
цій є комплексний характер надання інформації, але важливо відмітити 
відсутність краєзнавчої спрямованості. Отже, офіційні періодичні ви-
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дання Харківської єпархії можна розглядати як джерело знань з архео-
логії та пам’яткоохороної сфери, щоправда, слід враховувати рівень 
професіоналізму авторів та неоперативність деяких статей. Також, 
при використанні публікацій даних періодичних видань необхідно 
враховувати фактор спрямованості видання.

Фірсова Маргарита
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

СИМВОЛІКА ТА ЕМБЛЕМАТИКА
ВЕЛИКИХ МІСТ УКРАЇНИ

(НА ПРИКЛАДІ КИЄВА, ОДЕСИ ТА ХАРКОВА
УПРОДОВЖ 1990-х – 2020-х рр.)

Міська символіка є однією із складників, які утворюють образ 
міста. Наукова новизна дослідження полягає в тому, що здійснена 
спроба розглянути міські герби, логотипи у соціокультурному кон-
тексті за семіотичним підходом, зосередивши увагу на семантичному 
та прагматичному рівнях. Актуальним є питання про трансформації 
використання і функцій міських символів на сучасному етапі.

В сучасній історіографії дослідження, присвячені міській символіці, 
яка розглядається у соціокультурному вимірі, є поодинокими. Слід від-
значити роботи: А. Б. Гречила «Українська міська геральдика: тенденції 
розвитку»; О. О. Мусієздова «Міська ідентичність у (пост) сучасному 
суспільстві: український досвід»; І. Ю. Саратова «История харьковских 
гербов». В основу дослідження, спираючись на методологічні розробки 
Ю. Лотмана, були покладені підходи візуальної та культурної історії. 
Міська символіка розглянута за допомогою семіотичного підходу, який 
дозволяє вивчати символи як знаки, певні форми відображення інформа-
ції про місто та містян. У роботі використані історико-генетичний, по-
рівняльно-історичний методи, які дозволили простежити становлення, 
еволюцію міської символіки Києва, Одеси та Харкова з давніх часів 
до сьогодення, провести аналогії та виділити закономірності герботвор-
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чої традиції, яка склалася на українських землях. Завдяки цьому, була 
відмічена трансформація використання і функцій головних символів, 
тобто гербів, з плином часу.

Джерельна база дослідження, в першу чергу, складається з візуаль-
них джерел — герби міст Києва, Одеси та Харкова. Загалом, було роз-
глянуто шістнадцять гербів. Шість гербів Харкова та Києва. Чотири 
герба Одеси. Окрема увага була присвячена міським логотипам, які були 
розглянуті на противагу традиційним міським символам, тобто гербам. 
Важливу інформацію для розуміння специфіки міського герботворення 
в часи Російської імперії, надають укази щодо офіційного затвердження 
гербів міст Києва, Одеси та Харкова. В радянські часи декрети щодо 
міської символіки загалом, так і окремі положення про затвердження 
гербів міст Києва, Одеси та Харкова у 1960-х роках. Важливу інформа-
цію про сучасний стан міської символіки надають постанови та закони 
утвореної в 1991 році незалежної держави України.

Автор прийшов до висновку, що герби продовжують виконувати свої 
традиційні функції в офіційному діловодстві міста, маркують міські 
владні структури, вказуючи на самобутність і самостійність міст. Разом 
із тим, у зв’язку сучасних умов міського життя традиційні символи — гер-
би, зазнають трансформацій у своєму використанні і функціях. Сьогодні 
використання гербів не обмежується в рамках офіціозного, суто класич-
ного життя міста. Герб стає об’єктом зображення в різних варіаціях та ін-
терпретаціях, як прикраса міста. Наявні зображення герба в різного роду 
друкованій продукції (листівки, візитівки, туристичні путівники). Попри 
все, герб, як традиційний символ, слугує особливим місцем пам’яті, через 
яке на рівні культурної пам’яті містяни сприймають вже загальноприйня-
ту версію минулого, традиції і легенди свого міста. Створені протягом 
останніх років міські логотипи стали феноменом сучасності. У зображен-
нях часто немає історичного підтексту і за своїм змістом вони дуже 
прості. Разом із тим, у них дуже потужний посил, який допомагає турис-
там запам’ятати місто, а його жителям пам’ятати про сильні його сторони. 
Тобто у поєднанні існування/використання офіційного герба і логотипів 
створюється неповторний образ міста.
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Хромова Вікторія
(НУ «Чернігівський колегіум» імені Т. Г. Шевченка)

