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АДВОКАТУРА ВОЛИНСЬКОЇ ГУБЕРНІЇ: 
ВІД ПРОКУРАТОРІВ ДО ПРИСЯЖНИХ ПОВІРЕНИХ

У статті розглядаються основні характеристики судових захисників у важливі історичні 
періоди формування та розвитку інституту адвокатури: кінець ХVІІІ – початок ХІХ ст., друга 
половина ХІХ – початок ХХ ст.

Автор, використовуючи історико-порівняльний та проблемно-хронологічний методи, ставить 
за мету дослідити процеси трансформації правового та професійного статусу судового захисника у 
Волинській губернії в зазначені періоди.

У статті визначаються основні етапи функціонування інституту адвокатури на землях Волині, 
простежується еволюція основних вимог та правил для судових захисників відповідно до феодального 
литовсько-польського та російського імперського законодавства в сторону демократизації професії 
адвоката, основи якої були закладені в нормах буржуазних Судових статутів 1864 р. На початку ХХ ст. 
зникають умови обов’язкової наявності нерухомої власності, приналежності до дворянства, майнового 
цензу. На перший план виносяться вимоги обов’язкової вищої освіти, практичного досвіду. В той же час 
залишаються чинними такі характеристики як професіоналізм, дисциплінованість, корпоративна етика 
та готовність надати безкоштовну правову допомогу бідним, хоча мають місце певні зловживання та 
посадові проступки і злочини. Автор аналізує та порівнює правовий і професійний статус адвокатів 
повітових судів Волинської губернії початку XIX ст. і присяжних повірених Житомирського окружного 
суду другої половини ХІХ – початку ХХ ст.

Ключові слова: прокуратор, адвокат, присяжний повірений, Литовські статути, Судові 
статути 1864 р., Волинська губернія.

Інститут правового захисту на землях Волині пройшов складний шлях розвитку, 
починаючи з часів Великого князівства Литовського. Впродовж ХІХ ст. відбулася 
трансформація адвокатури, заснованої на феодальному законодавстві та станових 
традиціях Речі Посполитої до присяжної адвокатури, котра базувалася на принципах 
відкритості, гласності, змагальності судового процесу.

Загальним проблемам правозахисту на українських землях присвячені праці 
українських (О. Святоцький, М. Михеєнко В. Медведчук, В. Святоцька, А. Меланчук), 
польських (I. Lewin, P. Dąbkowski, J. Kitówicz), російських дослідників (К. Арсеньєв, 
І. Гессен, Є. Васьковський, М. Винавер). Інститут судового захисту за литовсько-
польським законодавством досліджували Н. Старченко, Д. Сурков, А. Шевчук. 
Останнім часом в українській історичній і юридичній періодиці з’явилися розвідки, 
присвячені присяжній адвокатурі (І. Василик, О. Самойленко, О. Сєрякова, Ю. Левчук, 
О. Барановський).

Дослідники звертали більше уваги на загальні аспекти, що розкривають процеси 
формування та розвитку інституту правового захисту і представництва. У той же час, 
малодослідженими залишаються проблеми регіональної історії адвокатури. У даній 
статті ставимо завдання дослідити трансформацію правового та професійного статусу 
судового захисника у Волинській губернії з початку ХІХ до початку ХХ ст., визначити 
етапи функціонування інституту адвокатури на землях Волині, простежити еволюцію 
критеріїв визначення правового та професійного статусів судових захисників відповідно 
литовсько-польського та російського імперського законодавства, порівняти їх на прикладі 
діяльності судових захисників Волинської губернії.
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Найпоширенішою назвою захисників в суді до ХVІІ ст. була дефініція 
«прокуратор». У ХVІІ ст. зростає значення термінів «пленіпотент» і «патрон». Упродовж 
кінця ХVІІІ ст. – 1840-х рр. захисника в суді частіше стали називати адвокатом, ніж 
прокуратором. Після впровадження Судових статутів 1864 р. за ними закріпилися назви 
присяжних і приватних повірених.

Можна виділити два періоди розвитку у Волинській губернії, зокрема: 1) 1797–
1840 рр. – період, під час якого правові та організаційні норми литовсько-польського 
законодавства, доповнені російським, переважали у судах і у системі судового захисту; 
2) 1864–1919 рр. – формування та розвиток інституту присяжних і приватних повірених 
на основі Судових Статутів, прийнятих у період буржуазних реформ у Російській Імперії.

Правовий статус адвокатів на першому етапі визначався Литовськими 
Статутами, Магдебурзьким правом, сеймовими Конституціями 1726 та 1764 рр. і 
російським законодавством, яке, в цілому, підтверджувало попередні норми [19]. 
У 1864 р. російський уряд видав Судові статути, котрі поклали початок формуванню 
нової адвокатури: присяжних і приватних повірених. Статути складалися з чотирьох 
документів: Заснування судових встановлень (Учреждение судебных установлений) [23], 
Статут цивільного судочинства, Статут кримінального судочинства, Статут про 
покарання, що накладаються мировими суддями. Ці документи містили перелік 
вимог, які ставилися до адвокатів. У першому періоді – це обов’язкова приналежність 
до шляхетства (дворянства), осілість (проживання в повіті, де знаходиться суд, або 
поряд із ним), наявність нерухомого майна, будь-якої, хоча б початкової освіти та 
попереднього досвіду роботи. Судові Статути на перше місце висунули вимоги про 
наявність атестату з університету або іншого навчального закладу про закінчення курсу 
юридичних наук, або складений екзамен; вимоги практичного досвіду – не менше 
п’яти років прослужити кандидатами на посади по судовому відомству, або займатися 
практикою під керівництвом присяжних повірених в якості їх помічників (ст. 354). 
Присяжними повіреними не могли бути особи, які не досягли двадцятип’ятирічного 
віку; іноземці; боржники; ті, які перебувають на урядовій службі або на службі за 
виборами; особи, обмежені в правах або позбавлені прав свого стану, священики, 
позбавлені духовного стану; колишні захисники, виключені із середовища присяжних 
повірених тощо (ст. 355) [23].

Російське законодавство першого періоду унормовувало чисельність адвокатів 
у судах. Відповідно до Наказу 1811 р. при судах встановлювалася постійна кількість 
штатних адвокатів: у Головних судах повинно бути по 12 адвокатів, у повітових – по 10, 
у магістратах – по 5, у консисторіях – по 6 [21]. Адвокати обиралися членами судів 
шляхом голосування. У Державному архіві Житомирської області збереглися списки 
штатних адвокатів Житомирського повітового суду і результатів голосування членів суду 
за кожного з них. У голосуванні брали участь суддя, два підсудки та писар. Всього до 
суду надійшли документи від 28 кандидатів, відповідно до наказу обрано було 10 [13].

До Житомирського окружного суду, який було відкрито 29 червня 1880 р., 
спочатку було прийнято 13 присяжних повірених і шестеро помічників. Проте, їх 
чисельність швидко зростала, і в 1903 р. колектив захисників Житомирського окружного 
суду становив уже 29 присяжних повірених і 18 помічників [3, арк. 6], а в 1913 р. – 
відповідно 35 і 17 осіб [4, арк. 2–4].

За законами Речі Посполитої волинські адвокати були представлені виключно 
польськими шляхтичами (дворянами) римо-католицького віросповідання віком від 24 
до 65 років. Старші за віком мали сім’ї та дітей. Їх дворянське походження, осілість 
у межах Волинської губернії, майновий стан підтверджували документи: привілеї, 
патенти, декрети, грамоти і свідоцтва (російський варіант назви), які вони надавали під 
час вступу на службу [4]. Зауважимо, що до 1831 р. достатніми правовстановлюючими 
документами для визнання шляхетності були рішення дворянських депутатських зібрань 
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і записи у родовідних книгах провінційної шляхти. Після видання Іменного Наказу 
від 19 жовтня 1831 р. «О разборе шляхты в Западных губерниях и об устройстве 
сего рода людей» розпочався процес люстрації польської шляхти. Закон встановлював 
обов’язковість визнання шляхетства Герольдією [20]. У результаті урядової перевірки 
1838–1840 рр. адвокатів судових установ Волинської губернії було виявлено, що з десяти 
захисників Житомирського повітового суду лише одному була підтверджена на той 
момент шляхетність. Після впровадження закону частина адвокатів була зарахована до 
категорії почесних городян, названої окремим станом і створеної з метою оформлення 
менш привілейованої групи, ніж дворянство.

Поповнення присяжної адвокатури Житомирського окружного суду відбувалося 
за рахунок представників різних станів. Переважна більшість із них були дворянами. 
Згодом посади присяжних повірених та їх помічників починають займати міщани 
і навіть селянин, який закінчив університет із дипломом другого ступеню [5, арк. 6]. 
Частина адвокатів мали класні чини відповідно до російської «Табелі про ранги», тобто 
були в минулому державними службовцями: колезькими секретарями, колезькими 
асесорами, надвірними радниками, титулярними радниками. Серед присяжних повірених 
були також колишні військові у відставці [6, арк. 17].

Релігійна приналежність присяжних повірених обмежується в основному 
представниками католицького і православного віросповідань. В іменних списках 
за 1903 р. знаходимо прізвище представника іудейської віри – Йосипа Хаїмовича 
Перельмутера, котрий розпочав свою юридичну діяльність ще в 1898 р. Наявність євреїв 
у судових установах була під контролем уряду і всіляко обмежувалася. Так, 8 листопада 
1889 p. був виданий наказ, у якому вказувалося, що євреї можуть бути зараховані до 
адвокатури з дозволу міністра юстиції, а з 12 березня 1912 p. прийняття їх на службу 
заборонялося [18].

Проживали і адвокати і приватні повірені переважно в місцях своєї служби 
відповідно до вимоги осілості в законодавстві першого періоду та Судових Статутів, 
за якими повірені приписувалися до судових палат і повинні були обрати місцем 
проживання одне з міст округу своєї палати (ст. 356.) [23]. Російське законодавство 
початку ХІХ ст. вимагало від прокураторів обов’язкової наявності нерухомого майна 
(посесії) у вигляді маєтку або будинку у місті. Земельні володіння адвокатів у перший 
період за їх правовим станом можна поділити на дві групи: родові та набуті за 
заставою. Серед захисників Житомирського повітового суду власником родової посесії 
був Ф. Сташкевич. Він мав два родових маєтки з п’ятьма селянами [13, арк. 9–9 зв.].

Другий вид земельного володіння – за заставним контрактом був більш 
поширеним серед адвокатів. Заставні контракти подавалися до суду разом із документами 
для участі у виборах на посади адвокатів. У фондах Державного архіву Житомирської 
області зберігся опис документів, представлених кандидатами [13, арк. 44–44 зв.]. 
Наявність заставних контрактів, які набувалися в ході адвокатської практики, 
свідчить про успішність і прибутковість цього виду діяльності. Усе ж у 1839 р., коли 
була проведена перевірка адвокатського складу повітових судів, майновому цензу 
не відповідали 23 адвокати: Овруцького – 2; Острозького – 4; Заславського – 2; 
Старокостянтинівського – 1; Рівненського – 3; Дубенського – 5; Кременецького – 2; 
Луцького – 24; Ковельського – 2 [24, c. 97]. 

У законодавстві другої половини ХІХ ст. відсутня вимога майнового цензу для 
присяжних і приватних повірених.

Вимоги до освіти адвокатів законодавство першого періоду обмежувало 
загальноосвітньою підготовкою у школах, де вивчалися загальні предмети та навіть, 
спеціальні юридичні дисципліни. Більшість прокураторів отримала початкову освіту в 
повітових публічних школах. Деякі продовжили навчання у Волинській гімназії. Під час 
конкурсу вони надавали атестати і свідоцтва [13, арк. 178]. Більшість присяжних 
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повірених у Житомирському окружному суді вже мали вищу юридичну освіту і були 
випускниками Київського, Санкт-Петербурзького, Московського університетів. Серед 
присяжних повірених зустрічалися кандидати права. Цікавим є факт наявності у штаті 
«діючих студентів», які очевидно поєднували навчання з практичною діяльністю.

Як правило, прокуратори набували теоретичних і практичних знань, починаючи 
кар’єру помічників, яких називали депендентами або аплікантами при суді або судовій 
канцелярії, де вони займали посади віце-регентів або, навіть, регентів, писарів, 
перекладачів, канцеляристів, протоколістів. По закінченні терміну аплікації або 
після канцелярської служби майбутні захисники складали іспити «у знанні законів» і 
приносили присягу на звання адвокатів і тільки після цього їм дозволялося займатися 
адвокатською практикою, або, як тоді називали, патронацією. Як правило, випробування 
захисників відбувалося в тих самих судах, де вони планували займатися подальшою 
практикою, тобто більшість була випробувана повітовими судами.

Присяжні повірені мали помічників, чисельність яких не була постійною. 
У 1880 р. їх було шестеро, в 1886 р. – двоє, у 1904 р. – 18 осіб [3, арк. 9], в 1913 р. – 
17 [4, арк. 2–4]. Присяжний повірений мав, як правило, одного помічника.

Відмінність помічників від депендентів полягала в можливості останніх 
займатися самостійно юридичною практикою як приватних повірених. Для того, щоб 
отримати свідоцтво на ведення приватних справ вони писали прохання на ім’я голови 
суду, яке обговорювалось на судовому засіданні, та сплатити грошовий внесок у 
розмірі 75 рублів.

В обидва періоди спостерігаються певні ознаки спадковості адвокатських і 
судових посад. Наприклад, Антон Козицкий був засідателем Острозького повітового 
суду. Його син Віктор – адвокатом Старокостянтинівського повітового суду, дочка 
одружена зі Станіславом Закревським – адвокатом Острозького повітового суду, інша 
дочка одружена з архіваріусом Острозького суду Інокентієм Котковським. Досліджуючи 
списки присяжних повірених, також можна простежити початок формування династій 
Прусиновських, Палецьких, Дробиш-Дробишевських, Волкенштейнів [5, арк. 14 зв.]. 
Отже, адвокати прагнули закріпити спадковість у юридичній професії.

Для визначення професійної характеристики судових захисників Волинської 
губернії звернемося до їх практичної діяльності. Професіоналізм адвокатів визначався 
багатьма чинниками, такими як популярність серед населення, зростання чисельності 
адвокатів, а також такими специфічними показниками адвокатської діяльності, як 
ведення справ незаможних верств населення та чисельністю справ, закінчених миром.

Документи Острозького повітового суду засвідчують, що у 30-х роках ХІХ ст. 
адвокатською допомогою користувалася значна кількість людей різного соціального 
стану і адвокати були задіяні у багатьох процесах, при чому вони могли вести декілька 
справ одночасно. Навіть у випадках, коли судове засідання не відбувалося через неявку 
однієї зі сторін і складались судові книги штрафів за неявку відповідача (вони мали 
назву кондемнати), в них обов’язково розписувались адвокати сторін. Так, на основі 
аналізу кондемнатів суду за 1834–1839 рр., можна засвідчити, що прокуратори вели 148 
із 244 судових справ. Тобто, адвокати були залучені до більше, ніж половини справ [16].

Нажаль, статистики по справах щодо другого періоду ми не маємо, але про 
популярність присяжних повірених свідчить зростання їх чисельності. Так, за даними 
О. Святоцького і М. Михеєнка, у 1886 р. в окрузі Київської судової палати нараховувалось 
120 присяжних засідателі та 54 помічники, у 1913 р. їх було вже відповідно 492 та 
4171 особа. Збільшення кількості адвокатів сприяло зменшенню чисельності населення, 
яке обслуговувалося одним адвокатом і, відповідно, зменшенням навантаження на 
захисника. У 1897 р. один адвокат Київської судової палати обслуговував 32,3 тис., а 
в 1910 p. – 16,1 тис. осіб [22, с. 22]. Про зростання чисельності присяжних повірених 
Житомирського окружного суду йшлося вище.
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У ході професійної діяльності прокуратори були зобов’язані займатися справами 
бідних безкоштовно. Вони надавали інформацію про кількість таких справ під час 
вступу на службу, яка заносилася в реєстраційні документи суду і формулярні списки. 
У Журналах Острозького повітового суду є запис про призначення «для осиротелой 
вдовы с малолетними детьми Иоанны Жвановой прокуратора по тяжебному делу с 
помещиками Крыжановскими …» [17, арк. 62–63]. Острозький адвокат Варфоломій 
Куликівський провів 17 таких справ [17, арк. 138–139].

Надання безкоштовної правової допомоги бідним передбачалося російським 
законодавством. Особа, котра претендувала на безкоштовний правовий захист, повинна 
була подати заяву до суду про визнання за нею права бідності. В разі позитивного 
рішення за такою людиною суд закріплював присяжного повіреного, який вів справу. 
Фактичні дані свідчать про досить значну кількість зазначених справ у практиці 
Житомирського окружного суду. Зокрема, у 1909 р. відбулося 138 призначень 
адвокатів [9], у 1911 р. – 135 [11], у 1912 р. – 133 справи [12]. Порівняно із загальною 
кількістю цивільних справ, розглянутих судом у 1910 р., яких було 4088 справи [10], 
справи осіб, які користувалися правом бідності, становлять приблизно 3%.

Свідченням високої професійності прокуратора були справи, що вдалося 
завершити миром. Відомості про них подавалися при вступі на службу. В архівних 
фондах знаходимо інформацію про подання до нагородження орденом Святої Анни 
третього ступеню адвоката Ігнатія Лапинського, який «прекратил миром 27 тяжебных 
дел различной важности» [15, арк. 20].

На початку ХХ ст. присяжні повірені мали право створювати Третейський суд. 
В архіві зберігається справа про утворення Третейського суду у складі двох захисників 
(І. Жданова і М. Скоковського) та одного помічника присяжного повіреного 
(Д. Призанта). Рішення суду влаштувало обидві сторони і вони дійшли згоди [7].

За часів Речі Посполитої організація адвокатів при суді мала назву палестра 
(Palestra), але вона не мала характеру корпоративного об’єднання прокураторів. 
«Назвою палестри в Польщі визначають стан людей – правників, де одні є патронами, 
якими послуговуються у справах приватні особи, інші – вписують до книг публічних 
та виписують декрети, маніфести, реляції позовів та інші транзакції або контракти 
публічні…Така палестра поділяється на регентів, сусцептантів (susceptantów), феріантів 
(feryantów), останню категорію яких складають молоді люди для навчання або подальшої 
в тій професії служби» [1, с. 125].

У Російській імперії вперше було створено професійні організації адвокатів 
під назвою Ради присяжних повірених. Нормативне регулювання діяльністю Ради 
здійснювалось законодавством. Так, у ст. 357–358 «Заснування судових встановлень» 
зазначено, що присяжні повірені кожного округу судової палати (якщо їх не менше 
20 осіб) обирають із свого середовища особливу Раду, а також її голову та заступника 
(товариша). Кількість членів Ради повинна бути пропорційною до кількості присяжних 
повірених і становити від 5 до 15 осіб (ст. 361). До обов’язків Ради присяжних 
повірених належали: розгляд прохань осіб про прийняття на посаду та звільнення з 
посади присяжного повіреного, видача їм різного роду свідоцтв, призначення присяжних 
повірених для ведення справ, у тому числі особам, які мали право на безкоштовну 
юридичну допомогу, вирішення питань дисциплінарної відповідальності адвокатів, 
заборона займатися адвокатською діяльністю на певний термін, виключення зі складу 
присяжних повірених, визначення розміру винагороди повіреним у певних випадках 
тощо (ст. 367–368) [23].

Рада присяжних повірених Київської судової палати була відкрита лише в 
1904 р. До цього терміну всі питання, що стосувалися кадрового складу захисників, 
були під юрисдикцією Київської судової палати та Житомирського окружного суду. 
Більше того, окружний суд проводив загальні та розпорядчі засідання з питань 
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Ради присяжних повірених уже після її заснування, тобто фактично контролював її 
діяльність і рішення.

Спроба створити свою організацію спостерігалась і серед адвокатів Житомирського 
окружного суду, документи якого зафіксували відкриття та існування протягом певного 
часу «Кабінету присяжних повірених» [2]. Із матеріалів суду дізнаємося, що ця 
організація була створена 16 грудня 1907 р. із метою «встановлення гармонії та порядку, 
скасування різноманітних суперечок та особистих непорозумінь та морального впливу 
на тих, хто ухиляється» [2, с. 23]. Проте, створення власної самоврядної організації 
при Житомирському окружному суді було зупинене наказом Голови Житомирського 
окружного суду.

Деякий час при Житомирському окружному суді діяла юридична консультація. 
У документах знаходимо таблицю з кількістю порад і матеріальної винагороди за 
отримання консультації. У 1897 р. було надано 85 порад на суму 102 руб., у 1900 р. – 
227 порад на суму 227 руб., у 1904 р. – 103 поради на суму 113 руб. [3, арк. 9].

Для об’єктивної оцінки діяльності прокураторів потрібно відзначити наявність 
посадових зловживань і навіть злочинів у їхній практиці: відлучки з місця роботи, 
махінації з документами і книгами реєстрації справ; образи членів суду, обман 
довірителів із метою збагачення, недобросовісне ведення і затягування справи тощо. Так, 
адвокат Острозького повітового суду Йосип Паславський, користуючись фальшивими 
документами, привласнив 1305 руб. у спадкоємців Войцеха Вігури. Острозький 
повітовий суд розслідував цю справу і спочатку постановив повернути позивачу 
одну п’яту частину суми, а з адвокатами Паславським і Закревським, який допомагав 
першому, «поступить по законам». Згодом справу було переглянуто і суд примусив 
адвокатів повернути всю суму [14, с. 413].

У практиці Житомирського окружного суду частими були неявка на засідання 
суду без надання пояснень, неналежним чином оформлення позовів, введення в оману 
довірителів [8, арк. 1–4]. У цих випадках суд призначав судове розслідування, що 
завершувалось або виправданням присяжного повіреного, або винесенням йому догани. 
Траплялися випадки виключення з числа адвокатів із причин, визначених у 368, 369, 372 
і 373 ст. [8, арк. 1–4]. І все ж більшість дисциплінарних справ суд намагався вирішити 
на користь захисника, не «виносячи сміття з хати».

Отже, в період із початку ХІХ до початку ХХ ст. відбулася трансформація 
волинських захисників від заснованих на засадах феодального литовсько-польського 
законодавства прокураторів і адвокатів до створених на основах буржуазних реформ 
присяжних і приватних повірених. Новостворена адвокатура відзначалася більшою 
демократичністю складу, освіченістю, організованістю та корпоративністю. Ці нові риси 
інституту правозахисту привернули до нього широкі верстви населення, включаючи 
найменш забезпечену категорію жителів регіону.
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Zosimovych O. Advocacy of the Volhynian Gubernia: from procurators to jurors.
The article describes the main characteristics of the court layers during the main historical time: from 

the end of the XVII century till early XX century. The author uses the historical – comparative and problematic-
chronological methods.

The article`s aim is to investigate the transformation processes of the legal and the professional layers 
status in Volhynian gubernia during the determined periods.

The paper defi nes the main stages of the functioning of the advocacy of the Volhynian lands, observes 
the evolution of the basic requirements and rules for court layers in accordance with the feudal Lithuanian-
Polish and Russian imperial legislation towards the democratization of the lawyer profession, which was started 
up by the bourgeois Court Statutes (1864). In the second part of the XIX century – at the beginning of the 
XX century the criteria of mandatory presence of real property and belonging to the nobility disappeared. 
The requirements for compulsory higher education, practical experience were placed on fi rst place. At the 
same time, professionalism, discipline, corporate ethics and willingness to provide free legal assistance to the 
indigents remained valid factors, although the professional abusive practice and even criminal acts took place. 
The author analyzes and compares the legal and the professional status of the district courts procurators of the 
Volhynian gubernia in the beginning of the XIX century and sworn jurors of the Zhytomyr Regional Court in the 
second half of the XIX and early XX century.

Key words: procurators, lawyer, jurors, the Lithuanian statutes, the Court statutes of 1864, 
the Volhynian gubernia.
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THE SITUATION OF THE LIGHT INDUSTRY ІN THE OVER DNIPRO UKRAINE 
IN THE SECOND HALF OF XIX-th – EARLY XX-th CENTURY

The article highlights the question of the formation and the development of the light industry in the 
Over Dnipro Ukraine in the second half of XIX-th – early XX-th century and their impact on the socio-economic 
development of the region. The issue of the unresolved crisis phenomena in the light industry is a special 
interest in the society and among scientifi cs to the economic problems in the national economy. The processes 
that were in Ukraine in the past require profound analytical and synthesized assessments by historians today. 
The article carries materials about the industrial development of the factories and plants, it was shown the 
supply of raw materials for the enterprises. It was specifi ed the industrial directions of the factories because 
of scientifi c achievements and the sales on export and domestic markets. It is presented the general situation 
of some branches of the light industry. Studying this subject it was found that the network of the plants and 
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factories was formed both by the efforts of the government schemes and local bussinessmen. It is realized the 
reasons of the decline of the industry due to increased demand for tilled soil, decrease of the raw materials 
and the production transfer from Ukraine. The history of the light industry was one of the actual topics not 
only from the scientifi c and cognitive point of view, but also in the context of identifying the historical roots 
of modern problems and ways of their solution. It was emphasized that the processes of the formation and 
development of the light industry in the Ukrainian provinces had their own specifi city in comparison with the 
general-imperial tendencies.

Key words: light industry, market, raw materials, plant, technical progress, commodity-money relations, 
reforms, factory-plant industry.

The issue of unresolved crisis phenomena in the light industry is a special interest in 
society and scientifi c circles to economic problems. The processes that took place in Ukraine 
in the past require profound analytical and synthesized assessments by historians today. 
Modern Ukrainian economy requires the study of specifi c experience in the management and 
development of the light industry in the second half of the XIX-th and early XX-th centuries. 
Therefore, at this stage of the historical science, a comprehensive understanding of the 
peculiarities of the development of the light industry in Ukraine involves studying the 
problems of economic history and its separate regions. The formation and development of 
the light industry in the Ukrainian provinces had their own specifi city in comparison with 
the general imperial tendencies. The experience of the economy has shown that it is the 
light industry that can quickly adapt to activities in the market conditions. The situation of 
the light industry can not be imagined in isolation from such elements of the economy as 
trade, co-operation, private capital, taxes, customs policy, pricing, markets. The maturity of 
these elements, the level of their introduction into economic relations directly depended from 
the degree of practical implementation of the reforms of the 1860’s in all spheres of vital 
activity of the state.

The works of historians who studied some branches of the light industry have 
made their contribution into the studies of the Ukrainian light industry. The works about 
light industry appeared relatively long ago and in their nature have only a general outline 
of the main processes of the light industry development in Ukraine. The need for a deeper 
and more comprehensive study of the structure, organization, level of industrial production 
requires the expansion of the source base. Historiographic works of this issue consider light 
industry in the context of the policy of the tsarist government, its role in the economic 
development of Russia and Ukraine is signifi cant in the study of the topic. The work of 
T. Derevyankin [7] is devoted to the study of a separate form of industry (manufactory) on 
the example of its most characteristic branch (textile). The monograph has become a study 
of the Ukrainian textile manufactory, it solves a complex set of questions about the patterns 
of formation and development of the textile industry in Ukraine in the general aspect of the 
genesis of capitalism. Much attention was paid to the situation of Russian and Ukrainian light 
industry by K. Pajitnov [13; 14]. The author connects the formation of the wool, silk and 
fl ax hemp industry with the economic and customs policies of the autocracy regarding to 
the establishment of the enterprises and the provision them by raw materials. I. Gurzhia’s 
monograph [5] covers a complex of issues about the expansion and strengthening of the 
industrial and commercial development of Ukraine in the 60–90’s of the XIX-th century. 
In particular, the author highlights the development of the light industry in Ukraine in the 
system of formation of market relations. O. Nesterenko showed the industry of Ukraine on 
the all main stages of its development: the period of the development of industry from craft 
to the factory and the development of factory production in pre-revolutionary Ukraine [10]. 
The problems of the formation of Ukrainian light industry and the marketing of its products 
was researched by M. Moskaluk [8]. The author analyzed the economic policy of tsarism 
with regard to the light industry, its material and technical base and production volumes. 
A monograph of Kharkiv researchers dedicated to the Kharkiv rope plant [2] became 
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a great work in the study of regional history. It traces the development of the plant since 
its foundation up to 70-ies of the XX-th century by the merchant Novikov. However, the 
analysis of available literature indicates that the problems of the situation of the light industry 
of the investigated period have not been fully studied.

The purpose of the study is to reveal the situation of the light industry of the Over 
Dnipro Ukraine in the second half of the XIX-th and early XX-th centuries through analysis 
of the development of its industries, the productivity and machining of factories and plants.

The research tasks are to determine the state of scientifi c development of the problem 
and directions of its elucidation, to clarify the peculiarities of the light industry development; 
the disclosure of its dynamics, the impact of the reforms on the economic climate and the 
industrial development of the Ukrainian provinces of the Russian Empire.

As a result of the reform of 1861 new market relations changed the old feudal ones. 
Under these conditions, the merchants and nobles of the Over Dnipro Ukraine were actively 
involved into the development of commodity production. The light industry which was most 
represented by wool cloth, wool stockings and wool washing branches was no exception in 
the studied region.

The light industry of the Ukrainian provinces of the Russian Empire had its own 
peculiarities. The development of the most important branches of production largely depended 
from the imported equipment, raw materials and materials. Many sectors of the light industry 
did not exist at all [6, p. 9]. Some branches of the light industry, which in the pre-reform 
period came to the external market with their products began to decline during the period 
of industrial capitalism, they developed very slowly, working on a narrow domestic market. 
They were cloth and rope industries [5, p. 42].

The industry of the processing of fi brous matter was the most developed. This industry 
includes a set of industries involved in the processing of plant and animal fi bers. In the study 
period, the wool industry fell into three large and completely separate branches of wool 
production: coarse cloth, thin cloth and wool worsted fabrics. The main group of the wool 
industry were factories for making cloth. The enterprises engaged in the production of wollen 
fabrics can be divided into two groups. The fi rst group included institutions that fabricated 
rude army cloths at a price of about 1 rub. for the arshin These enterprises were located in the 
Katerynoslav, Poltava, Kharkiv and Kherson provinces. The concentration of cloth production 
in the Ukrainian provinces was caused by a large raw material base in the south of Ukraine 
and it was easy to deliver it by navigable rivers [13, p. 81].

The second group consisted of worsted enterprises, including stockings. The fi rst 
manufactory, producing worsted fabrics, arose in Russia in 1826 in Ryga, later the production 
of fabrics was developed in Moscow. The manufactory of General Popkov operated in 
Katerynoslav, but it was closed. The spread of the production of worsted fabrics was greatly 
hampered by the lack of long-fi ber wool, the high complexity of preparatory operations and the 
high cost of spinning devices. The second group included institutions located in Volyn, Kyyiv, 
Podillya, Tavriya and Chernihiv provinces. By their size they gave way to the enterprises of 
the fi rst group, but the cost of production per worker was almost 4 times higher. The cost per 
leg of wool was 2 rubles 26 kopecks, which is more than 2 times higher. The manufactories 
of these provinces provided local middle class by the products and exported it [13, p. 73–84].

The third group of companies included wool washing and sorting facilities of the 
wool industry. The primary processing of wool was carried out in the Kharkiv and Kherson 
provinces. At the beginning of the XX-th century, there were 2 wool washing machines in 
the Kharkiv province that were founded in 1850 and in 1875, and the sinks, which were 
mentioned in the lists in 1894 and 1898, were established in 1824 and 1844. In 1878 they 
were closed. Thus, the closing of old and the lack of new enterprises were observed in wollen 
production. The productivity of each closed wollen washing factory was about 25–30 thousand 
pounds of wool a year [11, p. 5].
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The production of wollen industry in the pre-reform period was spread not only in 
Ukraine, but also in Central Russia, the Baltic provinces, the Kingdom of Poland, in the 
Caucasus, gradually reduced its production. By the 70’s of the XIX-th century more than half 
of wollen products were manufactured in the Moscow province. Six provinces followed it, 
each of which produced industrial products for 2,5–8 million rubles. Their number included 
the Chernihiv province. The Kyyiv province belonged to eight provinces of Russia with the 
cost of production from 500 to 1800 thousand rubles. In the Podilsk and Volyn provinces, the 
manufacture of wool products was from 100 to 300 thousand rubles. In 1895 in the Ukrainian 
provinces there were 194 cloth enterprises, the cost of their production was 3280 thousand 
rubles, or 313 thousand rubles less than in 1865. This was the consequence of those shifts 
that took place in the economic specialization of the areas [5, p. 42–43].

The textile industry in the Ukrainian provinces was not developed enough before 
the First World War. For its successful development it was necessary to fulfi ll three main 
requirements: the opportunity to receive cheap raw materials, suffi cient fuel reserves and 
cheap labour. According to the fi rst point, Ukraine did not differ much from Central Russia, 
but to deliver cotton from America or Egypt was very unnecessary. The utilization of the 
development of peat deposits in Ukraine and the development of deposits of coal in Russia, 
placed the Ukrainian industry in a disadvantage too. And if you consider that Ukraine had 
always been an agricultural land, then, of course, there were not enough free hands. By these 
reasons, the textile industry, historically, was not in the southern state, but in the north, in the 
so-called Central region of Russia. It is no coincidence that in 1912 the textile industry of 
Ukraine occupied the whole industry: by the number of enterprises 1,8%, by the number of 
workers – 0,9%, by the output of production – 0,6% [14, p. 232].

In Ukraine the textile industry was less developed compared to other industrial 
productions, and it remained the same until the beginning of the First World War. As in 
the fi rst half of the XIX-th century, Ukraine was the market for the sale of textiles from 
the central and northern regions of Russia and Poland. Ukraine was also a rich source of 
raw materials for the textile industry of Russia. Comparing the industrial development of 
Russia and Ukraine, it can be affi rmed that the manufacturing and textile industries occupied 
the leading place in Russia, while in the Over Dnipro Ukraine the textile industry was at 
eleventh place. By 1914 there were only 6 large textile enterprises in Ukraine: 3 in Kharkiv, 
2 in Odesa and 1 in Lugansk. In Kharkiv two wool washing machines used Ukrainian and 
imported raw materials from the Caucasus and one sink-rope factory. The Black Sea roped 
plant and the jute factory worked in Odesa. In Lugansk there was a factory for the production 
of camel belts, transmission belts for mills, pressed cloth for olyans. During the First World 
War a part of textile enterprises were transported to Ukraine from Russia for the needs of the 
Army. The census of 1920 registered 126 enterprises (Kharkiv region 37, Odesa and Kyyiv 
regions 17). Only 68 enterprises could produce products because of the lack of necessary 
equipment [3, p. 13–14].

Wool washing factories appeared in Ukraine in connection with the development of the 
cloth industry and the growth of sheep breeding where wool was sorted steamed, washed in 
cold water, dried and packed in bales. The owners of the wool washing factories bought wool 
for the initial processing, resold it or washed for a payment from the landowners [4, p. 30].

Most of the wool which was delivered to the cloth factories was washed and cleaned. 
The main raw material for the production of high-quality cloth was thin-wool. Kharkiv became 
the center of the wollen industry for merino wool from the second half of the ХІХ-th century. 
In 1860 there were 7 wool washing factories operating there. They were the best in the Russian 
Empire with their equipments and quantity of washed wool. Almost 700 workers worked at 
the best merchants of Kuvshinnikov’s and Ryzhov’s enterprises. The cash turnover of each of 
the entrepreneurs was in the amount of 300–400 thousand rubles only for one summer. Total 
working capital of all enterprises amounted to 600 thousand rubles; the annual output in cash 
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equivalent reached 1 million rubles, or 26% of the same indicator throughout the Russian 
Empire (3 million 856 thousand rubles). Except Ukraine washed wool was sold to wollen 
factories in Moscow and abroad (Austria, Prussia). In the early 60’s of the XIX-th century the 
wool washing industry played an important role in Kharkiv industry, over 2 thousand workers 
worked at all wool washing factories [16, p. 73].

During the investigated period, the number of wollen enterprises and workers on them 
decreased, and the volume of production decreased too. At the same time an intensive process 
of concentration, mechanization of production and the growth of the labour productivity took 
place on this basis. If in 1865 one enterprise produced the output amounted to 232 897 rubles, 
then in 1895 – 648 100 rubles. In that case, the volume of production of one company was 
almost threefold. So, the wool washing production in the Kherson province was constantly 
decreasing, and it was growing in the Kharkiv province. By 1900, there were only 4 operating 
wool washing enterprises in Ukraine, 3 –in the Kharkiv province (686 workers), and 1 – 
in Kherson province (148 workers) [9, p. 54].

The rope-jute industry was developed thanks to the cheap raw materials and simple 
technical production. The Russian government developed it in Odesa for two reasons. In this 
largest Ukrainian port city there was a great demand for the sack-rope products which were 
necessary for technical equipment for the export of corn and other products. The second 
reason was the convenience of delivering imported jute to Odesa, which greatly reduced 
the price of the product itself. The advantageous location of Kharkiv on the border between 
areas rich in hemp and areas of high demand for sacks and other knitting had a positive 
infl uence on the distribution of the cable-jute industry in that centre. In comparison with 
the production of the Russian Empire, the share of the Ukrainian cable-and-jute industry 
in the total volume of production of yarn and other fi brous substances of vegetable origin 
approached to 20% [3, p. 14].

The cost of annual production of the rope industry was no more than 500 thousand 
rubles in the pre-reform period. Thus, in 1871, there were 9 rope enterprises working in 
the Poltava, Kharkiv, Katerynoslav and Kherson provinces, which employed 230 workers, 
who made ropes for 431 thousand rubles. Among rope companies, there were large plants 
with dozens and hundreds of workers. For example, Novikov’s factory in Odesa produced 
32 thousand pounds of ropes and strings in 1885. The raw material was brought from the 
Orel, Kursk and Chernihiv provinces, as well as from England (manila yarn). The ropes 
and strings made at the factory were sold to the Black Sea and Azov ports, and abroad to 
the ports of the Danube, the Aegean and the Mediterranean seas [5, p. 43]. The Ukrainian 
linen-cannabis-jute industry was 37,1% or 6% relatively to the same Russian Empire 
industry [1, p. 31].

Two largest centres of the Ukrainian leather industry were formed in Odesa and 
Berdychiv, they produced 9/10 of all products. It should be noted that full production could 
not develop in Ukraine as a result of the colonial situation of the economy. In that case, 
it is necessary to point out the sharp disproportion between leather raw materials and the 
production of semi-fi nished products. Analyzing the share of exports of leather raw materials 
beyond the boundaries of the ethnographic territory of Ukraine, we also observe that such 
soft leather goods as chrome, chevrolet, and others occupied a large proportion in the import 
balance. According to estimates, 1/3 of the consumed semi-fi nished products of the Ukrainian 
light industry were imported. The share of imported semi-fi nished and tannery materials was 
about 75% in the balance of the raw materials at the plants in Kyyiv and Odesa. At the 
same time, Ukraine exported a signifi cant amount of raw materials from the same regions. 
In despite of the shortage of the imported soft leather goods the production of solid (soled) 
semi-fi nished products amounted to 80% of the total production of semi-fi nished products. 
Such an irrational structure of the leather industry of the Over Dnipro Ukraine could not 
bring high profi ts [3, p. 13].
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The largest enterprises of the leather production were in the Kyyiv, Chernihiv and 
Kherson provinces. The number of factories and their annual production was almost the same 
in the Kyyiv and Chernihiv provinces: 62 plants in the Chernihiv province made products for 
1 386 000 rubles, 58 plants in the Kyyiv province – for 1229 thousand rubles. The centres of 
the leather industry of the Kyyiv province were Kyyiv, Berdychiv and Smila. In the Berdychiv 
district there was the Schlenker’s plant, which was founded in 1875, there were two steam 
engines (75 horsepower). Annual turnover reached 33 300 processed skin for the amount of 
320 thousand rubles. There were 127 workers at the plant. The Kobets’ plant in the suburbs 
of Kyyiv was smaller with its production for 100 thousand rubles. It had a steam engine 
(20 horsepower) and 24 workers. The amount of processed leather was 16 500. The plants 
with small-scale production from 3 to 25 thousand rubles predominated in the Chernihiv 
province. The leather industry of the Kherson province had 16 factories with 475 workers, 
that produced the output for 1070 thousand rubles, it was mainly concentrated in Odesa. 
Paraskev and Koadazaki had the largest plants. The Paraskeva’s plant had 2 steam engines for 
30 horsepower, it produced 21 500 skins worth 400 thousand rubles, and it had 117 workers. 
The Koadazaki’s plant operated two steam engines and 38 workers and it processed 36 200 
skins a year, worth 362 thousand rubles. In the Yelysavetgrad county, the Olviopolskyi Leather 
Plant produced 12 thousand skins worth 180 thousand rubles; the plant operated one steam 
engine and 70 workers [15, p. 99].

It is diffi cult to statistically determine the volume of Ukrainian leather products on 
the eve of the First World War. Thus, according to the All-Russian Society of Garberneys, 
16 million skins were produced (12,5 million large and 3,5 million small ones) in the Russian 
Empire in 1916. Ukraine accounted only 3 million, or 18,7% of this volume. In connection 
with the military actions some parts of the Russian leather plants were transferred to Ukraine. 
The demand for leather products was increasing. In this transition period, the share of 
Ukrainian products increased to 20–24% [3, p. 13].

Thus, on the eve of the First World War, the light industry of Ukrainian provinces 
declined, a group of fi brous processing plants didn’t receive signifi cant development in 
Ukraine. Ukraine provided for its demand for wool, cotton and other industrial goods by 
the products from the enterprises located in the other parts of the Russian Empire. Ukraine 
was also a rich source of raw materials for the textile and leather industry of Russia. The 
cotton industry wasn’t developed in Ukraine, its small factories arised and disappeared in 
the different provinces. The fabric industry was represented by relatively large enterprises, 
it was located compactly, and mainly focused in the Poltava and Chernihiv provinces. Even 
technically-developed cloth factories didn’t progress in the Chernihiv province and the quality 
of the products decreased in the second half of the XIX-th century. The wool washing 
industry that declined in the second half of the XIX-th century continued to play a signifi cant 
role thanks to the development of this branch in the Kharkiv province. In the cable industry, 
only the Kharkiv rope factory and the Odesa jute factory were typical for developed capitalist 
enterprises. As an example the development of the leather industry shows the elements of the 
technical and economic falling of the Over Dnipro Ukraine.
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Левицький В. Становище легкої промисловості Наддніпрянської України в другій 
половині ХІХ – на початку ХХ ст.

У статті висвітлено питання формування та розвитку легкої промисловості у Надніпрянській 
Україні в другій половині XIX – на початку XX ст. та її вплив на соціально-економічний розвиток регіону. 
Питання невирішеності кризових явищ у легкій промисловості викликає особливий інтерес у суспільстві 
та наукових колах для вирішення економічних проблем національної економіки. Процеси, що мали місце 
в Україні в минулому, вимагають сьогодні глибоких аналітичних та синтезованих оцінок істориків. 
У статті розкривається виробнича діяльність заводів і фабрик, показано постачання сировини для 
підприємств легкої промисловості. Вказані напрямки виробничої діяльності фабрик та заводів внаслідок 
наукових досягнень і продажів товарів на внутрішніх та зовнішніх ринках. У дослідженні представлено 
загальне становище деяких галузей легкої промисловості. Встановлено, що мережа заводів і фабрик 
формувалася як зусиллями державних структур, так і місцевими підприємцями. Виявлено причини 
зниження обсягів легкої промисловості через збільшення попиту на оброблювану землю, зменшення 
сировинних ресурсів та перенесення виробництва з України. Історія легкої промисловості була однією 
з актуальних тем не тільки з наукової та пізнавальної точок зору, але також у контексті виявлення 
історичних коренів сучасних проблем та шляхів їх вирішення. У статті підкреслено, що процеси 
формування та розвитку легкої промисловості в українських губерніях мали власну специфіку порівняно з 
загальноімперськими тенденціями.

Ключові слова: легка промисловість, ринок, сировина, завод, технічний прогрес, товарно-грошові 
відносини, реформи, фабрично-заводська промисловість.
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ПОДІЇ УКРАЇНСЬКОЇ РЕВОЛЮЦІЇ 1917–1921 рр. 
В ІНТЕРПРЕТАЦІЯХ ПЕТРА СТЕБНИЦЬКОГО 1

У статті проаналізовано публіцистику П. Стебницького, присвячену подіям Української 
революції 1917–1921 рр., розглянуто його тексти у якості складової національного дискурсу. Окрім 
ряду відомих праць громадського діяча («Мозок нації», «Немезида», «Логіка життя», «На пожарині», 
«Україна в економіці Росії» тощо) нами долучено розвідки, виявлені в архіві: «Закон еволюції і право 
революції», «Страшна спадщина. (Економічно-фінансові наслідки світової війни)», чорновик праці без 
назви «…Але тимчасовий російський уряд…».

У дослідженні використано порівняльно-історичний, історико-типологічний, історико-оглядовий, 
історико-описовий методи. Крім того, застосовано критичний дискурс-аналіз, за допомогою якого 
публіцистичну спадщину П. Стебницького проаналізовано як частину національного дискурсу.