ДЖЕРЕЛА ЩОДО ВИВЧЕННЯ
РЕПРЕСОВАНИХ СВЯЩЕННИКІВ ЧЕРНІГІВЩИНИ

У 1920-ті – 1930-ті рр.

Історія репресованого духовенства Чернігівщини посідає актуальне 
місце серед краєзнавчих досліджень та розвідок. Комплексного дослі-
дження, що стосувалась джерел присвячених репресованому духівництву 
Чернігівщини не виявлено.

Матеріали кримінальних справ та спогади з вищевказаної про-
блематики публікуються у наукових журналах «З архівів ВУЧК-
ГПУ-НКВД-КГБ» та «Сіверянський літопис» в контексті досліджуваної 
особи або теми.

Дослідниця Ірина Преловська у роботі «Джерела з історії Україн-
ської автокефальної православної церкви 1917–1939 рр.: збереженість, 
класифікація, актуалізація та інформаційний потенціал», класифікува-
ла всі історичні джерела, які мають відношення до церковного життя 
України 1917–1939 рр. Вчена виділила такі категорії церковних джерел, 
як: 1) соборні постанови, статути, ухвали; 2) матеріали Всеукраїнської 
православної церковної ради; 3) богословські та полемічні джерела, 
4) джерела особового походження, відзначимо, що дослідниця віднесла 
до даної категорії листи, спогади, некрологи та зображальні джерела; 
5) преса; 6) документи радянських органів влади та спецслужб, та судо-
во-слідчі справи. 

Аналізуючи джерела, на підставі яких вивчається історія репресо-
ваного духовенства Чернігівщини, ми застосували методи порівняння 
та класифікації.

На основі аналізу архівних справ Управління Служби безпеки Украї-
ни Чернігівської області, Галузевого Державного архіву СБУ, Державно-
го архіву Чернігівської області, ми виділяємо таку класифікацію джерел: 
1) писемні, 2) фотодокументи, 3) речові.



39-а Міжнародна краєзнавча конференція молодих учених78

До першої категорії джерел ми відносимо:
- кримінальну справу, в яку входить: анкета заарештованого, протоко-

ли допитів підсудного, протоколи допитів свідків, протоколи обшуків, 
заключення;

- підтверджуючі документи: паспорт громадянина УРСР, членський 
білет, реєстраційна картка службовця культу;

- особиста переписка, спогади, вірші, записи, відомості про хрещен-
ня, вінчання, смерть жителів місцевості, де мав парафію священник;

- виписки медичних обстежень;
- вирізки з газет, де висміюється життя священника або повідомля-

ється про зречення сану;
- релігійні записки, молитовники;
- протоколи засідань «двійок» і «трійок» УНКВС у Чернігівській 

області;
До другої категорії ми віднесли фото, які збереглися у криміналь-

но-слідчих справах священників. Варто зазначити, що в справах збе-
реглися не лише особисті фото священників, але і фото храмів, де вони 
здійснювали свою службу.

Третя категорія джерел містить звіти ексгумаційних досліджень 
1971 р., 1987 р., 1989 р., 2001 р., 2006 р., 2007 р., 2011 р., 2012 р., на тери-
торії с. Биківня Київської області та с. Халявин Чернігівської області.