Доведено, що публіцистика П. Стебницького є важливою складовою української журналістики 
початку ХХ ст. і, власне, періоду Української революції 1917–1921 рр., має яскраво виражений 
націотворчий та антиколоніальний характер. Твори публіциста утверджували ідею окремішності 
української нації, її право на самовизначення та окремий шлях розвитку національної культури; у 
них прослідковані такі концепти як «федерація», «автономія», «державність», «незалежність», 
«самостійність». Встановлено, що громадський діяч з’ясовував причини й мотиви Української революції 
1917–1921 рр., описував перебіг політичних подій, розглядав її економічні, соціальні та культурні наслідки, 
висловлював власне ставлення щодо національно-визвольних змагань.

Ключові слова: П. Стебницький, національний дискурс, публіцистика, державність, Українська 
революція 1917–1921 рр.

Сьогодні в українському соціумі постала нагальна необхідність дослідження життя 
і діяльності видатних діячів українського визвольного руху початку XX ст., вивчення 
історії державних установ і формувань Української революції 1917–1921 рр. Такі заходи 
мають сприяти популяризації історії українського державотворення та приверненні 
уваги до національно-визвольної боротьби українців. В умовах загострення російської 
пропаганди, постійної зовнішньої загрози з боку Російської федерації, важливими 
видаються пошуки та розуміння історичних націо- та державотворчих процесів, витоки 
власної національної самоідентифікації, нове прочитання та інтерпретація національно-
спрямованих текстів, які сьогодні видаються особливо актуальними і сприятимуть 
підняттю патріотизму серед населення.

Дане дослідження актуальне в розрізі як історико-біографічних студій, історичної 
персоналістики, так і в контексті проголошеного Президентом України указу про 
відзначення у 2017 році та протягом наступних п’яти років 100-річного ювілею 
Української революції 1917–1921 рр. Петро Януарович Стебницький як представник 
українського національного руху кінця ХІХ – початку ХХ ст. брав активну участь у 
революційних подіях, займаючи ряд посад в уряді (виконував обов’язки секретаря, 
згодом – голови Української Національної Ради в Петрограді, одноосібного представника 
Центральної Ради (комісара) при Тимчасовому уряді, сенатора Адміністративного 
Генерального суду Державного сенату, очільника Української мирової делегації в 
українсько-російському переговорному процесі, міністра народної освіти та мистецтв 
Української держави часів П. Скоропадського), виступав як державотворець, громадський 
діяч, книговидавець, меценат, публіцист [детально про це див.: 3].

1 Дослідження проведено за фінансової підтримки Наукового Товариства ім. Т. Шевченка в Америці (Стипендійний 
фонд ім. Юрія Кузіва).
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Повністю поділяємо думку А. Борця про те, що публіцистика П. Стебницького 
є важливою складовою української журналістики початку ХХ ст. і, власне, періоду 
Української революції 1917–1921 рр., що вона має яскраво виражений націотворчий та 
антиколоніальний характер. Твори публіциста й письменника за допомогою системи 
міфів, символічних ресурсів та стратегій утверджували ідею окремішності української 
нації, її право на самовизначення та окремий шлях розвитку національної культури. 
Водночас публіцистика П. Стебницького містила багато елементів імперського дискурсу, 
що свідчить про його значний вплив на діячів українського руху. Протягом тривалого 
періоду твори публіциста імпліцитно чи відкрито леґітимізували ідеї «великої Росії», 
«руськості» як культурної спільноти, слов’янської єдності тощо, і лише згодом стали 
проукраїнськими. Тому це дає підстави говорити про публіцистику П. Стебницького як 
складне гетерогенне явище, що відображає суперечливий зв’язок між національним та 
імперським дискурсами [1, с. 181].

Погляди П. Стебницького на події першої російської революції (1905–1907 рр.) 
частково піддавалися аналізу у працях С. Іваницької та ін., на події Української 
революції 1917–1921 рр. – у дисертації А. Борця. Постаті П. Стебницького в цілому 
наразі присвячено значний масив досліджень: публікації біографічного характеру 
(дослідження А. Болабольченка, окремі праці І. Демуз, І. Старовойтенко); науково-
популярні та наукові видання з оцінкою ролі П. Стебницького в національно-
культурному будівництві України кінця ХІХ – початку ХХ ст. (роботи Н. Зубкової, 
В. Піскун, І. Старовойтенко, М. Таборита); праці про книговидавничий, книгознавчий, 
бібліотечний та бібліографічний напрями його роботи (дослідження Т. Варави, І. Демуз, 
Л. Дубровіної, Н. Миронець, Г. Солоіденко, О. Степченко); праці з висвітленням 
політичної складової діяльності громадського діяча (розвідки Л. Фурсенко, Р. Пирога); 
праці з аналізом літературно-публіцистичної спадщини (напрацювання Г. Макар); роботи, 
присвячені зібранню, опублікуванню й аналізу епістолярної спадщини П. Стебницького 
(дослідження І. Демуз, Т. Демченко, Л. Кузьменко, Н. Миронець, І. Старовойтенко, 
О. Степченко). Більш детально з історіографією вивчення постаті громадського діяча 
можна ознайомитися в авторській публікації [2].

Метою статті є аналіз публіцистики П. Стебницького, присвяченої подіям 
Української революції 1917–1921 рр., розгляд його текстів у якості складової 
національного дискурсу. Зокрема, окрім ряду відомих праць громадського діяча, 
проаналізованих іншими дослідниками, нами долучено розвідки, виявлені в архіві: 
«Закон еволюції і право революції», «Страшна спадщина. (Економічно-фінансові наслідки 
світової війни)», чорновик праці без назви «…Але тимчасовий російський уряд…».

Виходячи з інтерпретації, запропонованої сучасними дослідниками, Українська 
революція, породжена розпадом російського імперського організму, у процесі свого 
розвитку набула виразних самодостатніх форм, перетворившись на окреме історичне 
явище. Історія Української революції має всі ознаки наукової концепції: а) провідну 
ідею – відродження та консолідацію української нації для створення власної 
держави; б) історичний час – добу 1917–1921 рр.; в) провідного рушія соціального 
та національного прогресу – український етнос та його політичну еліту; г) систему 
аргументації, яка спирається на ґрунтовну історіографічну спадщину та потужну 
джерельну базу (архівний, археографічний, мемуарний та інший сегменти). Дана 
концепція базується на доведеному факті домінування в її розвитку національно-
визвольного компонента, що надає їй специфічних рис [8, с. 7].

Поряд із цим відомо, що у перші місяці революційні події в Україні у свідомості 
сучасників (за виключенням хіба що українських самостійників) не відділялися 
від єдиного загальноросійського революційного потоку і, як стверджує М. Чубата, 
початковому періоду революції притаманні такі терміни як «революція на Україні», 
«революційні події на Україні», «російська революція на Україні» [9, с. 47]. Лише в 



Ï Å Ð Å ß Ñ Ë À Â Ñ Ü Ê È É  Ë I Ò Î Ï È Ñ

22

липні – серпні 1917 р. у публікаціях з’явився термін «Українська революція». Розгляд 
публіцистики П. Стебницького дав можливість відзначити той факт, що його погляди 
на українське національне питання пройшли суттєву еволюцію – від етнографічного 
українофільства до політичного сепаратизму. Як відзначають науковці, його національна 
ідентичність проявилася у трьох стратегіях. У перший період, до кінця 1880-х рр., 
основною була стратегія субституції: його домінантна загальноруська ідентичність 
співіснувала з малоросійською. Під час другого періоду, до 1905 р., переважала стратегія 
ідентифікації: П. Стебницький, очевидно, «уявляв» українську націю й ототожнював себе 
з нею. Нарешті, третій період, після революції 1905 р., пов’язаний із запровадженням 
у Російській імперії конституціоналізму. Поява можливості легальної політичної 
діяльності, мережі української преси, очевидно, спричинили зміни в національній 
ідентичності П. Стебницького й спонукали його до активної діяльності [1, с. 102].

На нашу думку, антиколоніального спрямування публіцистика П. Стебницького 
набрала власне після 1917 р., коли спостерігався активний процес творення модерної 
української ідентичності. Характерною рисою українського національного дискурсу 
було його пряме протиставлення імперському. У ряді публікацій початку ХХ ст. 
прослідковуються такі концепти як «федерація», «автономія», «державність», 
«незалежність», «самостійність», хоч вони у текстовій спадщині публіциста суттєво 
еволюціонували й зазнали різновекторних інтерпретацій.

Зокрема, піддані аналізу такі праці П. Стебницького, які інтерпретують/
пояснюють революційні події, як: «Мозок нації» (в ній публіцист обурювався, що 
Петроград, «мозок держави», відмовився визнавати автономію України і водночас 
визнав автономію Фінляндії та незалежність Польщі. Діяч упевнений, що український 
народ, не дивлячись на довготривалу відсутність власної культури, зберіг «державний 
розум» більшою мірою, ніж панівна російська (великоруська) нація); нарис «Немезида», 
в якому П. Стебницький намагався з’ясувати глибинні причини більшовицького 
перевороту (провину за падіння Російської держави він пов’язував з уявними рисами 
російського народу; більшовицьку революцію описував як руїну, занепад і хаос. 
Одним із джерел леґітимації ідеї самостійності України, проголошеної Центральною 
Радою, для діяча стала історія – УНР зображено як леґітимну спадкоємницю козацької 
республіки Б. Хмельницького, причому союз із Московською державою трактовано як 
добровільний крок, який виявився помилкою); стаття «Логіка життя» (присвячена 
аналізу російсько-українських стосунків із часу Лютневої революції до проголошення 
ІV Універсалу. Автор доводить, що українці, попри несправедливе ставлення до себе 
з боку Тимчасового уряду та ліберальної російської громадськості, не хотіли розпаду 
спільної держави і стали на шлях політичного сепаратизму не з власної волі. На це їх 
підштовхнули несприятливі обставини. Захоплення більшовиками влади, стверджував 
П. Стебницький, лише ускладнило ситуацію: вони не тільки вносили хаос у Росії, 
але й намагалися дестабілізувати ситуацію в Україні). Отож, факт проголошення 
самостійності у публіцистиці П. Стебницького постає вимушеним кроком, зумовленим 
тогочасними політичними подіями. Окрім того, ідея державної самостійності України 
розкрита в праці «На пожарині», де показана розмова між Господарем, українським 
інтелігентом-письменником, та його гостем, Професором із Петрограда. Перша частина 
діалогу відбувається під вибухи канонади: більшовики обстрілюють Київ. Друга – вже 
за режиму П. Скоропадського. Публіцист, очевидно, ідентифікуючи себе із Господарем, 
категоричний у захисті ідеї самостійності. У статті «Державна мова» П. Стебницький 
наполягав на безальтернативності української мови як єдиної державної й відмовляв у 
цьому статусі російській. У серії статей «Союзні держави і Україна» діяч наголосив 
на необхідності інформаційної роботи, спрямованої на леґітимацію образу самостійної 
України серед країн Антанти; у статті «Роковини» розмірковував з приводу річниці 
війни між більшовицькою Росією і УНР.



Â è ï .  1 3 ,  2 0 1 8

23

Головна ідея публікації «Україна в економіці Росії», яка з’явилася 1918 р. в 
«Торгово-промышленной газете», що самостійність України – абсолютно природній 
результат багатовікової імперської політики щодо українців. Перераховуючи 
традиційний перелік кривд, спричинених українцям росіянами, публіцист детально 
розглядав економічні стосунки між двома країнами, описуючи їх як класичні стосунки 
«колонізатор-колонізований». Хоча П. Стебницький одразу уточнював, що Росія свідомо 
не трактувала Україну як колонію, та все ж результат такої «несвідомої» політики 
призвів до відцентрових тенденцій. Для підтвердження своєї тези він наводить приклад 
Великобританії та Сполучених Штатів Америки, де за нібито єдиного культурного 
простору народився політичний сепаратизм. Таким чином, до попередніх чинників 
леґітимації української самостійності додався ще один – економічний.

Нариси та фейлетони П. Стебницького «Був собі Сашка», «Німфа Егерія», «Осінні 
хмари», «Феклина віра», «Понад силу», «Шпаченків баланс» у межах національного 
контрдискурсу заперечували претензії імперського дискурсу на універсальність.

Із приходом до влади Директорії, а пізніше захопленням Києва Добровольчою 
армією генерала А. Денікіна, концепти «державність» і «самостійність» та «федерація» 
й «автономія» знову змінюють своє значення. Так, у статті «Державний іспит» 
П. Стебницький, хоч і вкотре виправдовує українську самостійність, проголошену 
1917 року, змушений визнати поразку ідеї державності. Ані серед еліти, в якій 
переважали партійність та доктринерство, ані серед мас, які спокусили більшовицькі 
гасла, не було необхідного рівня національної свідомості, писав публіцист. Через це 
українці не склали іспит на державність. Розчарування від діяльності Центральної Ради, 
а пізніше й Директорії також уплинули на сприйняття публіцистом ідеї державності. 
У фейлетоні «Ліс рубають…» вона чи не вперше постає в іронічному, а не пафосно-
піднесеному світлі [детально про це див.: 1, с. 77–86].

У творах П. Стебницького, написаних після 1920 р., політичних концептів немає, 
що зумовлено, на нашу думку, рядом причин: остаточною зневірою діяча в наслідках 
революції, його арештом, скрутним матеріальним становищем і, нарешті, старістю та 
хворобами. У листі до Є. Чикаленка у 1922 р. П. Стебницький писав: «…ми тут, коли і 
дужі фізично, то хворі морально і нервово. Щодо мене особисто, то я багато перетерпів 
за ці роки і підупав сильно духом і тілом. … Тим часом і сили гаснуть. Сильно я 
постарів за цей час. … Ви може скажете, що віддавна пам’ятаєте мої неврастеничні 
настрої і песимистичні листи… Еге… дак тоді ж усе ще було напереді, в мріях і надіях, 
шлях перед нами був довгий і час від часу можна було, зібравши сили, розігнатись та й 
підбігти. А тепер і шлях той уже позаду, а нового зовсім не видко, і чоботи стоптані до 
голої підошви… Наче сто літ за цей час минуло…» [7].

У працях-рукописах «Закон еволюції і право революції», «Страшна спадщина. 
(Економічно-фінансові наслідки світової війни)», «…Але тимчасовий російський 
уряд…» висвітлюється ставлення діяча до Української революції 1917–1921 рр., 
причини, закономірності та наслідки її протікання. Зокрема, у публікації «Закон 
еволюції і право революції» П. Стебницький виступив прихильником еволюційного 
шляху розвитку суспільства, зазначаючи: «чи варт було ці терпіння викликати і чи 
не краще було миритись із гратами старої, теплої й привичної тюрми, ніж зробитись 
вільною іграшкою бурхливих стихій і мати в перспективі громадські ідеали кам’яної 
доби… Чи не пора врешті революції спинитись на своїм роздоріжжі з недосягнутою 
метою і довірити свої завдання еволюційному розвиткові державних і громадських 
відносин» [5, арк. 2, 3]. З цих рядків стає зрозумілим розчарування громадського діяча 
результатами революції в Україні. Проте, слідуючи закономірностям розвитку цивілізації 
і суспільства, революційний вибух був неминучим: «Революція не могла не виникнути, 
бо занадто багато в Росії зібралось вибухового матеріалу в останній степені свого 
напруження. Вона мусила прибрати форми соціального перевороту, бо подіями опанувала 
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стихія народних мас, що живе мріями перебудови соціального ладу» [5, арк. 2]. На 
думку П. Стебницького, чергування еволюційного і революційного способів розвитку 
людства – природний процес. Революційні події – «законний і логічний витвір 
соціальної історії Росії, сполученої за впливами загального ходу соціальних процесів 
людства» [5, арк. 5].

Лютнева революція 1917 р. і зумовлена нею громадянська війна, «внутрішня, 
хатня війна», як її називав П. Стебницький, призвела до тяжких економічних наслідків: 
«з переходом заводів та фабрик до рук робітників та місцевих комуністичних організацій, 
машини і всяке фабрично-заводське знаряддя швидко втрачали на своїй цінності… 
робітники зовсім покидали свою працю… загибель великого числа залізничного знаряддя, 
яке по-части було попсоване і знищене військовими подіями, а по-части перейшло, 
як військова здобич, за межі України», «знищення старих запасів сирівцю та виробу, 
втрати працездатності великого числа робітників і зменшення продукції в усіх галузях 
сільського господарства та промисловості… Катастрофічний упадок вартості грошей 
і відповідно колосальний зріст цін на працю, продукти і вироби» [6, арк. 7, 8, 11]. 
Громадський діяч відмічав складне фінансове становище України під час революції та 
громадянської війни, її заборгованість перед іншими державами, знецінення грошової 
одиниці, ріст цін тощо: «але хоч революція і дала Україні ніби свою осібну державність, 
але через невпинні розрухи і безконечну зміну влад ніяке фінансове господарство не 
могло тут ні виробитись ні вдержатись. Нема досі у нас ні сталого бюджета, ні певної 
системи державних прибутків, а хронічний упадок вартості грошей призвів до того, що 
єдиним для всякої влади джерелом засобів на біжучі витрати адміністративного апарату 
України та на самі пекучі потреби державного життя – весь час був випуск або дозвіл 
тих чи інших кредитових знаків, коли не говорити про згадану вище систему реквізицій 
натурою. Отже, фінансове становище України можна характеризувати хіба цифрами її 
державного боргу, який невпинно виростає в усяких валютах, що чергуються в своїм 
оббігу на українській території» [6, арк. 11]. П. Стебницький акцентує увагу й на 
інших проявах економічного дисбалансу в країні: голод, поширення хвороб, санітарна 
дезорганізація, занепад товарного ринку, відсутність транспортного зв’язку, сталої 
твердої валюти, розквіт примітивних форм товарообміну та спекуляція. Діяч вбачає 
негативний вплив революційних подій на сферу культури: «Коли повну перевагу в 
громадськім житті взяли матеріальні чинники в формі самої грубої боротьби за хліб, 
за існування, то трудно було ждати нормального поступу від науки та освіти. Кадри 
української інтелігенції за часи війни та революції сильно порідшали, а непевність 
політичної ситуації вибивала грунт з-під ніг культурних робітників України. Особливо 
тяжко відбились політичні обставини на шкільній справі, яка при перемінах влад 
раз-у-раз була об’єктом суперечливих реформ та експериментів, що не давали школі 
нормально провадити свою працю» [6, арк. 15].

Поряд із цим, на думку П. Стебницького, революція в Україні стала каталізатором 
багатьох позитивних культурних змін: «зняла пута з національної культури на Україні, 
…надала українській школі національний дух і обличчя, якого вже не могли знищити 
короткочасні наскоки на Україну ворожих українській культурі елементів. В перші роки 
революції напружена праця інтелігентних сил України, в відповідь на нові потреби часу, 
дала цінні культурні здобутки в велетенській продукції української книжки…

Не можуть зникнути без сліду придбання української культури за революційні 
роки, – всі ці академії, університети, інститути, середні та нижчі школи. Виросте 
виховане в національній школі нове покоління української інтелігенції і своєю працею 
нарешті визволить рідний край від руїни і загибелі. Тяжкі труди і довгі роки на це 
потрібні, але велика сила в освіті й науці, і з їх запомогою ще зможе Україна полагодити 
своє економічне життя й відновити нормальне функціонування свого господарства. 
Одна тільки умова для того необхідна – це припинення внутрішньої, хатньої війни, бо 
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це вона все більше роз’ятрює болючі рани, якими наділила нашу землю велика світова 
війна» [6, арк. 15, 16].

Хід Української революції 1917–1921 рр. детально висвітлений П. Стебницьким 
у чернетці статті, знайденій в Інституті рукопису НБУВ. Вважаємо за доречне подати її 
текст повністю, зберігши стиль автора (стаття без початку і закінчення) [4].

***
…Але тимчасовий російський уряд не звертав уваги на ці домагання і навіть 

не діймав віри тому, що це справді бажання широких народніх верств, а не якоїсь 
купки політичних агітаторів. В народну школу, правда, українську мову було допущено, 
всі ж інші бажання українців були відкинуті урядом, як не слушні. Тоді Центральна 
рада прислала до Петрограду своїх представників, які докладно доводили урядові 
необхідність заведення на Вкраїні іншого ладу, що відповідав би народним бажанням. 
Коли ж і цій делегації не пощастило добитись, щоб уряд уважним і прихильним оком 
глянув на українську справу, то Центральна рада мусила сама взятись за упорядкування 
пекучих питань українського життя. Своїм першим універсалом (10 червня 1917 р.) 
Центральна рада оголосила автономію України і обрала Генеральний секретаріат, 
що мав бути колегіальним органом краєвої влади. Аж тоді російський уряд побачив 
свою помилку і згодився признати Центральну раду і Генеральний секретаріат, але 
тільки для 5 українських губерній (без Харківщини, Херсонщини й Катеринославщини) 
і то з значними обмеженнями в правах: без справ військових, поштових, залізничних, 
судових і продовольчих. Та й в цих рамцях уряд не поспішав ся передати Генеральному 
секретаріатові належні уповноваження, – гальмуючи тим всю справу заведення 
автономного ладу на Вкраїні.

VIII.
Тим часом загальне становище в Росії, що далі, все гіршало. Всі спроби 

Тимчасового уряду вдержати в війську і громадянстві войовничий настрій були ні до 
чого: військо або тікало від ворога, одкриваючи йому дорогу до дальшого наступу, або 
само мирилось на фронті з німцями, виявляючи рішучу нехіть до продовження війни. 
Інтереси держави втратили всяку вагу для народних мас. Серед війська, робітників і 
селянства ширились думки про потребу повного перестрою всіх суспільних відносин і 
переходу влади від заможних верств громадянства до трудового народу – пролетаріату. 
Сила Тимчасового уряду підупадала, а натомість зростав вплив утвореної при самім 
початку революції пролетарської організації «совіту», тобто ради робітничих і 
солдатських депутатів, до якої потім прилучились і депутати від селянства. Російська 
революція наочно перетворювалась із політичної в соціальну, – і то самого крайнього 
напрямку. Над усім життям поволі запанували темні маси робітництва і солдатства. 
Не вважаючи на проголошення Росії республікою, державний лад невпинно розсипався 
під наступом внутрішньої хвороби, – яка вела за собою руїну і анархію.

На Вкраїні поки що було спокійно. Народ вірив, що його представники в 
Центральній раді не забудуть про його інтереси і доб’ються від російського уряду змоги 
вирішити всі пекучі справи народнього життя, – а найперше справу земельну, – згідно 
з місцевими умовами і народними потребами. Але українське правительство бачило, 
що на Тимчасовий уряд, як і переш, нема чого покладати надії, а поки відбудуться 
Всеросійські установчі збори, до котрих ніби почав готовитись уряд, то загальний 
розрух, як пошесть, проточиться і в українські межі. Не було певної надії і на те, 
що всеросійські збори зрозуміють конечну необхідність зробити з російської держави 
федеративну республіку, де кожна країна і кожний народ могли-б порядкувати своїми 
справами по своїм потребам і законам. Щоб підготовити думки російської людності 
до такого переконання, український уряд скликав у Києві численний з’їзд народів Росії, 
на якому були однодумно прийняті федеративні резолюції. Далі, Центральна рада 
постановила скликати українські установчі збори, на яких людність України могла б ще 
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перед всеросійськими зборами обміркувати основи того ладу, якого вона бажає на своїй 
землі. Звістка про цю постанову перелякала російський уряд, котрий, не добачаючи 
того, що робилось поблизу нього, пильно стежив за справами України, боячись 
українського сепаратизму, – тобто нахилу до відділення від Росії. Почалося слідство 
з приводу бажання України мати свої окремі установчі збори. Але тут вибухло в 
Петрограді повстання крайньої пролетарської партії – большевиків, вона захопила владу 
і завела скрізь по Росії новий лад, в якім вся сила і право належали тільки незаможним 
верствам, організованим в великі і малі місцеві «совіти» (25 жовтня 1917 р.). Поруч з 
тим новий пролетарський уряд оголосив народам Росії право на самовизначення, хоч би 
до повного відділення і збудування власної держави (3 листопада 1917 р.).

Зв’язки України з російською державністю, таким чином, були остаточно 
порушені. Центральна рада визнала, що вона повинна, не гаючись, взяти в свої руки 
владу на всій українській території. Третім універсалом (7 листопада 1917 р.) 
Центральна рада оголосила Україну народною республікою, але не покидала думки 
про можливість і потребу федеративного зв’язку з іншими країнами Росії, котрі тим 
часом, як і Україна, заявили про своє самовизначення і організували свою місцеву владу. 
Вважаючи на необхідність в близькім часі так або інакше розв’язати спільними силами 
справу участі в світовій війні, українське правительство спробувало завести в цій справі 
розмови з новою «світською» владою Росії та з урядами земель, що відокремились від 
цієї влади, як от Донщина, Кубань, Грузія, Сибір тощо. Але і ця спроба зосталась без 
наслідків. Світський уряд, не вважаючи на свою декларацію про волю народів, виступав 
як всеросійська влада і не хотів визнавати ніяких відокремлених земель, де ще нема 
світського ладу. Порозумівшись з центральними державами, світський уряд послав 
своїх представників до Берестя і розпочав там від імені цілої Росії переговори про 
сепаратний мир, а поруч з тим повів внутрішню війну проти урядів Донщини, Кубані 
та інших нових республік на російській території. На Вкраїні большевики почали 
сильну агітацію проти Центральної ради та за передачу влади, на російський зразок, 
робітницьким, солдатським і селянським совітам.

Україна силкувалась зберегти у себе спокій. На скликаному в Київі большевиками 
всеукраїнському з’їзді робітницько-солдатських і селянських рад виявилась величезна 
перевага селянства, котре висловилось проти світського ладу і за Центральну 
раду. Центральна рада, боячись, що в мирових переговорах в Бересті терпітимуть 
українські інтереси, постановила послати туди окреме представництво Української 
республіки і порозумітись з центральними державами незалежно від совітської 
Росії. Тим часом світська влада вислала проти України своє військо, яке, руйнуючи 
по дорозі край, наблизилось в початку січня 1918 р. до Київа. Тоді Центральна 
рада четвертим універсалом (10 січня 1918 р.) проголосила Україну самостійною і 
незалежною державою. Поки в Бересті провадились переговори української делегації з 
представництвом центральних держав, світське військо обложило Київ. В українськім 
війську почався розрух; большевицька пошесть, через агітацію, перекинулась і в 
українські народні маси; військова сила у українського уряду поволі підупадала і не могла 
вистояти проти большевиків. В той самий день, коли в Бересті було підписано мировий 
договір Української Народної республіки з центральними державами, большевицьке 
військо вступило в Київ, а Центральна рада з міністрами мусила податись до 
Житомиру (26 січня 1918 р.).

ІХ. Боротьба за українську державність.
Становище українського уряду було дуже трудне. Не маючи підпори в своїм 

війську, Центральна рада, через своїх представників у Бересті, просила військової 
допомоги у Германії та Австрії. Німецькі та австрійські ватаги рушили на Вкраїну, 
вибили большевиків з Київа і примусили їх взагалі забратись з України. В Бересті 
представники світської Росії підписали договір, котрий накладав на світську владу 
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обов’язок визнати українську незалежність, замиритись з Україною і не агітувати 
проти українського уряду. Центральна рада вернулась до Київа. Охорона порядку на 
Вкраїні перейшла в руки німецького військового командування. Знов відновилась робота 
по упорядкуванню найважливіших справ державного життя. Але всеросійський розрух 
зробив своє діло, і провадити державне будівництво на Вкраїні було дуже складною 
справою. Щоб запобігти селянській земельній нужді та щоб не дати селянам причини 
завидувати порядкам світської Росії, – де землю було одразу забрано від панів, 
Центральна рада ще перед вступом большевиків у Київ оголосила закон про соціалізацію 
землі. Сільські комітети почали порядкувати панською землею та ділити панське 
майно. Під той закон підійшли і дрібні земельні власники, – заможні селяни, козаки 
тощо. Пішло велике ремствування серед панів та дрібних власників через той земельний 
закон. Взагалі в Центральній раді переважали ліві (соціалістичні) партії і через те 
свою законодатну роботу Центральна рада вела не оглядаючись на інтереси заможних 
верств. Отже поміщики з дрібними землевласниками та капіталісти-промисловці 
змовились з німецькою військової владою, щоб припинити роботу Центральної ради 
і вернутись до старих порядків. Німці на те охоче пристали, бо боялись, що через 
порушення старих прав на землю піде в країні безладдя, не буде кому ту землю 
обробляти і не вистачить хліба на вивіз до Німеччини, яка сподівалась, що український 
хліб дасть їй змогу врешті подолати своїх ворогів – французів та англійців з їхніми 
союзниками. От в кінці квітня 1918 р. німці розігнали Центральну раду, арештували 
деяких міністрів, а пани і дрібні землевласники зібрали з’їзд, на якому було обрано 
генерала Скоропадського на гетьмана всієї України.

Гетьманська влада скасувала земельний закон Центральної ради, а німецькі та 
гетьманські військові ватаги почали правити з селян панські збитки та тяжко карати 
всіх, хто брав участь в поділі панського добра. По селах пішов великий заколот. То 
там, то там селяни піднімали повстання. Німці та гетьманська міліція придушували 
ті вибухи і жорстоко карали винуватих, але повстання знов вибухали в іншому місці. 
Все своє порядкування гетьманський уряд вів на зразок старого російського ладу, з 
запомогою всякого державного насильства, – трусів, арештів, в’язниць. Йому в цім 
ретельно допомагало німецьке військове командування.

З зверхнього боку українська державність начеб-то стала на твердий грунт. 
Хоч Україну було переіменовано з Народної республіки просто в українську «державу», 
проте гетьман і його міністри ніби обстоювали незалежність цеї держави і її 
окремішність від Росії. Але незалежність ця на ділі була непевна, бо велику силу 
в гетьманськім уряді мали німці. Що ж до Росії, то з світською владою кілька 
місяців велись мирові переговори, щоб уже остаточно вирішити, на яких умовах має 
скластись розмежування між Великоросією та Україною, але через очевидну нехіть 
большевиків до згоди переговори ті ні до чого не доводили і не вияснили навіть, де 
саме буде йти державна межа України. А як поруч з тими переговорами большевики 
не переставали агітувати проти української державності, насилати свої ватаги та 
нищити і грабувати північні українські землі, то гетьманський уряд врешті припинив 
ті переговори і відпровадив світську делегацію з Київа до Москви.

Тим часом і в самім гетьманськім правительстві ширились настрої ворожі 
українській державності. До Київа перебралось з Росії, тікаючи від большевицьких 
порядків, багато росіян-чиновників та просто заможних людей. Вони позаймали в 
гетьманськім уряді високі посади і хоч про людське око служили ніби українській 
державі, але на ділі не дбали про її інтереси, нехтували навіть українською мовою і 
марили про те, щоб скоріше знов настала єдина Росія з старим ладом. На перешкоді 
цим мріям стояли большевики, – і от гетьманське правительство почало думати 
про війну проти світської влади, сподіваючись на підмогу донських козаків та 
росіян-добровольців, що весь час бились з большевиками в східних країнах Росії. Про 
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внутрішній лад, про кращі порядки на Вкраїні уряд мало думав і навіть земельну справу 
все одкладав на потім.

А велика війна тим часом повернулась не на користь центральним державам. 
Військова і технічна підмога, яку Франція та Англія дістали від Америки, перемогла 
німецьку силу. Спільники німців – болгари, австріяки та румуни – перші почали просити 
миру. В німецькім війську почався такий самий розрух, як було в Росії. В самій Германії 
вибухла врешті революція. Німці мусили згодитись на тимчасовий мир на таких 
умовах, яких схотіли переможці. Те німецьке військо, що пробувало на Вкраїні, почало 
лаштуватись додому. Україна позбувалась таким чином спільників, котрі хоч і сильно 
покористувались українським хлібом та іншим добром, але ж були в пригоді як військова 
сила. Про те, як до України поставляться держави Антанти (себто «угоди», – так 
звались Франція і Англія з спільними їм державами), поки що було невідомо, але 
скоріше треба було сподіватись неприхильності, бо ці держави мали інтерес відновити 
цілу Росію, як свою спільницю, що дуже багато завинила їм під час війни. До того 
ж на Вкраїну в державах Антанти дивились скоса, бо не знаючи історії українського 
національного руху, думали, що українську державу утворили німці на свою користь, а 
на шкоду Антанті.

Гетьманський уряд, щоб зберегти своє становище, надумав рішуче повернути 
свою політику в напрямі приємнім для Антанти. Про українську державність 
покинули говорити, а проголосили федерацію з Росією, яку ще треба було одвоювати 
від большевиків. Військові справи були передані російським генералам, які почали 
мобілізувати українську людність, – переважно інтелігенцію, – на похід проти світської 
влади. В Київі одверто запанували росіяни, і українська національна справа очевидячки 
віддавалась на поталу тим самим хижацьким силам, що на протязі трьохсот літ 
смоктали з України соки на користь російської влади.

В оборону рідного краю тоді виступив Український національний союз. Цей 
союз склався з початку гетьманщини. В нього ввійшли представники всіх поступових 
українських партій, селянської спілки, кооперативів, земств, професійних союзів тощо. 
Він мав по всій Україні свої філії і здобув чималий авторитет серед громадянства. Весь 
час гетьманського порядкування національний союз силкувався вплинути на гетьманську 
політику, щоб зробити її більш національною і демократичною, але ці заходи не мали 
успіху. Коли настала, з перемогою Антанти, переміна політичної ситуації, національний 
союз порішив скликати український національний конгрес, який мав-би посвідчити 
перед Європою, що українська нація має всі права на самостійну і незалежну державу. 
Замість того, щоб порозумітись з Національним союзом і виступити на конгресі 
спільно з українським громадянством, гетьманський уряд заборонив скликання конгресу. 
Тоді національний союз порішив підняти проти гетьмана народне повстання і обрав, як 
вищий орган влади на Вкраїні, Директорію, на чолі котрої стали Винниченко і Петлюра. 
Повстання викликало серед селянства велике співчуття. За кілька тижнів Петлюра 
зібрав і упорядкував численне військо, обложив Київ і 15 грудня 1918 р. гетьманську 
владу було скасовано. Україна знов зробилась Народною республікою, з Директорією 
на чолі.

***
Таким чином, доведено, що публіцистика П. Стебницького мала яскраво 

виражений націо-, державотворчий та антиколоніальний характер. Громадський 
діяч з’ясовував причини й мотиви Української революції 1917–1921 рр., описував 
перебіг політичних подій, розглядав її економічні, соціальні та культурні наслідки, 
висловлював власне ставлення щодо національно-визвольних змагань. Переломним 
моментом світосприйняття «старої» інтелігенції стала Лютнева революція і прихід до 
влади більшовиків, розв’язання ними війни з УНР, ІV Універсал, яким проголошено 
незалежність України. Погляди П. Стебницького на зазначені події виявилися доволі 



Â è ï .  1 3 ,  2 0 1 8

29

неоднозначними, що яскраво засвідчує його публіцистика. Проблема державності у 
творчості діяча стала ключовою. І якщо у публіцистичних творах П. Стебницького до 
революційних подій 1917 р. переважали політичні концепти «федерація» та «автономія», 
то після згаданих подій і, особливо, проголошення незалежної України концепт 
«самостійність» вийшов на перший план, хоч і ненадовго. За режиму Директорії значення 
концепту «державність» послабилося внаслідок розчарування діями українських лідерів. 
Через відсутність в українському науково-публіцистичному дискурсі теоретичного 
обґрунтування ідей самостійності П. Стебницький леґітимізував концепт, по-перше, 
історичними подіями, по-друге, економічною доцільністю.
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Demuz I. Petro Stebnitsky’s interpretations of the Ukrainian revolution in 1917–1921.
The article deals with the analysis of P. Stebnytskyi’s researches that devoted to the events of the 

Ukrainian Revolution in 1917–1921, and considers his works as part of the national discourse. In addition 
to a number of well-known works by this public fi gure («The Brain of the Nation», «Nemesis», «The Logic of 
Life», «On the Fire», «Ukraine in the Economy of Russia», etc.), we have included researches discovered in the 
archive: «The Law of Evolution and the Right of the Revolution, «A terrible heritage. (Economic and fi nancial 
consequences of the World War)», a draft without a name «... but a temporary Russian government ...».

This research uses comparative-historical, historical-typological, historical-observational, historical-
descriptive methods. In addition, a critical discourse analysis was used to analyze the journalistic heritage of 
P. Stebnytskyi as part of the national discourse.

It is proved that P. Stebnitsky’s works are important part of the Ukrainian journalism at the beginning 
of the twentieth century and the period of the Ukrainian Revolution in 1917–1921. His researches have nation 
creating and anticolonial character. P. Stebnitsky’s works promoted the separation idea of the Ukrainian nation, 
its right to self-determination and a its own way of developing a national culture; they have followed such 
concepts as «federation», «autonomy», «statehood», «independence», «independence». It was established that 
this public fi gure found out the reasons and motives of the Ukrainian Revolution in 1917–1921, described the 
course of political events, considered its economic, social and cultural consequences, expressing its own attitude 
towards national liberation struggles.

Key words: P. Stebnytskyi, national discourse, journalism, statehood, Ukrainian revolution in 1917–1921.
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ПОКАЗОВІ СУДОВІ ПРОЦЕСИ НАД ВІРНИМИ ГРОМАДИ 
ЄВАНГЕЛЬСЬКИХ ХРИСТИЯН-БАПТИСТІВ 

ЯК КАРАЛЬНО-ВИХОВНІ ЗАХОДИ КОМУНІСТИЧНОГО РЕЖИМУ УРСР 
(друга половина ХХ ст.)

Метою дослідження є аналіз і оприлюднення документальних матеріалів, присвячених розгляду 
і вирішення у судових засіданнях політично та ідеологічно вмотивованих справ щодо активних членів 
громади Євангельських християн-баптистів України другої половини ХХ ст. У статті послуговувалися 
проблемно-хронологічним та історичним методами, котрі дали змогу проаналізувати показові судові 
процеси над вірними громади ЄХБ. Показано, що кримінальні показові судові процеси та товариські суди, 
розглядалися спецслужбами як ефективне поєднання профілактичних методів із карально-репресивними, 
і були дієвими у перевихованні як віруючих, так і створення атмосфери недовіри в суспільстві до Церкви 
та її морально-етичних засад; встановлено, що лідерам і активним учасникам внутрішньо церковного 
руху ЄХБ вдалося використати показові судові процеси як дієвий майданчик для оприлюднення складної 
ситуації зі свободою сумління в СРСР.
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Ключові слова: Євангельські християн-баптисти, показові судові процеси, атеїстичні кампанії, 
комуністичний режим, карально-репресивні заходи.

У період панування комуністичного режиму в Україні судова система не 
була самостійною галуззю державної діяльності. Суди та вся судова система 
підпорядковувалася керівним органам тоталітарної влади та її спецслужбам, і 
використовувалися для розгляду і вирішення у судових засіданнях політично та 
ідеологічно вмотивованих справ. Аналіз причин, масштабів і наслідків цього негативного 
явища у судовій практиці та висвітлення резонансних судових процесів над вірними 
громади ЄХБ, які проводилися в рамках атеїстичних кампаній комуністичним режимом 
у другій половині ХХ ст. є актуальною проблемою історичної науки початку ХХІ ст. 
Адже і нині в Україні судова система не є самостійною і досить часто виносить судові 
рішення в догоду політичній владі та окремим особам. Щоби запобігти цій ганебній 
практиці, потрібно оприлюднювати подібні факти, встановлювати їх тенденційний 
характер, і боротися за справедливий суд, який забезпечить ефективне поновлення 
в правах, і врешті стане запорукою дотримання правосуддя і становлення незалежної 
України як правової держави.

Дослідження цієї важливої проблеми лише розпочалося. Перші праці, у яких 
почали оприлюднюватися протоколи резонансних судових процесів над вірними ЄХБ – 
самвидавні бюлетені були періодичними і виходили у 60–80-х рр. ХХ ст. [2; 9; 12]. 
Значна кількість матеріалу про репресованих тоталітарною судовою системою осіб 
містяться в автобіографічних повістях і мемуарах, працях вірних ЄХБ [4; 11; 13].

Згадувалися резонансні суди над віруючими і радянськими дослідниками, 
котрі вважали їх важливими у атеїстичних кампаніях, і писали про їхню виключну 
роль у вихованні пролетаріату та підростаючого покоління. Звісно, що вони схвально 
відносилися до різноманітних форм і методів роботи радянських спецслужб і судової 
системи, що спрямовувалися проти «церковників і сектантів», яких дослідники 
радянської доби вважали «ворожим елементом», «паразитами суспільства», «темними 
людьми» [10; 14].

Сучасні дослідники переосмислили і по-новому показали роль резонансних 
судових процесів, товариських судів у суспільно-політичному житті УРСР, і виявили, 
що в часи тоталітаризму кримінальні показові судові процеси та товариські суди були 
політично й ідеологічно вмотивовані та носили замовний, агресивний характер. Головна 
мета показових судів над віруючими полягала не лише в перевихованні підсудних, а 
насамперед у дискредитації Протестантської церкви, її цінностей і морально-етичних 
засад [1; 15; 16]. Проте, комплексного наукового дослідження про розгляд і значення 
показових судових процесів у другій половині ХХ ст. немає, тому ми хоч частково 
намагатимемося заповнити цю прогалину.

Основною метою дослідження є аналіз і оприлюднення документальних 
матеріалів, присвячених розгляду і вирішення у судових засіданнях політично та 
ідеологічно вмотивованих справ щодо активних членів громади ЄХБ України у другій 
половині ХХ ст.

Відповідно до мети визначено такі завдання: охарактеризувати залучені джерела; 
аналіз документів, у яких оприлюднювалися причини і мета замовного правосуддя 
в УРСР; висвітлити резонансні судові справи щодо активних членів громади ЄХБ, 
які опубліковувалися в радянський час; показати сучасний погляд на судові процеси 
над вірними ЄХБ наприкінці 40–80-х рр. ХХ ст.; сформувати окремі пропозиції щодо 
подальшої розробки теми.

Після сталінських показових процесів і розстрілів «ворогів народу» до яких 
відносилися і «сектанти», у другій половині 40-х рр. ХХ ст. спецслужби змінили тактику 
щодо них. У 1946 р. в системі новоутворених МДБ СРСР і його республіканських 
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відділах були створені 5-ті (оперативні) управління, у складі функціональних 
підрозділів сформовано і відділ «О» МДБ УРСР, який займався наглядом за релігійними 
організаціями, сектами, групами тощо [5, арк. 25–27]. Аналіз звітів і протоколів 
нарад спецвідділу «О» свідчить, що головне завдання, котре виконували його штатні 
працівники полягало не лише в нагляді за діяльністю релігійних організацій та їхній 
облік, а насамперед у плануванні та здійсненні агентурно-оперативних, репресивно-
каральних і підривних заходів щодо їхніх керівників і активних членів [6, арк. 194].

Наступник Сталіна, його колишній підлеглий М. Хрущов у рішеннях ХХІ з’їзду 
КПРС, який проходив у Москві з 27 січня по 5 лютого 1959 р., зафіксував, що 
органи КДБ мають посилити профілактичні заходи щодо громадян, які стали на шлях 
несумісний із комуністичним світоглядом. Усі профілактичні заходи щодо віруючих 
органи держбезпеки схематично поділяли на такі типи: а) таємне відстеження об’єкта 
профілактики, з наступною бесідою з ним у відділі КДБ; б) виклик в органи КДБ через 
офіційні канали; в) профілактика об’єктів при участі громадськості, а саме керівництва 
партійних, комсомольських і профспілкових органів по місцю роботи чи навчання; 
г) профілактика зі взяттям на поруки громадськістю; д) профілактика за допомогою 
товариських судів; е) профілактика через пресу; є) робота з об’єктом профілактики 
через виступ у пресі з його каяттям [6, арк. 198]. Особливе значення в атеїстичних 
кампаніях працівники спецслужб надавали товариським судам, вони вважалися тим 
ланцюжком, який давав змогу показати «темним масам» справжнє обличчя «сектантів» 
із одного боку, а з іншого – вплинути на «сектантів» із профілактичною метою. Якщо 
«сектант» піддавався «обробці», то резонанс від цієї справи був досить вагомим. 
Оскільки каяття об’єкта було публічним, супроводжувалося виступами партійних 
активістів, які діяли згідно інструкцій КДБ. Окрім того, до цього процесу залучалася 
преса, котра публікувала розгорнуті статті, що широко тиражувалися серед населення.

Водночас, аналітики спецслужб, вбачали, що цей перелік заходів щодо об’єктів 
профілактики є недостатнім, тому найбільш дієвими методами спецслужби вважали 
поєднання профілактики з репресіями. У звіті замісника голови комітету держбезпеки 
при Раді Міністрів УРСР Тихонова від 1959 р. вказано, що репресії щодо віруючих 
виправдані, оскільки вони не визнають радянських законів, відмовляються від захисту 
Батьківщини, від роботи в колгоспах і оборонній промисловості та відривають молодь 
від громадського впливу з метою виховання з них релігійних фанатиків [8, арк. 27–28]. 
Отже, закриті донедавна документи за грифом «цілком таємно» підтверджують, що 
поєднання профілактичних методів із карально-репресивними були досить дієвими у 
перевихованні як віруючих, так і створення атмосфери недовіри та зневаги в суспільстві 
до Церкви, особливо вони були націлені на молодь і тих громадян, які симпатизували 
або співчутливо ставилися до віруючих-протестантів.