Завдяки обробленим джерелам є змога в повному обсязі відновити 
методи вибиття зізнань із священників, реконструювати допит, встанови-
ти особу священника та його особисті якості, особисте ставлення свя-
щенника до радянської влади. Джерела надають можливість визначити 
місце перебування священника та храм, в якому він служив. Останні 
у вищезазначеному списку джерела надають можливість встановити 
місце поховання особи і дату смерті.
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Чернякова Яна
(ГНПУ імені О. Довженка)

РОЗВИТОК ТУРИСТИЧНОГО ПОТЕНЦІАЛУ
ГЛУХОВА

На півночі України, в Сумській області, на берегах річки Есмань 
розташований Глухів — одне з найдавніших міст Сіверщини. Воно має 
унікальні історико-культурні та природні ресурси, які дають можли-
вість для розвитку різних видів туризму. Землі Глухівщини — джерело 
творчого натхнення для цілої плеяди видатних представників культури 
і наукової еліти. Саме у Глухові народився відомий композитор, народ-
ний артист Юрій Шапорін, в учительському інституті навчався видат-
ний кінорежисер Олександр Довженко. Народились і здобули початкову 
музичну освіту в музично-співацькій школі видатні діячі світової му-
зичної культури, засновники хорового співу, українські композитори 
XVIII ст. Максим Березовський і Дмитро Бортнянський.

Центральна частина міста знаходиться на крутому березі річки, на па-
горбах якого свого часу була заснована Глухівська фортеця. За більш 
ніж тисячолітню історію Глухів багато в чому змінився. Сьогодні при-
ємно пройтись містом, милуючись вишуканою старовинною архітекту-
рою. Проте, маючи величезний туристичний потенціал, Глухівщина 
мало користується попитом як серед українців, так й іноземних турис-
тів. Причиною цього є наявність багатьох проблем, у тому числі й від-
сутність дієвої, з економічної точки зору, стратегії розвитку туризму 
та недостатня промоція регіону у засобах масової інформації.

Метою дослідження є аналіз туристичного потенціалу Глухівщини 
та формування на його основі стратегії розвитку регіону у відповідному 
напрямку.

Середньостатистичний українець на питання, які гетьманські столиці 
він знає, в першу чергу згадує Чигирин або Батурин. Глухів же пригаду-
ється вкрай рідко, хоча насправді саме він був останньою гетьманською 
столицею Лівобережної України. Це одне з найдавніших міст Украї-
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ни. Воно входило до земель Чернігівського князівства. Перша писем-
на згадка про нього зустрічається в Іпатіївському літописі за 1152 рік. 
Але роком заснування міста прийнято вважати 992 р., коли було створе-
но Чернігівську єпархію, до складу якої входив і Глухів.

Про місто початку ХVIІI ст. є письмові свідчення, залишені прочани-
ном Іваном Лук’яновим: «… в ем жителей богатых много, панов; и строе-
ния в нем преузорочные, светлицы хорошие, палаты в нем полковника 
Миклашевского зело хороши; ратуша зело хороша и рядов много; церквей 
каменных много; девичий монастырь предивен зело; соборная церковь 
хороша очень; зело лихоманы хохлы затейливы к хоромному строению; 
в малороссийских городах другова вряд такова города сыскать; лучше 
Киева строением и житием…».

Наразі важко судити, наскільки ця інформація була достовірною. 
Але саме Глухів у 1708 році став останньою столицею Гетьманщини. 
Свідком тих подій була Миколаївська церква (1695 р.), яка збереглася 
до нашого часу. Біля неї на Радному майдані обирали трьох останніх 
українських гетьманів — Івана Скоропадського, Данила Апостола 
та Кирила Розумовського. У Глухові знаходились урядові органи Ліво-
бережної України (гетьманського уряду і двох малоросійських колегій). 
Завдяки архітектору Андрію Квасову місто отримає кілька культових 
пам’яток і споруд громадського призначення.

Адміністративно-територіальна реформа кінця XVІІІ ст. скасувала 
столичний статус Глухова і він на правах звичайного повітового міста 
увійшов до складу Новгород-Сіверського намісництва. В ході нового 
перепланування колишньої гетьманської столиці була знесена більша 
частину фортечних споруд, від яких залишилась лише Київська брама 
Глухівських міських укріплень (1766–1769 рр.), яка зараз є пам’яткою ар-
хітектури, історії і містобудування національного значення.

Завдяки новій буржуазній еліті на зміну провінційному занепа-
ду прийшло бурхливе відродження міста середини ХІХ ст. Основний 
внесок у його благоустрій, розвиток освіти і культури внесла родина 
відомих українських цукрозаводчиків і меценатів Терещенків. Завдяки 
їм Глухів з архаїчним плануванням та одноповерховою дерев’яною за-
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будовою змінив своє архітектурне обличчя і прикрасився комплексом 
мурованих споруд. Терещенки вклали в розбудову міста і утримання 
філантропічних закладів 1,5 млн. карбованців. Так, у Глухові з’явились 
приміщення жіночої та чоловічої гімназій, дитячого притулку, міського 
та ремісничого училищ, земської лікарні та лікарні св. Єфросинії, учи-
тельського інституту, Трьох-Анастасіївської церкви, яка стала родин-
ною усипальницею Терещенків.

Візитівкою сучасного Глухова є водонапірна вежа, зведена на най-
вищій відмітці центральної історичної частини кінці 20-х років ХХ ст. 
за проєктом харківського архітектора Йосипа Лазарєва. Вона знаходить-
ся на перетині найбільш цікавих екскурсійних маршрутів. З її оглядово-
го майданчика турист бачить Глухів як на долоні.

Загальна площа міста становить 20405,93 га. В середмісті виокремлена 
територія Національного заповідника «Глухів», яка охоплює 75 га цен-
тральної історичної частини та ділянки природного ландшафту. Заклад 
здійснює нагляд за 50 об’єктами культурної спадщини, розташованими 
на його території та в охоронних зонах, 37 з яких є пам’ятками історії, ар-
хітектури та містобудування. 7 пам’яток («Миколаївська церква» (1693–
1695), «Київська брама Глухівських міських укріплень» (1766–1769), 
«Спасо-Преображенська церква» (1765), «Трьох-Анастасіївська церква» 
(1893), «Глухівський учительський інститут» (1874), «Глухівська чолові-
ча гімназія» (1880), «Пансіон Глухівської чоловічої гімназії» (1890–1892) 
занесені до Державного реєстру нерухомих пам’яток як пам’ятки націо-
нального значення, 30 — пам’ятки місцевого значення. Майже всі вони 
розташовані в історичному центрі міста, тому оглянути їх можна за від-
носно короткий проміжок часу. Віддалені від центру об’єкти можна по-
бачити, здійснивши підйом на водонапірну вежу.

Округа Глухова також приваблює своєю красою. Мова йде про За-
руцький крейдяний кар’єр як об’єкт туристичного показу. Екскурсійний 
маршрут «Крейдяні гори Заруцького» знайомить з історію сіл Заруцьке 
та Білокопитове, створення крейдяного заводу. Відвідувачі мають можли-
вість не тільки побувати на виробництві, а побачити природні крейдяні 
поклади у відкритих кар’єрах.
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У Сумській області спостерігається низький рівень маркетингових 
досліджень туристичної сфери, недостатнє інформаційно-рекламне за-
безпечення на загальноукраїнському та міжнародному ринках. У засо-
бах масової інформації недостатньо висвітлюються питання розвитку 
туристичної галузі, популяризації туристичних локацій, хоча наявність 
великої кількості історико-культурних об’єктів у поєднанні з розмаїт-
тям природно-рекреаційних ресурсів створюють умови для розвитку 
різних видів туризму на Глухівщині.

Туризм як вид економічної діяльності та важливий соціальний ін-
ститут має чітку орієнтацію на використання природних ресурсів 
і культурної спадщини. Важливим його напрямом є ефективне і раціо-
нальне використання природних ресурсів та об’єктів культурної спад-
щини з одночасним їх збереженням і відновленням. Безпосередньо цим 
і займається Національний заповідник «Глухів», але для його ефектив-
ної роботи в розвитку екскурсійної діяльності повинна бути також за-
цікавлені владні структури всіх рівнів. Крім того, необхідно здійснити 
заходи щодо визначення туристично-рекреаційного потенціалу регіону, 
визначення їх особливостей з метою створення конкурентоспроможно-
го туристичного продукту.