Особливо активні дії спецслужб щодо громади ЄХБ розпочалися наприкінці 50-х – 
на початку 60-х рр. ХХ ст., після утворення Ініціативної групи, котра складалася із членів 
помісних церков. У 1960–1961 рр. вони від’єдналися від контрольованого органами 
влади ВРЄХБ. Члени Ініціативної групи не мали реєстрації, і тому їхнє існування і 
богослужіння були незаконними, що призводило до розгону богослужінь, закриття або 
руйнування молитовних будинків, арешту керівників і активних членів. Ядро цієї групи 
було обране на членському зібранні незареєстрованої громади м. Узловая (Тульскої обл.), 
де пресвітерське богослужіння проводив Геннадій Костянтинович Крючков, який очолив 
Ініціативну групу. У її склад ввійшли і брати з України: спочатку брат О.Ф. Прокоф’єв, 
пізніше – брати І.Я. Антонов (Кіровоград), М.Т. Шаптала (Ханженково Сталінської 
(Донецької області), Г.П. Вінс (Київ) та ін. [16, с. 146]. Зокрема, О. Прокоф’єв допоміг 
Ініціативній групі налагодити зв’язки з українськими віруючими [15, с. 100].

Уже на перше півріччя 1962 р. у секретному плані роботи 5 відділу 2 Управління 
КДБ УРСР чітко зазначалося: проаналізувати дані отримані КДБ щодо місіонерської 
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діяльності окремих авторитетів, опозиційно налаштованих євангельських християн-
баптистів, підготувати і провести з оперативниками УКДБ Харківської, Донецької, 
Сумської, Кримської, Запорізької, Одеської, Черкаської і Кіровоградської областей, 
за участю яких розробити конкретні заходи щодо запобігання ворожої діяльності 
нелегальних молодіжних груп ЄХБ. Виконання покладалося т.т. Степаненко, Анненко 
в терміни січень–лютий 1962 рр. [7, арк. 3]. А в лютому–березні 1962 р. планувалося 
прийняти заходи щодо розшуку очільника ініціативної групи «молодих баптистів» 
О. Прокоф’єва. З цією метою передбачалося направити в УКДБ Донецької, Харківської, 
Сумської, Одеської, Кіровоградської і Запорізької і областей оперативних працівників 
5 відділу для організації і розробки виявлення родинних і організаційних зв’язків, 
а також для набору нової агентури із осіб учасників нелегальних груп так званих 
«молодих баптистів» і організації заходів розкольницького і профілактичного характеру, 
компрометації керівників нелегальних груп перед рядовими учасниками. Також 
передбачалося, вивчити можливість використання в цьому напрямку результати слідства 
і суду щодо справи арештованих УКДБ Харківської області Лозового, Здоровця і інших 
баптистів … Виконання покладалося на оперуповноваженого майора КДБ М. Анненка, 
котрий прозвітував, що в заявлені терміни вклався, О. Прокоф’єв у квітні 1962 р. був 
арештований [7, арк. 3–4].

Саме активні члени опозиційної до влади громади ЄХБ і стали об’єктом 
профілактичних заходів і учасниками резонансних судових процесів, які публічно 
проводилися в 60–70-х рр. ХХ ст. Працівники КДБ проводили не лише арешти, але 
розробляли низку заходів, які компрометували віруючих, оприлюднюючи їхню біографію 
в засобах масової інформації, при цьому акцентувалася увага не лише на релігійній 
діяльності, а на особливостях їхнього особистого життя. Широкий резонанс як серед 
віруючих громади ЄХБ УРСР, так і громадськості Донбасу набув судовий процес над 
лідером ініціативної групи УРСР О.Ф. Прокоф’євим. Оскільки перед судом у провідних 
газетах «Прапор коммунизма», «Ленинское знамя» та інших було надруковано низку 
«викривальних» статей про нього, зокрема, у них вказувалося, що він втягуючи молодь 
до нелегальної секти баптистів, налаштовував її проти радянської влади і її законів, 
закликав не брати участь у громадському житті та інші подробиці його «аморальної 
поведінки» такі як: дармоїдство, бродяжництво, авантюризм і т. д. [9, c. 1].

Суд розпочався 25 серпня 1962 р., в м. Жданові (зараз Маріуполь) Донецької 
області, де був затриманий О.Ф. Прокоф’єв. Влада до останнього приховувала час і 
місце суду над ним, оскільки боялася великої кількості віруючих і актів непокори. Тому 
суд над О.Ф. Прокоф’євим відбувся не в залі міського суду, а в клубі колгоспу імені 
Кірова. Віруючих до клубу не допустили, оскільки він уже був заповнений партійно-
комсомольським активом і співробітниками спецслужб. Двір був оточений міліцією 
і дружинниками. Міліція затримувала тих віруючих, які хотіли потрапити до зали 
клубу. І лише під час перерви окремих віруючих таки допустили до приміщення клубу. 
У справі О.Ф. Прокоф’єва було допитано 16 свідків. Його звинувачували у закликах 
молоді до неучасті в суспільному житті, вчиненні хрещень у жовтні при температурі 
води 14°С, втягуванні до громади неповнолітніх, проведення нелегальних зборів [9, с. 1]. 
Хоча він був затриманий після того, як його прибічники зробили спробу передати 
американцям під час виставки «Транспорт США» в Москві листа для подальшого 
переправлення до Всесвітнього баптистського альянсу про порушення прав віруючих 
у СРСР. Під час суду О.Ф. Прокоф’єв навіть був допитаний щодо його участі у цих 
подіях, але у вироку суду про цей нічого не було сказано. На нашу думку, це зроблено 
було цілеспрямовано, щоби не привертати увагу до процесу міжнародну баптистську 
спільноту, а обмежитися розголосом серед радянських громадян. Головне послання цього 
процесу було таке: показати простим людям аморальне обличчя баптизму на прикладі 
життя О.Ф. Прокоф’єва. Тому під час його допиту суддя велику увагу надавав питанням 
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не по суті звинувачення, а запитував про особливості його особистого життя. Саме ці 
запитання судді викликали найбільший резонанс і негативні репліки з боку партійно-
комсомольського активу, який сидів у залі. Суддя навіть зачитав уривок із листа першої 
дружини до підсудного, де вона пише про своє здивування його релігійністю, і просить 
викинути цей «дурман із голови» [9, с. 14].

Прокурор у своєму виступі пішов ще далі, назвавши підсудного типовим 
дармоїдом, який покинув свою дружину і доньку. І попросив суд дати йому максимальний 
термін за ст. 209, ч. 1., 5 років тюремного ув’язнення, 5 років заслання. У залі після 
цього почали кричати: «Мало. Розстріляти. Треба змінити статтю!» [9, c. 15]. Такі 
засоби тоталітарного правосуддя цілком виправдовували мету показового суду: створити 
аморальний образ «сектантів» і показати їх антирадянський спосіб життя, оскільки 
він не вписувався в офіційні рамки заявленої свободи сумління і віросповідання 
комуністичного режиму.

Найбільший резонанс як в СРСР, так і за кордоном набула інформація про 
релігійні утиски з боку комуністичного режиму і показові судові процеси над 
Г.П. Вінсом, сином розстріляного під час сталінських чисток у 1939 р. за релігійні 
переконання баптиста Петра Вінса, та головою Ради церков Г.К. Крючковим, батько, 
якого також був репресований. За активну діяльність в Раді церков і участь у 
демонстрації в знак протесту проти репресій баптистів біля приміщення ЦК КПРС у 
Москві 19 травня 1966 р. Г.П. Вінс був арештований. 21–30 листопада того ж року 
разом із Г.К. Крючковим їх судили.

Суд було оголошено публічним і показовим. Але ще до початку засідання 
суду залу було заповнено спеціально запрошеними особами: співробітниками Ради 
у справах релігійних культів, журналу «Наука і релігія», пропагандистами атеїзму із 
громади з розповсюдження знань, представниками преси тощо [12, с. 1]. Віруючих 
до зали суду не пустили, мотивуючи тим, що вільних місць немає. Усі вільні місця 
перед засідання зайняли співробітники КДБ і міліції. Лише окремим друзям підсудних 
вдалося втиснутися до зали суду. Підсудним було висунуто обвинувачення за трьома 
пунктами: видання літератури; створення дитячих і недільних шкіл; організація делегації 
16–17 травня 1966 р. [12, c. 5].

Судове засідання розпочалося із виступу Г.П. Вінса, який попросив суддю 
допустити до залу родичів і близьких друзів, а також відмовився від державного адвоката, 
і наголосив на відводі експертів, вказавши на те, що їхні висновки некомпетентні, 
оскільки вони не мають богословської освіти, тому не можуть вірно оцінити його 
поведінку і висловлювання. Також Г.П. Вінс просив суд запросити в якості свідків 
близьких соратників по Раді церков ЄХБ, які б змогли надати суду правдиві свідчення 
про суті обвинувачення, а не спиратися на свідчення третіх осіб. Схожі клопотання були 
висловлені і Г.К. Крючковим [12, c. 2].

Суд відхилив усі клопотання підсудних, лише дозволив рідним зайти до зали. 
Суд тривав два дні, зазвичай їх піднімали о 5 годині ранку, і привозили на лаву 
підсудних о 10 годині, а відвозили майже опівночі. Звичайно, це було дуже виснажливо, 
про що неодноразово вказували у своїх виступах як Г.П. Вінс, так і Г.К. Крючков, 
оскільки за відсутності адвоката це не давало їм можливості добре підготуватися до 
наступного засідання.

На суді як Г.П. Вінс, так і Г.К. Крючков сміливо оприлюднювали факти репресій 
щодо членів незареєстрованих громад ЄХБ, називали прізвища заарештованих за 
надуманими звинуваченнями братів по Вірі тощо. Так, Г.К. Крючков навів переконливі 
докази того, що віруючих арештовували за віру в Бога, а не за порушення закону. 
Він звернув увагу суду на те, що арештовані брати Руманчик П.А., Рижук В.Ф., 
Смірнов В.Я., Козаков А., Алєксандров П.В. були звинувачені в дармоїдстві, хоча всі 
вони працювали. Зокрема, Смірнова В.Я. арештували на робочому місці [9, c. 6]. Проте, 
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суддя діяв за заздалегідь розробленою органами КДБ схемою, і враховував лише ті 
факти, що були вигідні тоталітарному правосуддю.

Промови державних експертів були спрямовані не на встановлення істини, а 
на осудження вчинків підсудних. Вони виступали дуже агресивно, і це нагадували 
швидше суд інквізиторів над єретиками, ніж цивілізоване правосуддя. Основна увага 
у виступах акцентувалася на порушеннях Г.П. Вінсом і Г.К. Крючковим законодавства 
про культи і радянських законів про свободу сумління і віросповідання. Обоє експертів 
заперечували факти, котрі наводилися в самвидавних документах про гоніння і репресії 
віруючих у СРСР. «Всі наведені докази націлені на те, щоби віруючі не довіряли владі 
і виходили за рамки радянського законодавства. У нашій країні немає переслідування 
за віру, як це намагається довести Рада Церков в своїх листах, заявах і посланнях» – 
підсумував свій виступ перший експерт [12, c. 23]. Промова другого експерта була 
ще більш обвинувальна, зокрема, він заявив, що вони пишуть у своїх виступах про 
«жахіття 30-х рр.» Про які це «жахи»!? 30-ті роки були роками соціалістичного 
будівництва. Вони називають це жахами 30-х років. Однієї цієї заяви достатньо, щоби 
осудити їх» [12, c. 24].

За два дні Г.П. Вінс і Г.К. Крючков були засуджені Московським міським судом 
за ст. 142, ч. 2 КК РСФСР (порушення законів про відокремлення Церкви від держави) 
на 3 роки таборів загального режиму. Їм інкримінували організацію демонстрації 
16–17 травня і поширення релігійної літератури, спонукання батьків-баптистів прилучати 
дітей до релігії. Винними себе не визнали [11, c. 288–289].

Отже, тоталітарне правосуддя розроблене за чітким сценарієм спецслужб КДБ у 
рамках антирелігійних кампаній мало замовний характер, і насамперед спрямовувалося 
на широкі «темні маси». Але чітко сплановані і задіяні в комплексі єзуїтські механізми, 
що проводилися перед процесом, під час нього і після оприлюднення вироку, так і не 
давали 100% результату на який розраховували аналітики спецслужб. Адже широке 
засудження підсудного в засобах масової інформації пропагандистами атеїзму перед 
процесом, зайняті місця в залі під час суду спеціально підготовленим комсомольсько-
партійним активом, працівниками міліції і спецслужб повною мірою не забезпечували 
витік інформації, тому такі суди мали і зворотній ефект на який не очікував режим. 
Зокрема, чим резонанснішим був суд і особа, котру судили, тим більше він привертав 
увагу з боку віруючих, сприяв їх консолідації й опору тоталітарним методам правосуддя. 
Кількість людей, які співчували віруючим тільки збільшувалася, тому швидко 
поширювалася інформація, що почала виходила далеко за межі СРСР.

Прикладом так званого ефекту «бумерангу», який боляче вдарив по засадничим 
принципам тоталітарного правосуддя став черговий процес над Г.П. Вінсом, якого 
у березні 1974 р. знову заарештували за активну місіонерську діяльність на Уралі. 
Показовий суд над ним мав ще більший розголос, ніж перший, оскільки про опозиційну 
діяльність Г.П. Вінса стало відомо за кордоном. Протокол суду над Г.П. Вінсом було 
видрукувано у Бюлетені Ради родичів в’язнів у № 21 за 1975 р. Слідство проводилося 
у м. Києві. Тому справа слухалася Київським обласним судом у приміщенні Жовтневого 
районного суду, впродовж 5 днів із 27 по 31 січня 1975 р. Йому було висунуто 
звинувачення за ст. 138, ч. 2 (порушення законів про відокремлення церкви від 
держави), ст. 187-1 (наклепи на радянський державний і суспільний лад), ст. 209, ч. 1 
(посягання на особу під виглядом виконання релігійних обрядів) КК УРСР [2, c. 36]. 
31 січня 1975 р. Київським обласним судом Г.П. Вінса було засуджено на 5 років таборів 
і 5 років заслання з конфіскацією майна. Після прочитання вироку пролунали оплески і 
захоплені вигуки пропагандистів і працівників КДБ, які наповнювали зал. Винним себе 
у вчиненні злочину Г.П. Вінс не визнав. Тяжке покарання відбував у Якутії, сел. Табага, 
уст. ЯД 40/7 [3, c. 2].
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Про особливості «правосуддя» над Г.П. Вінсом стало відомо не тільки в 
дисидентських колах СРСР, але й у вищих урядових колах США. Так, у жовтні 1976 р. 
Палата представників конгресу США схвалила резолюцію із закликом до керівництва 
СРСР звільнити Г.П. Вінса. Група французьких адвокатів, яка приїхала до Києва, марно 
домагалася зустрічі з керівництвом МВС, щоб побесідувати про справу Г.П. Вінса. 
В СРСР А.Д. Сахаров, Г. Под’япольський, С.О. Ковальов і Т.  Великанова звернулися 
з відкритим листом на захист Г.П. Вінса до Всесвітньої Ради Церков і Міжнародної 
Амністії. З таким же зверненням, адресованим Папі Римському, виступив московський 
Християнський комітет захисту прав віруючих у СРСР [3, с. 2]. У 1977 р. А.Д. Сахаров 
звернувся до Президента США Дж. Картера з проханням допомогти негайно звільнити 
політв’язнів, які потерпають від хвороб. У доданому списку було й прізвище 
Г.П. Вінса [1, с. 14]. Нарешті, уночі з 27 на 28 квітня 1979 р. у Нью-Йоркському 
аеропорту ім. Кеннеді Г.П. Вінс був обміняний разом із чотирма політв’язнями на 
радянських громадян – колишніх службовців ООН, звинувачених у шпигунстві [3, с. 2]. 
13 червня 1979 р. його родина в повному складі (8 осіб) вилетіла в США для 
возз’єднання з Георгієм Петровичем [4, с. 5].

За участі партійно-комсомольського активу відбувалися суди і над рядовими 
членами Ради церков Євангельських християн-баптистів. Хоча вони не мали такого 
резонансу як суди над лідерами РЦ ЄХБ, але були показовими в своїх регіонах, 
висвітлювалися в радянській пресі та самвидавних бюлетенях опозиційних віруючих. 
Зокрема, суд над благовісником Баранюком Іваном Андрійовичем, який проходив 
у м. Хмельницький, 26–27 квітня 1971 р., нічим не відрізнявся за своєю сутністю 
від попередньо описаних процесів. Різниця тільки в тому, що суди над очільниками 
опозиційної РЦ ЄХБ набули широкого розголосу на міжнародному рівні. Віруючого 
І.А. Баранюка судили за ст. 138, ч. 2 і ст. 209, ч. 1 порушення громадського порядку, 
непокора органам влади, розбещення молодого покоління [2, c. 15]. Традиційно 
І.А. Баранюк відмовився від державного адвоката, проте суддя не задовольнив його 
прохання. У справі були допитані свідки як з боку І.А. Баранюка, члени церкви та його 
родина: дружина і діти. А також із боку прокурора: представники органів правопорядку 
і вчителі, де навчалися діти віруючих батьків. Звинувачення було зшито, як то кажуть, 
«білими нитками» оскільки ніхто зі свідків не зміг нічого сказати поганого проти 
благовісника церкви. Підсудний своєї вини не визнав, але як відомо з його заключного 
слова знав, що отримає максимальний термін за оголошеними статтями. У вироку 
зачитаного суддею, зазначено, що «суд засуджує Баранюка І.А. за ст. 138, ч. 2 і ст. 209, 
ч. 1 на 5 років загального режиму і 5 років заслання. Стягнути з родини Баранюка 
40 руб. адвокату суду» [2, с. 23].

Таким чином, показові судові процеси, що відбувалися в 60–70-х рр. ХХ ст. над 
лідерами й активними членами опозиційної РЦ ЄХБ проводилися в рамках атеїстичних 
кампаній, були режисовані органами КДБ, і передбачали організацію низки заходів 
розкольницького і профілактичного характеру; показано, що дотримуючись методичних 
інструкцій спецслужб пропагандисти режиму в засобах масової інформації перед судом 
оприлюднювали чимало так званої «викривальної» інформації про підсудного, щоби 
створити його аморальний образ і викликати агресію суспільства до його переконань; 
доведено, що кримінальні показові судові процеси та товариські суди, розглядалися 
спецслужбами як ефективне поєднання профілактичних методів із карально-
репресивними, і були дієвими у перевихованні як віруючих, так і створення атмосфери 
недовіри та зневаги в суспільстві до Церкви та її морально-етичних засад; незважаючи, 
на комплексний характер заходів, розроблених аналітиками КДБ перед початком 
судового процесу та після оприлюднення вироку, вони мали і зворотній ефект, оскільки 
більшість пересічних громадян бачили непохитність віруючих у сповідуванні принципів 
своєї Віри, тому з повагою ставилися до їхніх переконань; встановлено, що саме 
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завдяки своїй готовності йти на будь які жертви за засадничі принципи своєї конфесії, 
лідерам і активним учасникам внутрішньо церковного руху ЄХБ вдалося використати 
судові процеси, як дієвий майданчик для оприлюднення складної ситуації зі свободою 
сумління в СРСР і очолити духовний спротив комуністичному режимові.
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Vysoven O. Indicative court processes on the believers of community of the Eavangel Christian 
Baptists as punitive-educational measures of the communistist regime of USSR (second half of the 
XX-th century).

The purpose of the study is to analyze and publish documentary materials, devoted to the consideration 
and resolution of political and ideologically motivated cases in court sessions about active members of the 
Evangelical Christian-Baptist community of Ukraine in the second half of the XX century. The problem-
chronological and historical methods that made it possible to analyze the indicative trials of the faithful 
communities of the ECB were used. It was shown that criminal indicative coury processes and comrades’ courts 
were considered by the special services as an effective combination of preventive methods with punitive and 
repressive measures and were effective in re-educating both believers and creating an atmosphere of mistrust 
in society towards the Church and its moral and ethical principles; it was established that leaders and active 
participants of the internal church movement of the ECB managed to use indicative trials as an effective 
platform for the publication of a diffi cult situation with freedom of conscience in the USSR.
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У статті розкриваються суперечливі тенденції етнополітичного життя в Україні на початку 
ХХІ ст., дестабілізуючий вплив Російської Федерації на південно-східні регіони з метою гальмування 
європейського вектору руху країни.

Виокремлено особливості міжетнічних відносин у Західних регіонах України, зовнішні та 
внутрішні чинники проявів сепаратизму і поширення ідей автономізації районів компактного проживання 
національних меншин. Автором простежуються причинно-наслідкові зв’язки в етнополітичній сфері в 
часовому вимірі «минуле-сучасне».

Визначено, що етнополітичні відносини в Україні на початку 2000-х рр. характеризувалися 
відсутністю державної концепції етнічної політики. Це відкривало зовнішньополітичні шляхи для 
впливу на національні меншини прикордонних регіонів з боку сусідніх держав, стимулювало появу низки 
політичних громадських організацій деструктивного спрямування, які розповсюджували ідеї сепаратизму 
в південно-східних регіонах України, на Кримському півострові та Закарпатті. Під впливом російської 
пропаганди місцеве населення Південного-Сходу, Криму виявилося легкою здобиччю для ідеологів «русского 
мира», які заявили про Україну, як «неприродне державне утворення», приречене на швидку загибель.

Ключові слова: національні меншини, русифікація, політичне життя, регіони, етнічні групи, 
культурна спадщина, мовне питання. 

В умовах агресії Росії на Донбасі, цивілізаційного, світоглядного протистояння 
України східній імперії, асиметричною відповіддю російській пропаганді є формування 
«в наступальному ключі власного погляду на історичні події», «власного привабливого 
іміджу, який спирався б на історичні приклади і паралелі», «звужуючи таким чином 
простір для спекуляцій і перекручень» [23, с. 153].

До актуальної проблематики сучасного наукового дискурсу в Україні слід віднести 
сферу міжнаціональних відносин кінця ХХ – початку ХХІ ст. Адже без переосмислення 
власного минулого, відзначав академік В. Вернадський, неможливо «адекватно оцінити 
сучасне» [18, с. 122]. 

Водночас пошук «історичної правди» важливий для з’ясування тих соціально-
політичних, морально-етичних трансформацій і деформацій, які відбулися в українському 
соціумі за роки незалежності. Революція Гідності і російська агресія на Донбасі 
показали, з одного боку, «виникнення і легалізацію російськомовного українського 
патріотизму» [23, с. 69], який протистоїть імперській експансії, а з іншого – деградацію 
цінностей певного сегменту населення «юго-востока»: від 90% схвалення української 
незалежності на референдумі 1 грудня 1991 р. до її непідтримки та проявів сепаратизму 
в 2014 р. [23, с. 158].