Основними проблемними питаннями, які стримують розвиток ту-
ризму на Сумщині, є:

- низька конкурентоспроможність туристичного продукту області 
через недостатньо розвинену інфраструктуру більшості туристично-ре-
креаційних об’єктів;

- рівень розвитку туристичної індустрії не відповідає наявному 
потенціалу;

- недостатній рівень інформаційно-рекламного забезпечення на вну-
трішньому і зовнішньому ринках щодо туристично потенціалу;

- незначні обсяги інвестицій в розвиток туристичної галузі.
Розв’язання цих проблем можливе лише за умови здійснення комп-

лексу заходів щодо удосконалення системи управління туристичною га-
луззю, належного фінансування та підвищенню рівня інформаційно-ре-
кламної промоції.
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Дослідивши туристичний потенціал даного регіону та проаналізу-
вавши проблеми галузі, можна визначити, що після їх вирішення можна 
сподіватись на активізацію як внутрішнього, так і зовнішнього туризму 
на Глухівщині, яка має всі необхідні ресурси для створення якісних ту-
ристичних продуктів.

Шаповалова Анастасія
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

СОЦІАЛІСТИЧНИЙ РЕАЛІЗМ:
АПОЛОГЕТИКА ТА КРИТИКА

Нині, після розпаду держави, яка стала першим простором для здійс-
нення принципів соціалістичного реалізму, виникли необхідні переду-
мови для дослідження його сутності — історична дистанція, художні 
суперечки навколо художнього методу, його зародження, становлення 
та занепад, а також криза раннього соціалізму. Мистецтво соціалістичного 
реалізму потрібно вивчати як культурний феномен, що поглинув націо-
нальне різноманіття, розвинув аксіологічні та художні системи й харак-
теризував культурну індустрію майже століття на територіях, що під-
лягали Радянському Союзу.

Дослідження та аналіз творів живопису ХХ століття на засадах со-
ціалістичного методу, охарактеризує стан мистецького життя протягом 
ХХ століття.

Наукова новизна роботи полягає у розширенні, доповненні відомих 
даних та уточненні, конкретизації вже відомих даних.

Гіпотезою дослідження є твердження, що метод соціалістичного реаліз-
му зазнавав поетапної трансформації, чинниками такої трансформації 
ставали, передовсім нові політичні завдання, наприклад, «жити стало 
краще, жити стало веселіше», створення образу ідеального громадяни-
на, протиставлення світу «старого» та світу «нового», створення сьо-
годнішнього героя, зображення «великого» будівництва тощо. Модер-
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нізація соціалістичного реалізму у період «відлиги» надала можливість 
художникам працювати в інших художніх напрямках, однак остаточної 
відмови від соціалістичного реалізму не відбулося, метод став одним 
із багатьох художніх стилів.

Для дослідження теми було використано літературу періоду 1920-х – 
1990-х, що відповідає періоду побутування у образотворчому мистецтві 
методу соціалістичного реалізму, та праці дослідників сучасного періо-
ду, які приділили увагу дослідженню теми соціалістичного реалізму 
у мистецтві. Історіографія з 1990-х років до 2021 року охоплює період 
сучасний. Цей період можна схарактеризувати відступом від комуністичної 
ідеологізації, упередженого ставлення до соціалістичного реалізму, ху-
дожнього устрою, критики. Відбувається пом’якшення не тільки для ху-
дожників в темах, сюжетах, напрямках, але й на перший план в науко-
вих роботах виходять питання мистецтвознавчих дискусій, критичне 
ставлення до попередніх робіт, думок, директив тощо.

Джерельну базу роботи склали альбоми художніх творів досліджува-
них митців, каталоги виставок та безпосередньо живописні твори експо-
зицій художніх музеїв.

Соціалістичний реалізм — один з провідних художніх напрямів ра-
дянського мистецтва, який пройшов значний еволюційний шлях від ме-
тоду в літературі до стилю в живописі. Найвищого розквіту та укорі-
нення набув у період 1930-х – 1950-х років, або в період «сталінізму», 
про що свідчать живописні твори цього періоду.

Революційні події 1917 року стали рушійними силами не тільки 
в суспільному житті, але й у сфері мистецтва. Апологетами соціаліз-
му було запропоновано «новаторський» метод, оснований на традиціях 
попередньої художньої культури, для створення «нового» суспільства. 
Таким чином, були нівельовані інші художні течії, вони не отримали 
позитивного схвалення ні у влади, ні у критики. Основні вимоги апо-
логетів до методу у художній сфері були сформульовані та викладені 
в ряді директив, але остаточно визначених властивостей, інструментів, 
інструкцій художнього методу не було чітко записано.
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Протистояння засновників, прихильників та критиків стилю призве-
ло у 1990-х роках до мистецтвознавчих дискусій, які точилися з офіційного 
визнання соціалістичного реалізму, але піку дискусії досягли з розчару-
ванням та сумнівами у соціалізмі наприкінці 80-х у 90-х рр. ХХ ст.

Радянська критика виступала останньою інстанцією для художника 
в затвердженні його твору. Радянська критика була на службі ідеологіч-
них уподобань епохи, вона корегувала та вирішувала, які художні тво-
ри варті визнання та уваги глядача, а які можуть підірвати прагнення 
до «ідеального» завтра бувши формалістськими. Так звані «формалісти», 
своєю чергою, відвойовували свої кордони та права на мистецтво у соціа-
лістичного реалізму. Загалом авангард, модернізм та інші художні напря-
ми відійшли на другий план аж до 1950-х років. Після розвінчання культу 
особи Й. В. Сталіна відбулося значне полегшення у художньому житті, 
соціалістичний реалізм поступово втратив передові позиції у живописі.

Відхід від різноманітності художніх напрямів у 20-ті – на початку 
80-х рр. ХХ ст. призвів до жорсткої ідейно-художньої боротьби, яка зму-
сила укрупнитися або поділитися мистецькі об’єднання за художніми 
інтересами. Боротьба між цими об’єднаннями велася не тільки художні-
ми творами.

Живопис соціалістичного реалізму є найяскравішою ілюстрацією 
його принципів. При аналізі мальовничих творів розкриваються не тіль-
ки особливості стилю, але й особливості художнього життя митців. 
Свобода вибору є, але художник хоче бути почутим, тому має зробити 
правильний вибір.

Отже, на основі всього вище зазначеного доходимо висновку, що по-
етапне становлення соціалістичного реалізму розкривало його особливі 
риси, а саме — орієнтацією на літературне пояснення сюжету; його риса-
ми стали соціальне конструювання художніми засобами; певне нівелю-
вання художника як індивідуальності (значна роль канону); політичні 
завдання як фактор розвитку. Головним замовником виступала держава, 
таким чином, гарантуючи всім художникам, які належали до художньої 
спілки, роботу, замовлення, участь у виставках, а це, у свою чергу, за-
безпечувало сталість художніх форм.
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Соціалістичний реалізм склався як певний художній метод в середи-
ні 1930-х рр. й проіснував як провідний художній стиль до кінця радян-
ської доби. В цей період він зазнав певних трансформацій, що дозволяє 
виокремити етапи його розвитку. Зокрема, таким поворотом став період 
«відлиги». Соціалістичний реалізм досі є провідним жанром живопису 
країн соціалізму (Китай, В’єтнам, Північна Корея та інші).