У даному історичному огляді автор спробував розкрити складну круговерть 
етнополітичних подій на теренах України на початку 2000-х років, які певною мірою 
залежали від політичних уподобань правлячих еліт по обидва боки кордону, російсько-
українських міждержавних відносин та появою нового господаря кремля – «сірого 
підполковника» В. Путіна «із глибокою психологічною травмою, викликаною розпадом 
Радянського Союзу» [23, с. 201].

Проблематика міжнаціональних відносин на теренах України та соціокультурних 
трансформацій знайшла відображення у працях С. Білошицького, В. Войналовича, 
О. Кривицької, Л. Нагорної та ін. [9], впливу зовнішніх і внутрішніх чинників на 
процес національно-державного самовизначення України в роботах І. Рафальського [31], 
регіональні виміри етнополітичного життя у наукових розвідках М. Панчука, 
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В. Войналовича, О. Калакури, В. Котигоренка, О. Рафальського [11], О. Ляшенка, 
Н. Макаренко [21], Л. Ковач, В. Коцура, Н. Кочан [8], Ю. Ніколайця, О. Позняк, 
М. Рябчука та ін. [6].

Як відзначалося, високим відсотком росіян характеризувався етнічний склад 
населення східної України. У Донецькій та Луганській областях ці показники за даними 
перепису 2001 р. становили 38,2% та 39,0% відповідно до усього населення [5]. Питома 
вага інших національних меншин на території Донецької області не перевищувала 
4,3%. Серед них найбільше було представників грецької національної меншини – 
77,5 тис. (1,6%). У Луганській області представники інших нацменшин становили лише 
4% (35,5 тис.) [5]. Місцями компактного проживання етнічних росіян на території 
Донецької області були такі міста: Донецьк, Єнакієве, Макіївка, Горлівка, Краматорськ, 
Маріуполь, Слов’янськ, Торез, Харцизьк. У таких містах як Донецьк, Єнакієве та 
Макіївка більшість населення становили етнічні росіяни [8, с. 265]. Незважаючи на 
це, на початку 2000-х рр. спостерігалася динаміка зниження чисельності росіян на 
території Донецької та Луганської областей на 5,5% (у 1989 р. їх частка становила 
44,0%, а в 2001 – 38,5%). Крім російської спостерігалося зменшення питомої ваги 
й інших нацменшин на території Донбасу, зокрема греків, білорусів, татар, євреїв, 
циган, молдаван, поляків та ін. В аналітичній доповіді наукового колективу Інституту 
політичних і етнонаціональних досліджень імені І.Ф. Кураса НАН України ці процеси 
пояснювалися такими факторами: 1) загальні негативні демографічні процеси, 
які зумовлювали зниження кількості населення на території України; 2) етнічна 
реідентифікація окремих жителів регіону [32, с. 14]. Зниження білоруської меншини на 
Донбасі пояснювалося здебільшого високим рівнем асиміляції та зміною ідентифікації 
себе як етнічної спільноти. Причиною цього стала низка факторів: 1) дисперсність 
проживання білорусів; 2) високий рівень змішаних шлюбів; 3) спорідненість культури 
та менталітету з українцями і росіянами [8, с. 181–182].

Прояви сепаратизму в цих областях упродовж усього періоду української 
незалежності зумовлені, насамперед, поширенням російської пропаганди серед місцевого 
населення, особливо нацменшин. Як відзначає Є. Магда, на програми українською мовою 
в 2013 р. доводилося 31,8% ефірного часу, а на російській було понад 50%. Фактично 
російське кіно отримувало до 10% від загальної суми своїх зборів за рахунок прокатів 
в Україні [23, с. 69]. Створений у червні 2007 р. указом президента РФ В. Путіна 
«недержавний центр підтримки і популяризації російської мови і культури» [23, с. 69] – 
Фонд «Русский мир» фінансово підтримував «не лише росіян, не лише співвітчизників у 
країнах ближнього і дальнього зарубіжжя, емігрантів, вихідців з Росії та їхніх нащадків, 
а й іноземних громадян, що говорили російською мовою, вивчали або викладали її, усіх 
тих, хто щиро цікавився Росією, кого хвилювало її майбутнє… Російський світ – світ 
Росії». Наприкінці 1990-х – початку 2000-х рр. швидкими темпами наростала політизація 
російських нацменшин на території України. Особливо активний розвиток російських 
політичних організацій відбувався в південно-східних областях України та в АР Крим, де 
проживало найбільше етнічних росіян. У цьому регіоні діяло 22 національно-культурні 
організації, в той час як на території західної України функціонувало 16, а північній 
та центральній – 11. Діяльність цих організацій ще на початку 2000-х рр. мала ознаки 
втілення так би мовити ідеї «русского мира», а основним політичним трендом став курс 
на русифікацію (введення російської мови як другої державної, поширення русистики 
в навчальних закладах), інтеграцію з Росією та країнами СНД і відхід від співпраці 
з країнами Заходу, визнання росіян на рівні з українцями ключовою державотворчою 
нацією, а не нацменшиною тощо [28, с. 358–359]. Безумовно, поява і діяльність таких 
організацій негативно позначалася на політичному житті України, підживлюючи серед 
російськомовного населення антиукраїнські та антиєвропейські настрої, культивуючи 
сепаратистські амбіції в АР Крим та в окремих регіонах південно-східної України.
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Специфіку етнополітики України на території Донбасу зумовлювала неабияка 
активність російської та російськомовної частини населення. На початку 2000-х рр. 
Донецька область стала одним із центрів розвитку проросійських рухів, які вимагали 
підвищення статусу російської мови до другої державної, встановлення тісніших 
взаємозв’язків з Росією тощо. Особливо активними пропагандистами «русского мира» 
наприкінці 1990-х рр. – початку 2000-х рр. були такі організації, як «Російський 
рух», товариство «Русь», «Російська громада», «Російський блок», «Російсько-
український союз» та ін. [17, с. 317]. Головною рушійною силою і соціальною базою 
цих організацій стала російська національна меншина та частина українців, які, маючи 
радянське мислення і ностальгію за минулим, прагнули повернути Україну до складу 
Росії та відродити оновлений Радянський союз. Водночас на шкоду загальноукраїнським 
інтересам, національній ідентичності українська політична еліта упродовж 2000-х рр., 
задовольняючи власні виборчі амбіції, маніпулювала етнопсихологічними й 
етнокультурними особливостями населення Півночі, Півдня, Заходу та Сходу. Проблема 
самоідентифікації різних етносів на території України використовувалася під час 
президентських виборів 2004 р. Перед другим туром президентських виборів у 2004 р. 
на сході та півдні України сформувався потужний проросійський рух, який підтримував 
В.Ф. Януковича. Через значний відсоток російського населення на території південно-
східної України розпочалися спекуляції стосовно подальшого шляху розвитку України та 
можливого від’єднання. За підтримки російської сторони в Сєверодонецьку Луганської 
області пройшли з’їзди, які підтримували В.Ф. Януковича та висловлювались про 
можливе відокремлення чи приєднання до Росії у разі перемоги «Майдану» [4]. 

За даними соціологічного дослідження М. Шульги на початок 2000-х рр. 
молодіжна спільнота, яка спілкувалася російською мовою, помітно зросла. Так, у 
2000 р. 54% осіб до 30 років спілкувалися російською мовою, українською – 44%. Така 
тенденція пояснюється засиллям російськомовних ЗМІ на українському медіа просторі 
та значною кількістю російськомовних шкіл в Україні. До цього слід додати зростаючий 
масив друкованих російських ЗМІ, які захоплювали український інформаційний ринок, 
так чи інакше формували в своїх читачів проросійські погляди. Станом на 2001 р. 
близько 30% російських газет ввозилися нелегально на територію України [1, с. 112]. 
Проте найбільший формуючий вплив на російськомовну молодь мали російськомовні 
школи. Зокрема, у Донецькій та Луганській областях лише 14% та 17% шкіл мали 
україномовний навчальний процес [1, с. 111]. Очевидно, що вплив політики русифікації, 
якої зазнавала Україна упродовж значного періоду часу, позначився на ментальності 
населення Донбасу та викарбував комплекс меншовартості українців, що водночас 
слугувало підґрунтям поширювати ідеї «русского мира» в 1990–2000-х рр.

Компактне розселення російської національної меншини, поширення російської 
мови серед інших національностей, насамперед українців на сході та півдні України, 
зумовлювало популярність проросійських ідей у цих регіонах. Користуючись ситуацією, 
Російська Федерація у 2000-х рр. прагнула відновити свою імперію в межах колишнього 
Радянського союзу, сприяла розвитку проросійських організацій в Україні, всіляко 
заохочуючи розвиток російської мови і, водночас, шляхом тиску і шантажу на українську 
політичну верхівку вимагала від неї «почути жителів Донбасу». Такі маніпуляції лише 
поглиблювали кризу міжетнічних відносин в Україні, зокрема між українцями та 
росіянами, а в подальшому підготували підґрунтя для ймовірної окупації та розгортання 
військових дій на сході, що й підтвердилося сьогоденням.

Постійні акції проросійських організацій стосовно надання російській мові 
статусу державної на рівні з українською насправді було тиском на владу, яка в 2003 р. 
ратифікувала «Європейську хартію регіональних мов або мов меншин». З одного боку, 
хартія, в кращих традиціях європейського лібералізму, гарантувала всебічний розвиток 
мов меншин з метою їх збереження, розповсюдження та відображення як культурного 



Ï Å Ð Å ß Ñ Ë À Â Ñ Ü Ê È É  Ë I Ò Î Ï È Ñ

42

багатства країни [10]. Ратифікований закон мав забезпечувати розвиток мов представників 
найчисельніших меншин: білоруської, болгарської, гагаузької, грецької, єврейської, 
кримськотатарської, молдавської, німецької, польської, російської, румунської, словацької 
та угорської [13] і застосовувалася в усіх сферах культурного, освітнього, громадського 
життя України [39, с. 109]. З іншого боку, для найчисельнішої російської національної 
меншини ця хартія ставала своєрідною основою для подальшої русифікації населення в 
південно-східних регіонах, яка здійснювалася за підтримки Росії. 

Східні регіони України етнічно розвивалися під політичним впливом Російської 
Федерації. Кремлівська еліта активно впроваджувала найрізноманітніші заходи з метою 
утвердження російських культурних цінностей і мови, при цьому дискримінуючи 
українську у східних регіонах [19, с. 24]. У зв’язку з цим особливої актуальності 
набувало питання статусу російської мови в Україні. За даними соціологічного 
опитування, проведеного науковими співробітниками Донецького інформаційно-
аналітичного центру, близько 89% респондентів з 600 опитаних позитивно відносилися 
до затвердження російської мови як другої державної [1, с. 569]. На думку М. Парахіної, 
Росія використовує свою мову як інструмент впливу в «близькому зарубіжжі» і, 
насамперед, в Україні [30, с. 151]. Частка російськомовного населення в Донецькій 
області на початку 2000-х рр. зросла на 7,2% (у 2001 р. їхня кількість становила 
74,9% порівняно з 1989 р. Водночас частка україномовного населення знизилася на 
6,5% (24,1%). У Луганській області також спостерігалося зменшення україномовного 
населення (на 4,9%), проте їхня частка була вища порівняно з Донецькою – 30,0%. 
Російськомовне населення зросло на 4,9%, а його частка становила 68,8% [8, с. 411]. 
Русифікація прогресувала і серед інших національних меншин, які проживали на сході 
України. Всеукраїнський перепис населення 2001 р. засвідчив, що у Донецькій та 
Луганській областях більшість євреїв (відповідно 95,9% та 94,5%), німців (88,7% та 
88,8%), болгар (86,8% та 86,9%), білорусів (85,5% та 82,0%), татар (73,9% та 73,6%) 
та ін. вважали російську мову рідною [8, с. 269]. Враховуючи цю ситуацію впродовж 
2000-х рр. Росія, прикриваючись надуманою проблемою захисту прав російськомовного 
населення, російської національної меншини, здійснювала політичний тиск на Україну 
та посилювала свій вплив на регіони [30, с. 151]. 

Проблема двомовності стала політичним знаряддям спекуляцій окремих політиків. 
Формування міфу про утиски російської мови у східних регіонах України розпочалося 
ще з 1991 р., коли низка проросійських організацій поширювала неправдиву інформацію 
про насильницьку українізацію. Статистичні дані початку 2000-х рр. свідчать про 
інші тенденції, зокрема в 2002 р. діяло 1935 російських шкіл, у бібліотеках України 
зібрано 440 млн. примірників російською мовою (55% всього фонду), упродовж року 
було видано 3016 одиниць книг. Кількість російськомовних у регіоні переважала над 
україномовними, що свідчить про засилля іноземної мови, а не навпаки [20, с. 43].

Не дивлячись на переважання російської мови у південно-східних областях 
України, 8 серпня 2012 р. Президент України В. Янукович підписав закон «Про 
засади державної мовної політики». Згідно з цим законом, відомим як «мовний закон 
Колісніченка-Ківалова», на думку професора Мицика, у разі застосування 10% підходу 
у використанні мови меншин як регіональної на теренах України майже не залишилося 
б областей, де використовувалася б українська мова. Можна припустити, відзначає 
І. Курулько, що, готуючи цей закон, партія регіонів використала Європейську Хартію 
регіональних мов, ухвалену у Страсбурзі 5 листопада 1992 р., «щоб під виглядом 
захисту регіональних мов, провести повну русифікацію України за рахунок утиску 
української державної мови» [25]. 28 лютого 2018 р. Конституційний Суд України 
визнав не конституційним закон «Про засади державної мовної політики» [33]. 

Формування своєрідної регіональної ідентичності східних регіонів України, 
на території якої особливий вплив на формування мовно-культурних цінностей мала 
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російська меншина, зумовило розповсюдження сепаратистських рухів [7, с. 44–45]. 
Ще з середини 1990-х рр. серед населення Донбасу почали розповсюджуватися ідеї 
відновлення «Донецько-Криворізької республіки», яка з подачі більшовиків була 
проголошена в 1918 р. Проте найбільше загострилася ситуація під час президентських 
виборів 2004 р. та на початку Помаранчевої революції. У цей період посилюються 
спекуляції та шантаж східних проросійських політиків стосовно від’єднання від України 
південно-східних регіонів у разі перемоги Помаранчевої революції [1, с. 586].

Таким чином, східні регіони України, зокрема Донецька та Луганська області, 
упродовж першої половини 2000-х рр. під впливом російської нацменшини та Кремля, 
формували підґрунтя для самоідентифікації населення як частини Росії, з її цінностями 
і мовно-культурними особливостями, що породжувало сепаратистські прояви під час 
Помаранчевої революції та розгортання євроінтеграційного вектору розвитку.

Росія, яка всіляко прагнула не допустити Україну в Євросоюз і НАТО, маючи 
інформаційний, пропагандистський вплив на населення Криму і Донбасу уже на початку 
2000-х рр. застосовувала елементи мережевої війни, яка згодом стала називатися 
«гібридною». Значна частина російськомовного населення цих регіонів виявилася 
найбільш чутливою до ідей «русского мира». Дослідник Є. Магда пояснює такий стан 
речей тим, що «місцеве населення практично протягом усього періоду незалежності 
не бачило політичної конкуренції, опинившись у ролі електоральних кріпаків спочатку 
Комуністичної партії України, а згодом Партії регіонів, а тому виявилося легкою 
здобиччю для російської пропагандистської машини» [23, с. 40]. Пізніше, після 
перемоги Революції гідності, склад «демонстрантів» докорінно змінився на південному-
сході України. Вони поповнювалися уже найманцями із Росії, відставними солдатами й 
офіцерами із Криму, місцевими проросійськи налаштованими ополченцями, найманцями 
з місцевого населення за гроші і, навіть, кримінальними елементами, звільненими 
«сепаратистами» із в’язниць [38].

Основними вимірами ідентифікації населення західної України, на відміну від 
східної, стали релігійні, етнічні, національні чинники, що зумовлювали ототожнення себе 
як громадян України [29, с. 39–40]. Водночас у регіоні проживала низка нацменшин, які 
також мали помітний вплив на громадське, політичне життя. Найбільшими серед них 
були росіяни, поляки, угорці, румуни, молдавани [5].

За даними перепису 2001 р. в Україні проживає 144 130 поляків (0,3%). Найбільш 
компактно вони розселялися у Львівській, Житомирській, Хмельницькій, Рівненській, 
Київській областях [5]. Представники польської меншини, які були депутатами місцевих 
органів влади чи працювали в системі виконавчої гілки влади, мали помітний вплив 
на українсько-польські відносини. Проте польська національна меншина на початку 
2000-х рр. не сформувала жодної політичної організації на противагу угорським чи 
російським [22, с. 103]. Натомість польська меншина формувала національно-культурні 
організації та товариства, спрямовані на розвиток історичних, культурних та мовних 
традицій поляків. На початку 2000-х рр. свою діяльність розгорнули такі організації, 
як Польський дім у Києві, Київське культурно-освітнє товариство імені А. Міцкевича, 
Київське національно-культурне товариство поляків «Згода», Польський культурний 
центр в Одесі, Товариство польської культури Львівщини та ін.

Водночас спостерігався характерний для польської меншини в Україні процес 
старіння, пов’язаний насамперед з асиміляцією та міграцією. Асиміляція поляків була 
зумовлена розпорошеністю польського населення на теренах України. Зокрема, в 2001 р. 
лише для 13% представників цієї нацменшини в Україні рідною мовою була польська, 
а для 71% – українська [22, с. 104]. З огляду на таку ситуацію низка польських 
національно-культурних громадських організацій проводила заходи з метою збереження 
своєї ідентичності, керуючись чинним законодавством, зокрема Конституцією України, 
Законами України «Про громадянство», «Про національні меншини в Україні» й іншими 
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нормативно-правовими актами. Українська влада з розумінням поставилася до культурно-
освітніх запитів польських громадських організацій [14, с. 75]. Упродовж 2000–2002 рр. 
було створено 32 факультативні групи вивчення польської мови при загальноосвітніх 
школах у Вінницькій, Івано-Франківській, Львівській, Хмельницькій областях [40]. 
Загалом у 2002–2003 рр. навчальному році діяло 4 школи польською мовою, 2 школи 
українською і польською мовами. Як предмет у школі польську мову вивчали 1425 учнів, 
а факультативи з її вивчення відвідували 6270 школярів [14, с. 75]. Крім української 
влади ці організації отримували підтримку у питаннях освіти, періодичних видань від 
уряду Польщі. Зокрема, за сприяння Міністерства зовнішніх справ Польщі в січні 2000 р. 
було створено Польський інститут у Києві. Його завданням стала ліквідація стереотипів 
в українсько-польських відносинах [22, с. 102]. Таким чином, спостерігалося не лише 
сприяння розвитку польської культури в Україні, але розгортання політики співпраці з 
Польщею. Як відзначає І. Ковалів, наприклад, у старовинній, заснованій у місті Лева ще 
у 1816 р., середній загальноосвітній школі № 10 ім. Святої Марії Магдалени здобувають 
знання 302 учні. Предмети викладаються польською і українською. Мовою Шевченка 
вивчають українську літературу, історію України, хімію, музику, захист Вітчизни. 
Математику, біологію, фізичне виховання викладають двома мовами – частково 
державною, частково рідною. Знання з решти дисциплін школярі здобувають польською. 
Водночас, на думку директора школи Ришарда Вінценца, в педагогічних університетах 
слід готувати вчителів-предметників для шкіл різних національних меншин і на рівні 
держави заохочувати їх працювати в школі [16, с. 8].

До численної нацменшини в Україні, особливо на Закарпатті, слід віднести 
угорців. Ця національна меншина компактно проживає в регіоні, який історично був під 
владою Угорщини, Австро-Угорської імперії, а після завершення першої світової війни 
і до 1945 р. (за винятком березня 1939 р.), до складу Угорщини. Відповідно багато 
представників цієї національності після 1945 р. лишилася проживати на теренах України. 
Це підтверджує Всеукраїнський перепис населення 2001 р., згідно з яким 151,5 тис. осіб 
(12,1% від населення області) становили угорці [5]. У прикордонних регіонах 
спостерігається найбільш компактне розселення угорців, зокрема у Берегівському, 
Ужгородському та Виноградівському районах. Відзначимо, що угорське населення 
у Берегівському районі переважає українське (76,2% проти 18,8%) [35, с. 416–417]. 
На початку 2001 р. 97,1% угорців вважали своєю рідною мовою угорську і лише 
48% досконало володіли українською [35, с. 416–417]. Відцентрові процеси в місцях 
компактного проживання угорців призвели до витіснення української та мов інших 
нацменшин з повсякденного вжитку (80% ромів Закарпаття станом на 2001 р. вважали 
угорську своєю рідною) та поширення антиконституційних настроїв стосовно 
федералізації та ймовірного від’єднання регіону від України з подальшою інтеграцією в 
Угорщину. Мовна самоізоляція угорської національної меншини обмежувала участь їхніх 
представників у державотворчих процесах, розвитку науки і технологій. Як відзначає 
І. Ковалів, найгостріше мовне питання стоїть для 16 тисяч дітей угорської етнічної 
групи – взагалі не володіють українською [16, с. 8]. 7 стаття закону «Про освіту», 
підписаного Президентом України П.О. Порошенком 25 вересня 2017 р., передбачає, 
що мовою навчання у вітчизняних державних і комунальних навчальних закладах буде 
українська. Рідною мовою діти національних меншин навчатимуться на етапі дошкільної 
й початкової освіти, починаючи вивчати й державну. Лише з п’ятого класу школярі з 
національних меншин вивчатимуть усі предмети українською, рідну мову – як окремий 
предмет. Загалом передбачено, що кількість предметів, які вивчатимуть українською, 
поступово зростатиме з 5 класу і до 10-го до співвідношення 60 на 40, де 60% часу 
відведуть на опанування дисциплін державною, а 40% – рідною [12]. Такий мовний 
підхід не розділяє влада Угорщини, яка виступила проти скорочення навчання рідною 
мовою в школах Закарпаття. Водночас міністр закордонних справ Угорщини Петер 
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Сіярто виступив проти скасування мовного закону «Колісніченка-Ківалова», який, на 
його думку, давав право національній меншині на використання їхньої рідної мови в 
Україні [24]. Офіційна відповідь України була дзеркальною, а саме незнання української 
дітьми інших етнічних груп обмежує їхні права. Не знаючи держаної мови, вони мають 
менший шанс вступити до університетів, отримати роботу, почати політичну кар’єру в 
Україні і навіть захищати власні інтереси [27].