Шевченко Альона
(ХНУ імені В. Н. Каразіна)

ІВАН ПАВЛОВИЧ ЛАЗАРЕВИЧ
ЯК ЗАСНОВНИК ХАРКІВСЬКОЇ НАУКОВОЇ

АКУШЕРСЬКОЇ ШКОЛИ

У 1804 р. опікун Дерптського навчального округу звернувся до мі-
ністра народної освіти Російської імперії П. Завадовського з проханням 
виокремити акушерство з хірургії як самостійну наукову дисципліну 
і призначити окремого професора на посаду викладача. Відповідь мі-
ністра була наступною: «Я согласен на разделение кафедры хирур-
гии и повивального искусства с тем условием, чтобы один профессор 
обучал только хирургии, а профессору скотного лечения препоручить 
вместе и преподавание повивального искусства, не назначая особенно-
го за то жалования». За таких несприятливих умов довелося працювати 
І. П. Лазаревичу, який став одним із засновників наукового вітчизняно-
го акушерства і гінекології.

Актуальність дослідження зумовлене необхідністю проаналізувати 
наукову діяльність І. П. Лазаревича та його внесок у медицину. При під-
готовці роботи були використані дослідження вітчизняних істориків 
медицини, у яких розкрито зміст основних праць вченого.

У якості методологічної бази застосовані історико-реконструктив-
ний та історико-типологічний методи. З їх допомогою вдалося рекон-
струювати основні факти з життя та діяльності І. П. Лазаревича як за-
сновника вітчизняного акушерства та гінекології.
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Метою дослідження є висвітлення життя і діяльності І. П. Лазареви-
ча у Харківському імператорському університеті, а також дослідження 
внеску вченого у вітчизняну та світову медичну науку.

Іван Павлович Лазаревич народився у березні 1829 року у родині 
дрібнопомісних дворян Могилевської губернії Російської імперії. Вче-
ний з відзнакою закінчив Могилевську класичну гімназію. Потім він 
вступив до університету у Санкт- Петербурзі, який успішно закінчив 
у 1853 році. Після цього майбутній вчений був призначений на посаду 
асистента при акушерській клініці професора А. І. Матвєєва. Одночасно 
з цим, Іван Павлович працював фабричним лікарем Київської межигір-
ської фаянсової фабрики.

Через три роки після цього Іван Павлович Лазаревич був затвер-
джений на посаду помічника директора клініки, на якій він пробув 
аж до 1860 року. У цей час він захистив дисертацію, присвячену вивчен-
ню жіночого таза, отримав звання доцента на кафедрі акушерства, а піс-
ля цього І. П. Лазаревич був обраний у 1862 році професором кафедри 
акушерства, жіночих і дитячих хвороб Харківського імператорського 
університету.

Варто зазначити, що Іван Павлович Лазаревич велике значення приді-
ляв роботі зі студентами. Так, він відмічав: «Родовспоможение составляет 
едва ли не самую важную и трудную отрасль врачебной помощи». З цьо-
го можна зробити висновок, що усі свої сили і знання вчений спрямовував 
на поліпшення викладання свого предмету.

Основною заслугою Івана Павловича у медичній науці є те, що зав-
дяки його діяльності акушерство і гінекологія почали розвиватися 
на науковій основі. Методика викладання акушерства стала проводити-
ся на основі вивчення анатомії і фізіології організму жінки.

Важливу роль у розвитку вітчизняного акушерства і його викладан-
ня у Харківському імператорському університеті відіграла фундамен-
тальна праця Івана Павловича Лазаревича «Курс акушерства». За спогада-
ми сучасників, професор Лазаревич був гарним лектором. Його лекції 
супроводжувалися демонстрацією малюнків, які виконав сам вчений. 
У останні роки свого життя він займався складанням нового атласу 
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своїх інструментів, роботу над яким, на жаль, не встиг завершити. По-
мер І. П. Лазаревич раптово, 25 лютого 1902 року, на 73-му році життя 
від крововиливу у мозок.

Таким чином, внесок І. П. Лазаревича в медичну науку визначаєть-
ся його науковими працями і практичними розробками, що приносять 
користь суспільству до нашого часу. Представники харківської наукової 
акушерської школи, у фундамент якої І. П. Лазаревич заклав наріжний 
камінь, продовжують вести свою корисну діяльність і сьогодні.
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