Крім угорців на території Закарпаття проживала низка інших етносів, зокрема, 
румуни – 32,1 тис. осіб, росіяни – 31 тис., роми – 14 тис., русини – 10 тис. та ін. [2]. 
Окремої уваги потребує поява такого явища, як «політичне русинство» і формування 
відповідного субетносу. Початок формування політичного русинства на Закарпатті 
припадає на останні роки існування СРСР. На початку 1990-х рр. явище «русинства» 
перейшло у політичну площину і фактично створювало нові загрози і виклики 
суверенітету України. У 2000-х рр. русинські організації, за підтримки Закарпатської 
обласної ради та обласної державної адміністрації, намагалися змусити центральні 
органи влади визнати русинів як окрему національність та гарантувати їй, згідно 
з Конституцією України, право на самовизначення, всебічну підтримку розвитку 
національно-культурних особливостей [15]. Державний комітет національностей та 
міграції наполягав на позиції – «русини є частиною українського етносу» [1, с. 695]. 
Міністерство закордонних справ України також відреагувало на заклики русинських 
організацій стосовно визнання їхніх етнічних та політичних прав, зокрема зазначаючи, 
що в міжнародному праві не прописано термін «національність», що унеможливлює 
їхню юридичну ідентифікацію русинів як національність через відсутність відповідних 
критеріїв [1, с. 697].

Відзначимо, що підтримку політичного самовизначення і створення окремого 
регіону «Прикарпатська Русь» на території України забезпечували проросійські та 
проугорські організації, а також Російська православна церква (РПЦ). Зокрема, за 
ініціативою настоятеля православного собору РПЦ протоієрея Д. Сидора 1 квітня 2000 р. 
було здійснено спробу об’єднати діяльність русинських організацій, сформувавши 
Сойм підкарпатських русинів (СПР). Робота русинських організацій спрямовувалася на 
національне самовизначення та закріплення особливого статусу Закарпаття [1, с. 695–696]. 
До ідеологів «Підкарпатської Русі» слід віднести П. Магочія та І. Попа. Зокрема, 
професор П. Магочій, завідувач кафедри українських студій Торонтського університету, 
у праці «Народ нізвідки» називає русинів окремим народом, який має відміні риси від 
українців, росіян, угорців, румунів і проживає на території Карпат. За його підрахунками, 
всього русинів – 1 654 500 осіб. Зазначимо, що згідно зі статистичними даними початку 
2000-х рр. кількість людей, які зазначили свою національність як «русини», становило 
лише 94 100 осіб [26, с. 47–48]. Інший ідеолог русинства, професор І. Поп, багатолітній 
науковий співробітник Інституту слов’янознавства АН СРСР у Москві, відзначився 
видавництвом «Енциклопедії Підкарпатської Русі», за фінансової підтримки Carpatho-
Russian Ethnic Research Centre USA (Карпаторосійський етнологічний науково-дослідний 
центр США) [26, с. 48]. На думку дослідника М. Мушинки, ідеологічна підготовка 
«русинського руху» на території Закарпаття є перехідним етапом у стратегічному плані 
Москви стосовно русифікації регіону [26, с. 50]. 

Особливо активізувався русинський рух під час виборчих кампаній. У 2002 р. 
у ході парламентських виборів Сойм підкарпатських русинів виклав свої вимоги 
до кандидатів у народні депутати та центральних органів влади, серед яких були: 
визнання русинів як національність, відмова від призначення на державні посади в 
Закарпатській області вихідців з інших регіонів, введення в шкільне навчання предмету 
русинська мова та література тощо [15]. Під час президентських виборів 2004 р. 
частина русинських організацій підтримувала В.А. Ющенка, вважаючи, що він змінить 
пріоритети в етнополітиці країни, що сприятиме розвитку «русинської культури». 
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Проте значна більшість організацій, які входили до Сойму підкарпатських русинів, 
підтримали В.Ф. Януковича, який був проросійським кандидатом [15]. Проросійські 
настрої русинських організацій свідчать про високу ймовірність їх фінансування Росією. 
Відзначимо, що наприкінці 2008 р. русинські організації поставили ультиматум Україні 
стосовно надання їм статусу окремої адміністративно-територіальної одиниці з власними 
органами управління. У разі не виконання їхніх вимог – погрожували створити 
незалежну «Підкарпатську Русь» під «покровительством Росії» [26, с. 52].

Не лише русинські організації наголошували на необхідності створення автономії 
на Закарпатті. Угорська нацменшина, яка була найбільш чисельною в регіоні, за 
підтримки Угорщини також зверталася до центральних органів влади щодо створення 
автономії. Як відзначає Т.Б. Халавка, в Україні задіяна громадсько-територіальна 
модель формування нації, яка в умовах незконсолідованості українського етносу сприяє 
створенню підґрунтя для розвитку сегрегаційної стратегії акультурації угорців та румун 
у прикордонних регіонах [39, с. 39]. Таким чином, розвиваючись в регіоні компактного 
проживання, угорці та румуни мають змогу формувати підґрунтя для власних етнічних 
меншин на Закарпатті та Буковині відповідно. Маючи значну підтримку від сусідньої 
«рідної» Батьківщини деякі їхні організації здійснювали деструктивні дії, які породжують 
міжетнічні конфлікти та прояви сепаратизму.

Румунія і Угорщина на початку 2000-х рр. вимагали від України забезпечення 
політичних прав румунського й угорського населення на території Закарпатської та 
Чернівецької областей. Обидві країни, шляхом тиску на Україну через національно-
культурні товариства, намагалися посприяти формуванню підґрунтя для створення 
автономних регіонів для румун у Чернівецькій області, а угорців на Закарпатті [1, с. 800]. 
У зв’язку з цим, державна політика спрямовувалася не лише на правове врегулювання 
міжетнічних взаємовідносин, але й на укладення двосторонніх міждержавних договорів, 
спрямованих на співпрацю. Зокрема, в 2003 р. у Чернівцях було підписано «Договір 
між Україною і Румунією про режим українсько-румунського державного кордону, 
співробітництво та взаємну допомогу з прикордонних питань». Незважаючи на це, 
між країнами існували спільні прикордонні проблеми, зокрема делімітації шельфу та 
проблема юридичного статусу острова Зміїний [1, с. 800]. 

Разом з тим, проживання нацменшин у прикордонних регіонах дозволяє розвивати 
міжетнічні відносини та посилювати співробітництво з іншими державами. Закарпаття, 
яке межує з регіонами чотирьох різних країн, Угорщини, Румунії, Словаччини, Польщі, 
отримало можливість стрімкого розвитку завдяки залученню інвестицій цих країн, які 
водночас готові дбати про власних громадян в Україні. Одним із яскравих прикладів 
стало укладення тристоронньої угоди «Інтеррегіо». Згідно з нею передбачалося 
транскордонне співробітництво Закарпаття з областю Саблоч-Сатмар-Берег (Угорщина) 
та з Сату-Марським повітом (Румунія). Ключовими завданнями, передбаченими 
договором, стала розробка інфраструктури, розвиток Європейського транспортного 
коридору, охорона природи, збереження культурної спадщини прикордонних регіонів, 
піднесення освітнього розвитку та ін. [1, с. 688]. 

У роки незалежності України угорська національна меншина проявляла помітну 
громадську та політичну активність. На 1 січня 2001 р. офіційно було зареєстровано 
11 угорських громадських організацій: Демократична спілка угорців України, Товариство 
угорської культури Закарпаття, Товариство угорської інтелігенції Закарпаття, Форум 
угорських організацій Закарпаття, Закарпатське угорськомовне педагогічне товариство, 
Закарпатське угорськомовне наукове товариство, Закарпатське угорськомовне товариство 
студентів та молодих дослідників, Спілка угорських журналістів Закарпаття, Закарпатська 
угорська асоціація скаутів, Спілка угорських бібліотекарів Закарпаття, Закарпатське 
угорське товариство працівників охорони здоров’я. Фінансування громадських організацій 
здійснювалося переважно за рахунок членських внесків з фондів Угорщини [41]. Згодом 
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у середині 2000-х рр. на основі цих організацій сформувалися перші політичні партії, 
завданням яких став захист прав меншини на Закарпатті. Серед них – Партія угорців 
в Україні та Демократична партія угорців в Україні. Діяльність таких партій часом 
носила деструктивний характер, особливо, коли поширювалися серед угорців створення 
«угорського автономно-національного округу» на Закарпатті [3, с. 240]. Ймовірно, що 
ініціатором розповсюдження таких ідей стали певні політичні сили сусідньої Угорщини. 

Зовнішня політика Угорщини була спрямована на підтримку угорської 
нацменшини. Керівництво держави вважало за необхідне сприяти розвитку свого народу 
за межами Батьківщини, особливо в прикордонних регіонах. У зв’язку з цим у 2002 р. 
було прийнято Закон Угорської республіки про угорців, які проживають у сусідніх 
країнах, завданням якого стала підтримка та збереження мовно-культурної ідентичності 
угорців за кордоном [37, с. 67]. Таким чином, цей документ поклав початок зовнішньому 
впливу Угорщини на сусідні країни, зокрема Україну через власні нацменшини. Згодом, 
влада Угорщини у 2010 р. прийняла закон «Про громадянство», який спрощував 
процедуру отримання угорського громадянства, що зумовило певні деструктивні явища 
на Закарпатті. Дії угорської влади в етнополітичній сфері чимось нагадують зовнішню 
політику Росії по захисту прав російськомовного населення закордоном, з метою 
формування впливу в регіоні компактного розселення національної меншини.

У досліджуваний період угорська та румунська національні меншини були 
представлені в місцевих та обласних радах Закарпатської та Чернівецької областей. Згідно 
з підсумками місцевих виборів у 2002 р. до Чернівецької обласної ради було обрано 
17,3% румун, а до Закарпатської – 12,1% угорців. Уже на наступних виборах у 2006 р. 
частка представників угорської меншини в регіоні зросла до 12,8% [36, с. 112–115]. 
Популяризація угорських партій забезпечила зростання частки депутатів нацменшини в 
обласній раді. Політична активізація угорської меншини, її успіхи на місцевих виборах, 
певною мірою радикалізували мовне питання, зокрема надання статусу регіональної 
мови для Закарпатського регіону. Звісно, місцеві депутати від угорських політичних сил 
піднімали питання стосовно освіти рідною мовою. Починаючи з 2000-х рр. на Закарпатті 
розроблялися спеціальні програми, підручники для навчання угорської мови в школах 
та на факультативах. Найбільше навчальних закладів з угорською мовою викладання 
зосереджено в Берегівському районі, де проживає найчисленніша угорська спільнота [2]. 

Отже, етнополітичні відносини в Україні на початку 2000-х рр. характеризувалися 
відсутністю державної концепції етнічної політики. Це відкривало зовнішньополітичні 
шляхи для впливу на національні меншини прикордонних регіонів з боку сусідніх 
держав, стимулювало появу низки політичних громадських організацій деструктивного 
спрямування, які розповсюджували ідеї сепаратизму в південно-східних регіонах України, 
на Кримському півострові та Закарпатті. Водночас в етнополітичному житті першого 
десятиліття ХХІ ст. на південному-сході України позначилося таке явище як «гібридна 
війна», яка включала вплив російської пропаганди, широке застосування РФ політичних, 
економічних, інформаційних, гуманітарних заходів для мобілізації протестного 
потенціалу російськомовного населення проти євроінтеграційного курсу України. 
Ідеологічною основою для курсу Росії по відновленню свого впливу на пострадянському 
просторі стало гасло «захисту співвітчизників» і сприяння московському православ’ю 
в Україні. Позбавлене роками політичної корупції, перебуваючи під впливом російської 
пропаганди, місцеве населення Південного-Сходу, Криму виявилося легкою здобиччю 
для ідеологів «русского мира», які заявили про Україну, як «неприродне державне 
утворення», приречене на швидку загибель [34]. Велика ймовірність впливу Росії на 
лідерів інших національних меншин на Заході України з метою дискредитації її іміджу 
в очах світової спільноти та гальмування європейського і північноатлантичного вектору 
розвитку і безпеки. Підтвердженням цього є постійний інтерес путінського режиму 
до певних політичних кіл «країн молодої демократії» – Угорщини, Чехії, Румунії, які 
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перебувають під прицілом Москви і де, за висловлюванням російського опозиціонера 
Гаррі Каспарова, «є величезна кількість людей західного бізнесу і політики, 
«підготовлених» Кремлем» [23, с. 58].
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Kotsur V. National minorities of the Eastern and Western Ukraine in the XXI century: 
geopolitical measurement.

The article reveals the contradictory tendencies of ethnopolitical life in Ukraine at the beginning of 
the XXIst century, the destabilizing infl uence of the Russian Federation on the south-eastern regions in order to 
slow down the European vector of the country’s movement. The features of interethnic relations in the Western 
regions of Ukraine, external and internal factors of the manifestations of separatism and the spread of ideas for 
the autonomy of areas of compact residence of national minorities are singled out. The author traces the causal 
relationships in the ethno-political sphere in the time-past-modern measurement. 

It was determined that ethnopolitical relations in Ukraine in the early 2000’s were characterized by 
the absence of a state conception of ethnic policy. This opened up foreign policy paths to infl uence the national 
minorities of the border regions by neighboring states, stimulated the appearance of a number of destructive 
political organizations that spread the ideas of separatism in the south-eastern regions of Ukraine, in the 
Crimean peninsula and Transcarpathia. Under the infl uence of Russian propaganda, the local population of the 
South-East, the Crimea, was an easy prey to ideologues of the «Russian world», who declared Ukraine as «an 
unnatural state education» doomed to a quick death.
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Now Ukraine is in a state of systemic reforming of all levels of education, and 
higher school is no exception. Our society is lively discussing the measures proposed by the 
government, and educators are sometimes faced with the need to implement a predefi ned 
resolution in the form of by-laws and orders. Considering the hyperactivity of modern 
transformation processes, one should directly turn to historical experience, since previous 
generations of educators had already solved the similar problems, in particular, they tried to 
discuss: 1. the level of state intervention in the administrating of educational institutions with 
reference to real autonomy of universities; 2. the right of students to self-government; 3. the 
acceptable level of adopting foreign practices during the higher school reforms. We can not 
reject the accumulated experience of previous generations of reformers during the second half 
of the 19th and early 20th centuries and what is more we can not ignore the mistakes of 
those times. In view of active struggle of modern universities for broad powers of autonomy, 
we can overlook the reforms of higher education in the 1860s, as the level of evaluation of 
the higher education reforms by foreign authors of different times and of modern researchers 
is striking. Taking into account this the retrospection of the problem is indisputably the 
issue of the day. 

The fi rst signifi cant attempts to understand the reforms of that time were made by 
foreign educators, since they advocated the idea of continuing education. They believed 
that the reforms of higher education to be carried out only in close connection with the 
modernization of secondary level of education. Professor Rudolf-von-Raumer insisted on the 
continuation of classical education in universities, pointing out that large European nations 
developed classical education [29, p. 5]. L. Shmidt shared this view and insisted not on a 
form, but on a concept of the reform of higher education «because spiritual development is 
no less important than accurate knowledge» [35, p. 191, p. 333]. In our opinion, the issue of 
teaching the humanitarian disciplines in specialized universities is still quite important today 
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and the problem is being discussed. The state has not clearly made its own decision, leaving 
the problem to be solved to the discretion of modern universities themselves. Another German 
scientist E. Shmidt examined the role of state intervention in the regulation of a number of 
educational institutions. He proved that the maintenance of educational institutions at the 
expense of local administration was a wrong move and a way to nowhere, because demand 
for training had to be determined by society [36].

Thus, today in Ukraine this problem is also being solved. Secondary level of education 
has already been transferred to local authorities for maintaining. Its connection with higher 
school has not been provided. In view of this, secondary education has been placed in a 
diffi cult fi nancial situation.

American researcher Patrick L. Alston devoted his thoughtful work to the higher school 
reforms of the Russian Empire «Education and State in Tsarist Russia», had analyzed all the 
changes happened during two hundred years. He wrote that «the impression of heavy Soviet 
bureaucracy at higher school had forced him to turn to the tsar model of education» [37, 
p. 9], or rather long-term study of the author in the USSR. The researcher called the period 
of 1870–1905s «the crisis of monolithic control», emphasizing the powerful state formalism. 
The scholar also proved that the youth, studentship, the public were motive powers of the 
reforms, as opposed to ruling circles, whose actions had become only a reaction to the 
demands of society, and had not advanced the needs of the time [37, р. 139]. Professor of 
Columbian University Methes W. in his thesis studied the period of splitting of reforms of 
higher school, in particular the charter of 1863 [39]. At the same time, McCleland J. increased 
focus on the analysis of tsar offi cials, who, in his opinion, had overapplied the German model 
of management, with the aim of strict control over higher education [38]. Other European 
scholars emphasized positive achievements of the reforms of higher school, pointing at new 
opportunities for creating scientifi c societies, professional growth for professors, and certain 
freedom to confer scientifi c degrees. They also stressed that any self-government or autonomy, 
promised by any reforms, was fundamentally incompatible with autocratic regime and strict 
control over the system of administration of higher educational institutions [40; 42]. In the 
work «University charter of 1863: a new point of view» American researcher S. Kessou 
expressed a creative view on the reforms, mentioning that all universities in Russia had been 
a creation of the state that seemed mistrustful of them. «During the period of the Russian 
Empire there was not any power (the church, private persons, municipality) that could 
autonomously, without any state support, open universities» [16, p. 318]. Private universities 
at that time could improve the situation in regards to domination of bureaucracy [16]. It 
seems that this issue is acute for our state in times of the struggle between private and state 
universities for equal opportunities. This problem really lies deep and has not been solved yet. 
The well-known representative of Moscow historical school O. Donin [10] devoted his thesis 
to this problem, however, he completely rejects the critics of the above mentioned foreign and 
contemporary Ukrainian scholars [34] regarding the days of counter reforms (1870–1880s) 
in education and the critical evaluation of the charter of 1884. In the context of constant 
reforms of higher school, modern educators [41] raise the issue of qualifi cation criteria of 
selecting of managerial personnel of higher school. It should be stressed, that thousands of 
publications are devoted to this problem. They are both generalizing and narrow problematic. 
It only emphasizes its urgency and relevance in the context of the modern refl ection of the 
authorities that are trying to reform higher school.

Thus, the paper aims to analyse the features of the course of the higher school 
reforms in the second half of the nineteenth and early twentieth centuries in the territory 
of the Russian Empire in the context of solving the problems of the governing function of 
the state, opportunities and rights of students, adopting European practices. We also believe 
it is practical to give accurate evaluation of the issues, published by educators, historians, 
state offi cials.
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In order to solve the problems successfully we have used the general scientifi c 
methods of analysis and synthesis and the method of scientifi c induction, because only a very 
thoughtful analysis of the various stages and the components of the reforms affords grounds 
for drawing conclusions. Special research method is the method of historical retrospection, 
on the basis of which we have used the method of comparative analysis that can show the 
existing problems in Ukraine in the fi eld of education.

By the middle of the XIX century, the policy of imperial government in the fi eld of 
education had exhausted itself, sending all its levels into ruin. The development gap between 
European countries and the Russian Empire had its impact on Naddniprianska Ukraine that 
was a part of the Empire. The effects of scientifi c and technical progress resulted in rapid and 
radical changes of orientations and they raised the necessity to reform higher school before 
the state in order to provide the country with highly qualifi ed personnel. The Ukrainian 
offi cials have absolutely the same problems now.

It should be stressed that recognizing the need for reforms is a fi rst step on the path 
to recovery of state mechanism, however a person, who authorized to reform, plays an 
important role too. Famous censor O. Nikitenko wrote that on the eve of the higher school 
reform, that had begun with the development and implementing the university charter of 
1863, administration of the Ministry of Public Education (MPE) was given to A. Norov, «an 
inactive leader with lacking ideology» [21, p. 46]. The well-known professors opposed his 
policy but supported reforms: D. Pysarev in the article «Our University study» [25] and other 
famous educator and liberal P. Redkin. At one of the lectures, the latter proclaimed science as 
«a shield for those who are defenseless and a weapon for those who are not free» [27, p. 27]. 
So, in the early 1860s the battle of scholars and offi cials became stronger.

Positive changes in the domestic policy of the state came with the appointment 
O. Holovnin to a post of the Minister of Public Education. The Minister himself, in the 
«The notes for the few» [8 p. 246], was the fi rst one among government representatives who 
brought up the two problems for public discussion: the fi rst – professorate rotation in the 
administration of universities; the second – extreme intervention of offi cials in administering 
the universities. He also often invited professors of St. Petersburg University in order to work 
at the concept of the reform in 1856–1858s.

The problem of European methods and new adoption in the system of administration 
remained acute.

In order to study this problem K. Kavelin was sent abroad. He wrote a comprehensive 
report on the trip and described the principles of university administration, and actually he 
traveled in search of a «sample of administrating» and the authority took into account his 
assessments [14]. 

Thus, the fi rst real step was made – the Minister with progressive views was appointed, 
K. Kavelin’s report was examined, the new charter draft was developed for higher school. 

In fact, practice showed that the charter concept with large powers of academic boards 
of universities and their broad powers of autonomy, that was publicly supported by the 
educator, historian and academician F. Ustrialov [31], had already been edited by offi cials in 
such a way that the educators began to develop remarks on it.

Professor of Kharkiv University D. Kachenovskyi criticized «the domination of 
bureaucracy that had changed the university into inactive institutions» [12, p. 322]. The 
scientists collected two volumes of remarks on the draft charter of 1963, the professors 
insisted on reducing the regulatory authority and expanding university autonomy.

Thus, at the second stage – during the discussion of the concept of the reform, the 
problem of tighten control by offi cials over higher school was not solved. 

At the same time, conservative educators proposed to take the German education 
system as a model, pointing out that the state had the absolute freedom to meddle in 
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internal affairs of the universities. The aim of the latter was not a science, but training of 
responsible subordinates.

A group of scientists and representatives of the public K. Kavelin [14], 
P. Kapterov [15], P. Miliukov [19] harshly criticized the German university administration 
and proposed to introduce the education of democratic and French variant, but providing 
centralized control system of educational institutions. They recognized that the concept of 
the reform of 1863 came down to transformation of universities into organizations for «the 
wealthy and trustworthy people», since it was the proposal of Count S. Stroganov that 
the Emperor Alexander II supported. Finally, in June-October in 1862, 18 meetings of the 
committee were held that developed the fi nal text of the charter. During 1863 the government 
was examining it, and on the 18th of June in 1863 the Emperor, who was at Tsarskoye Selo 
at that time, sighed the charter. It covered fi ve universities: St. Petersburg, Moscow, Kazan, 
Kharkiv and Kyiv [9].

The next stage was implementation of the reform in real life. It was entrusted to the 
new Minister, Admiral E. Putiatin, whose educational policy was criticized by historians 
and the public.

In particular, the social activist, socialist according to political views B. Frommet [32] 
was one of the fi rst persons who raised the key problem – government pressure on student 
organizations, whose rights were clipped in obedience to the charter.

The scientists responded to the reform in two ways: they publicly supported the broad 
autonomy of universities and the well-known physician, author of many works on pedagogics 
M. Pirogov [24] headed this movement; on their own initiative, they went abroad and took an 
unbiased look at the process of local education reforms.

I. Babst in the work «From Moscow to Leipzig» [1] delivered a strict verdict of the 
reform. He wrote that after the adoption of the charter of 1863 the government had not exactly 
made a decision on the concept of the university, that is, the universities had to become a 
school for future offi cials «for trustworthy people» or educational institutions «for all»? Thus, 
by 1863 the government authorities did not take into account the challenges of the progress 
in science and technology; they were more concerned about elitism of higher educational 
establishments where the nobility would study.

Progressive educators were solidly for extensive self-government, the expansion 
of rectors’ authorities and university academic boards, the shortening of a direct care of 
government offi cials, as the post of the university guardian (the intermediary between a higher 
educational establishment and the government) was not cancelled. At that time, considering the 
compromise nature of the University charter, a large number of proposals of then professors 
were not taken into account.

The two principles were the positive results of the reform of 1863, which were 
embodied due to strong public pressure. The fi rst – thanks to the borrowed European 
experience – was that universities should become only the centers of science, for which a 
great future is reserved. The second consisted in cancelling of moral censorship introduced 
by the charter of 1835. The thesis «Universities exist for science and should be aside from 
lures, that is, «ranks» [22] obviously became victorious. The argument of this was the 
approving public assessments in the well-known special anniversary publications on the 
history of St. Petersburg, Moscow, Kyiv and Kharkiv universities in the early 20th century, 
which contain the analysis of the reforms in 1863 and 1884. In general, representatives of 
intellectuals justly recognized the charter of 1863 as the most progressive document that had 
introduced the elements of democracy into the educational environment [20, p. 93].

The pressing and unsolved problem of the Ukrainian universities, which attracted 
Ukrainian intellectuals, was the right to teach in their native language. In expectation of 
the reform the movement for teaching in the native language covered primary school and 
spread around Ukraine. However, the reform coincided with the publication of the Valuiev 
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Circular in 1863, which banned Ukrainian, and Ukrainian educators lost any hope of national 
education. The Ukrainian historian and social activist M. Kostomarov voiced keen criticism 
of the situation in his work «About teaching in the native language in Southern Russia» [17] 
stressing that at the time of the reform in 1863 Kyiv university lost the right to individuality. 
Public activists V. Ikonnikov [13], M.K. Rennenkamf [28] and many others supported him 
and came out for Ukrainian at higher school. Despite the fact that Chapter II of the charter 
provided for a fl exible attitude to «local conditions», most of the decisions of universities 
were made by the MPE. Thus, issues related to national peculiarities in the educational fi eld 
were clearly corrected. This charter remained unchanged for several years.

In early 1870s, government offi cials began to put pressure on society and persuaded 
the need to continue the reform. Thus, a new period in the life of higher school started. 
Professor of Moscow University M. Liubimov, a supporter of the government position [18], 
stressed the need to subordinate universities to the state authorities and to restrict any of their 
autonomy. Authorities relied on such public ideas, as this would exonerate from responsibility 
for the steps taken to attack on the autonomy of universities. A commission on educational 
reform headed by the new Minister I.D. Delianov was formed at the MPE. The Commission 
on the development of the new charter faced opposition from universities and came under 
loud criticism in the publications of P. Vynohradov [3], V. Vorobiov [4], B. Hlinskyi [7] 
and many others.

The liberal movement to a certain extent had won, and therefore, in 1879 government 
offi cials resorted only to restriction of rectors’ rights by expansion of authorities of university 
guardians. In late 1870s, students became active advocating the rights to self-government and 
their own student court of honour. The reaction of authorities was the appointment of the new 
Minister of Education A.O. Saburova, a supporter of the «spirit of Dorpat». At this stage the 
content of the March «Note» (1881) of the count M.P. Ignatiev to the Minister of Internal 
Affairs M.T. Loris-Melikov speaks volume about that authorities related the opposition 
resistance to students and prosperous liberalism at universities. «Three quarters of state 
criminals and almost all regicides had been at universities», M.P. Ignatiev wrote [11, p. 12]. 
Gradually conservative offi cials succeeded. A new charter was discussed in pro-government 
circles within M.P. Ignatiev’s ideas. In early 1880s I. Delianov and D. Tolstoi developed a 
draft of a new charter, which was being discussed in the state council during 1882–1884, and 
on August 23, 1884 Oleksandr III signed the charter. D. Tolstoy’s participation in the reform 
processes was especially painful for society, since in the days of Oleksandr II he was known 
as an active reformer, and the charter of 1884 in the days of Oleksandr III was developed by 
him as the main gendarme of the country, that is, the head of the Ministry of Internal Affairs, 
with the publicly declared counter-reformation views on higher school.

Thus, another stage in reforming higher school began. The growing crisis in relations 
between the ruling circles and the intellectuals in the person of teachers of educational 
institutions was inevitable. Professor of St. Petersburg University P.I. Heorhiievskyi called the 
charter «an attempt to use the German orders in Russia» [6, p. 2] and voiced against guardians’ 
supervision. This is the position, the professor wrote, «that has not been typical for European 
countries for a long time, since «intermediaries» between universities and the ministry are 
absolutely unnecessary. The power of guardians downgrades the role of rectors, and their 
party membership, in general, harms the objective approaches to the business» [6, p. 3]. It is 
the scientist, who dared to raise the problem of lack of unifi ed programs, requirements, rules, 
instructions regarding to activities of guardians and publicly called the government policy – 
counter-reform. B.I. Chycherin wrote that the charter of 1884 was «the repetition of the 
policy of pre-reform time» [33, p. 161], and the reason for inadequate government policy was 
student movements, which offi cials were afraid of [30], [33]. Politicians of that time didn’t 
analyse the true deep-rooted causes of the intensifi cation of student protests yet ignoring the 
youth struggle for education without elitism, the right to political convictions, the formation 
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of self-government, participation in the management of universities, etc. In particular, students 
strived for participation in the discussion of candidates of fellow students for expulsion 
defending their own right to the student court.

The next stage of reforming higher school began when the Emperor Mykola II 
came to power. The government proposing changes to the charter of 1884 acted more 
democratically and applied to universities for proposals. Boards of universities gave free 
responses. Kharkiv professors were more active, their idea of «responses» [23] was to protest 
against the bureaucratic order established by the charter of 1884. Kharkiv educators expressed 
the revolutionary idea at that time – the collegial autonomy of universities – which would 
enable to improve the university level of science and destroy bureaucracy. The focus on 
collegiality became a powerful step in understanding the role in the society that did not have 
the Constitution. Scientists emphasized that universities were institutions of science, and they 
must be run only by academic boards, as they were aware of needs.

After the assassination of the Minister M. Boholiepov, and till 1904, the education 
sector was disorganized by permanent changes of ministers: P.S. Vannovskyi, H.Ye. Zenher, 
V.H. Hlazov. At this stage educators, spoke for full cancellation of the charter of 1884. The 
historian P. Vynohradov [3] emphasized that the educational problem in Russia in early 20th 
century had still remained unsolved. In his opinion, the reason for all confl icts was the desire 
of authorities to bring universities under a strong control.

At this stage special attention should be paid to the views of academician 
V. Vernadskyi [2], who advocated the unifi cation of university professors for the protection 
of higher educational establishments and encouraged scientists to organise professorial 
congresses. Today congresses of rectors have been already working in Ukraine, but more than 
100 years ago, in our opinion, V. Vernadskyi’s idea was more progressive. He believed that 
only independent professors were able to win the rights of higher school educators, and this 
idea is a pressing issue to us.

Professors of St. Petersburg University published [26] proposals for amendments to 
the charter in columns of «Vestnik Evropy» insisting on the return of autonomy, the election 
of academic teaching staff and the abolition of state examinations of students by ministerial 
programs. We see that then regular resignations of ministers, discussions of professors showed 
that authorities had been in a state of crisis with the absence of the concrete program for 
higher school modernization.

The revolutionary events of 1905 in the empire got priorities straight in favour of 
the demands of universities, and on August 27, 1905, «Temporary Rules for University 
Administration» were adopted, by which government offi cials renewed the election of 
rectors, deans, the autonomy of university academic councils, university inspections were 
canceled, women’s recruitment was authorized, and the student court of honor was restored. 
The Minister of Education І.І. Tolstoi started preparing a new reform, called a meeting of 
professors, that worked directly at the MPE [5], and noted that he personally made efforts for 
developing a new charter draft. But when the Prime Minister P. Stolypin and conservatives: 
M.P. von Kaufman, O.M. Schwartz, L.A. Kasso came to power, the new statute draft was 
not approved, because they believed that it was not necessary to change charters every 
twenty years and the amended charter of 1884 could be in force. Thus, the epoch of a deep 
modernization of higher school came to the end.

The education system reformation in the latter half of the 19th and early 20th century 
on the territory of the empire caused diverse views on this problem, and the picture of 
public life was determined by the opposition of representatives of two ideological directions: 
conservative and liberal. The reformation process was facilitated by social upsurge, broad 
publicity, public activity, which created the impression of a signifi cant infl uence on this by 
liberal ideas, especially in early 1860s and 1905. Educators and offi cials evaluated university 
reforms in different ways. The discussions concerned the sense of copying European models 
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of reforms and making them real in Russia. Government-favoured circles insisted on the 
German model of higher school reform, professors – on the French one. The government 
advocated elitism of higher school and supported the idea «university – an institution for 
trustworthy people». Proposals for autonomy, self-government, academic freedoms, corporate 
student associations, protests against bureaucratic care, expressed in press columns and in 
the prepared remarks on the reform draft, determined the nature of its putting in place and 
accompanied educational reforms throughout the period. Progressive intellectuals opposed the 
«blind» copying of the Western European model of the reform.

Ukrainian intellectuals were skeptical to all governmental activities in the area of 
reforms, since they lost the right to develop a national school through the introduction of the 
Valuiev Circular and the Ems Ukase.

The charter of 1884 was evaluated mainly negatively by educators. Positive aspects of 
this document were noted by very few. Educators of that time found the causes of the counter-
reform government measures in the activity of student movements without emphasizing their 
root motives. Changes in the attitude of government offi cials to the educational problem 
consisted in the desire to revise the charter of 1884, an active work of the commission on 
the new charter drafting and the adoption of «Temporary Rules», which had returned certain 
previous democratic norms. The typical mistakes of the state offi cials of this period were: 
the desire for tight and centralized control over universities, the support of the idea of 
elitism, distrust of leadership, lack of understanding of the causes of student protests, lack of 
awareness of the person’s role in introduction of reforms, that resulted in the appointment of 
conservatives as leaders of the MPE.

Since modern processes of higher school reformation are close to the processes of 
those days, we are going to propose the following. In particular, modern offi cials should 
take into account the mistakes of predecessors. First of all, European experience is subject 
to comprehensive study but not blind copying. Demands put forward to the personnel of 
universities should be adapted in Ukrainian realities, as fi rst they create opportunities, and 
then put forward demands. The most progressive can be considered the idea of V. Vernadskyi 
about the organization of professorial collegial congresses as a form of gaining experience 
and decision-making in universities, as a form of higher school advocacy. This idea is more 
progressive than the current boards of rectors, because the latter are still dependent on the 
line ministry. The expansion of the autonomy of higher education institutions and student 
self-government should not be restricted; it must continue to receive extensive support from 
government circles. Any changes in the regulation of activities of modern universities are 
possible only through a public dialogue. Hereafter it is necessary to study the content and 
stages of the reformation of specialized higher education institutions, military, medical, 
technical ones, etc. as well as the role and evaluation of educators in relation to the innovations 
introduced by the offi cials of that time at specialized higher education institutions.
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Шаравара Т., Шаравара Р. Реформи вищої школи: історична ретроспекція в сучасній 
рефлексії.

Враховуючи процеси трансформації вищої школи в Україні, слід звернутися до історичного 
досвіду, оскільки попередні покоління освітян уже намагалися врегулювати: рівень втручання держави 
в управління навчальними закладами в контексті реальної автономії вишів; право студентства на 
самоврядування; допустимий рівень запозичення зарубіжного досвіду під час реформ вищої школи. Рівень 
і глибина оцінок, наданих проведеним реформам у другій половині ХІХ – на початку ХХ ст. авторами 
різних епох вражає, тож ретроспекція проблеми є актуальною.

Метою статті є аналіз особливостей перебігу реформ вищої школи у другій половині ХІХ – на 
початку ХХ ст. на теренах Російської імперії у контексті розв’язання питань керівної функції держави, 
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можливостей і прав студентства, запозичення європейського досвіду. Для успішного вирішення завдань 
були дібрані методи аналізу й синтезу, метод наукової індукції, метод історичної ретроспекції.

Реформування вищої школи в означений період визначалося протистоянням представників з 
консервативними й ліберальними поглядами. Провладні кола наполягали на німецькій моделі реформи 
вишів, обстоюючи жорсткий контроль і становість вищої школи, а професура – французької, з позицією 
проти абсолютного копіювання моделі реформ. Позитивну реакцію суспільства одержали статут 
1863 р. та «Тимчасові правила» 1905 р. Статут 1884 р. освітяни оцінили переважно негативно. 
Типовими помилками означеного періоду були: бажання жорсткого й централізованого контролю 
над вишами, підтримка ідеї становості, недовіра до керівництва, нерозуміння причин студентських 
протестів, не усвідомлення ролі особи у впровадженні реформ, призначення очільниками МНО осіб із 
консервативними поглядами.

Висловлюємо пропозиції врахувати помилки попередників. Зокрема, європейський досвід підлягає 
усебічному вивченню, а не копіюванню. Вимоги, висунуті до кадрового складу вишів, мають бути 
адаптовані в українських реаліях, адже спочатку – можливості, а потім – вимоги. Найпрогресивнішою 
слід вважати ідею В. Вернадського про організацію професорських колективних з’їздів, як форми захисту 
вишів та напрацювання й прийняття рішень, адже сучасні ради ректорів все ж є залежними від МОН. 
Розширення автономії вишів та студентського самоврядування не має обмежуватися. Будь-які зміни в 
регламентації діяльності сучасних вишів можливі лише за публічного діалогу. 

Ключові слова: Російська імперія, Наддніпрянська Україна, реформи вищої школи, урядовці 
консервативного табору, урядовці ліберального табору, студентство, професура, громадськість.
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ФОРМУВАННЯ ПРАВОВОЇ КУЛЬТУРИ СТУДЕНТІВ
У ЗАКЛАДАХ ВИЩОЇ ОСВІТИ УКРАЇНИ (1991–2014 рр.)

У результаті дослідження встановлено, що на кінець ХХ ст. молодь України була недостатньо 
обізнаною у своїх правах. Для ліквідації даного недоліку на державному рівні у навчально-виховний процес 
почали впроваджувати нове бачення історії України та знання права. Результатом цього впровадження 
стало збільшення інтересу молоді до національної історії та її соціальної активності на початку ХХІ ст.

Оцінено вплив Болонського процесу, завдяки чому студенти України стали активними і 
компетентними партнерами у формуванні зони Європейської вищої освіти. Охарактеризовано 
закономірності студентських акцій протесту у формуванні демократичного суспільства. Виявлено 
посилення співпраці викладачів та студентського самоврядування, завдяки спільній роботі яких почали 
реалізовуватися поставлені виховні завдання. Оцінено роль правової культури, яка становить систему 
цінностей і передбачає створення працездатних керівних органів. Доведено, що завдяки залученню 
студентського самоврядування до процесу формування правової культури студенти розвивають 
організаторські та лідерські якості.

Ключові слова: соціальна активність, історичне мислення, «Революція на граніті», Єврореволюція, 
правова культура.

Україна належить до суспільства перехідного типу, де на даний час відбуваються 
політичні, економічні, культурні зміни. Дослідження розвитку людини у становленні 
такої демократичної держави є актуальною і не розкритою до кінця темою. Для науковців 
особливим об’єктом є молодь, від якої залежить майбутнє правової, демократичної 
держави. Молодь за своїми ціннісними орієнтаціями є найменш консервативним 
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прошарком населення і, водночас, найбільше реагує на соціальні зміни, і, залежно 
від того, які цінності вона закладає у ці зміни, яку культуру впроваджуватиме, буде 
залежати майбутнє [11].

Метою статті є визначення ролі студентів у формуванні правової культури 
закладів вищої освіти України в 1991–2014 рр.

Вивченням діяльності студентського самоврядування та правосвідомості молоді 
займаються такі сучасні українські дослідники: Г.Л. Скрипник, А.М. Землянський, 
В.М. Вашкевич. Проблемою духовних цінностей в сучасному молодіжному середовищі 
займаються О.А. Пікуліна. Історію розвитку студентського самоврядування висвітлюють 
З.В. Галаджун, Х.Ю. Гаврилюк, О.В. Єгорова, І.П. Коваленко.

Історична свідомість молоді з її цінностями і світоглядними орієнтаціями 
дає підстави розглядати її як і з загальносуспільними ознаками, так і специфічними 
особливостями. Щоб включитися до загальнодемократичного процесу державності 
молодь повинна самовизначитися. Щоб бути громадянином потрібно сприймати державу 
як свою, діяти відповідно до її політики, а це вимагає високого рівня свідомості, 
зокрема історичної.

Молодь кінця ХХ ст. була недостатньо обізнана у своїх правах і обов’язках. 
Для підвищення правової культури серед молоді у навчально-виховний процес 
почали впроваджувати знання права, знання своєї історії, яке формувалося у процесі 
прослуховування бесід, лекцій, радіопередач, телебачень. Тобто на держаному рівні було 
впроваджено правову освіту (навчання) – бесіди, олімпіади з правознавства, наукові 
конференції, вікторини, КВК, брейн-ринги, семінари, диспути, тематичні вечори, «круглі 
столи», випуски стінгазет на факультетах; правову пропаганду – правові програми по 
телебаченню, радіо; створення гуртків та клубів, організація зустрічей з працівниками 
правоохоронних органів, участь у патріотичних акціях молодіжних організацій. Це дало 
змогу більш глибше і детальніше зануритися в процеси формування сталої правової 
держави зі своєю історією. Із 2000-х років у молоді спостерігається тенденція збільшення 
інтересу до вивчення національної історії, традицій, побуту, звичаїв, культури. Молодь 
знає і цінує внесок Б. Хмельницького, І. Мазепи, Т. Шевченка, М. Грушевського, 
С. Бандери та інших у становлення і розвиток української державності.

У діяльності студентської молоді щодо осягнення минулого дослідники 
розрізняють дві основні форми. Перша – це теоретична діяльність студентства, 
пізнання закономірностей розвитку в процесі засвоєння історичних знань. У цьому 
процесі створюються різні ідеї, знання, теорії. Другою формою є практична діяльність 
студентства, важливими процесами у якій є виховання і навчання. Тобто, студенти 
освоюють соціальний досвід, духовні цінності, які впродовж століть накопичувалися 
людством, і користуються ними впродовж життя [2].

Звичайно, студенти меншою мірою, ніж історики-професіонали, причетні до 
розвитку історичних знань, вони є її споживачами. Але впродовж свого навчання вони 
все більше розуміють і усвідомлюють, що щастя полягає не у постійних перемогах 
над іншими (як це показує, наприклад, досвід війни), а в ліквідації різних життєвих 
негараздів, які призвели до цієї війни. Соціальна активність особи – це саме та ознака, 
яка виокремлює людину з сірої маси та є основою суспільства.

Студентство є особливо активною складовою сучасного українського суспільства. 
Сьогодні Українська держава та студенти, як її громадяни, стають безпосередніми 
учасниками різних процесів. Згідно з Болонським процесом, студентство, що завжди 
було передовою когортою населення і мало свої погляди на життя, проблеми держави, 
розглядається як партнер і тим самим воно не лише має свої погляди, а й має право 
їх проголошувати, обговорювати та приймати рішення. Дана система освіти орієнтує 
ВНЗ на залучення студентів як компетентних, активних і конструктивних партнерів до 
формування зони Європейської вищої освіти [1, с. 69–72]. 



Â è ï .  1 3 ,  2 0 1 8

65

Створюючи органи студентського самоврядування, ректорати закладів вищої 
освіти виходили з того, що саме у студентському віці усвідомлення своєї участі у 
вирішенні важливих справ громадянського життя є основою їх подальшої активної 
позиції. Студентське самоврядування розглядається як важливий чинник у реалізації 
державної молодіжної політики; ресурс суспільного розвитку; як засіб професійного 
становлення особистості фахівця; підвищення якості професійної підготовки у вищій 
школі; формування гуманістичної спрямованості особистості майбутнього фахівця [4]. 
Самоврядування як одна із форм «народовладдя» – це, свого роду, метод управління, 
який грунтується на самоорганізації, саморегулюванні та самодіяльності й не допускає 
застосування спеціального апарату примусу. Сучасному суспільству потрібна людина з 
чіткою громадянською позицією, з широкими історичним і сучасним світоглядом, яка 
здатна свідомо мислити як самобутньо, так і в масштабах країни. 

Діяльність студентського самоврядування в роки незалежності України 
сформувало потужний потенціал: ввело особистість у світ лідерства, сформувало 
соціальні мотиви поведінки, історичну свідомість, цінність орієнтації, мотиви 
самовизначення, скультивувало в молоді позицію, за якої вона є господарем власних 
ідей, навчило почуватися активним суб’єктом життєдіяльності. Органи студентського 
самоврядування, як елемент навчально-виховного процесу, виховали реальних лідерів 
українського суспільства, сформували еліту нації, дали змогу студенту, як і кожному 
громадянину, бути почутим, сприяли налагодженню конструктивної співпраці між 
студентами й адміністрацією, між студентами і державою. 

Глобальний простір, у який інтегрується наша студентська молодь, передбачає 
засвоєння надбань не тільки своєї, а й культур різних народів. Протягом 2000 р. 
прокотилася хвиля протестів молоді в Америці, Європі, Австралії. Причиною їх стала 
«глобалізація по-американськи», яка частіше мала характер своєрідної субкультури, а 
не ідеологічної визначеності соціальних змін. Демонстрації протестів супроводжувалися 
побиттям вітрин, погромами ресторанів. Українська молодь, як «протестне покоління», 
заявила про себе на початку 90-х рр. минулого століття. Пояснюється це несприйняттям 
відкритості світу, багатоваріантності, нелінійності, незадоволенням тодішньою владою. 
Першим протестом проти цього була «студентська революція на граніті», де активісти 
голодували протягом 15 днів. Головними вимогами молоді були недопущення підписання 
нового союзного договору, перевибори до Верховної’Ради УРСР, націоналізація майна 
комуністичної партії України та відставки голови Ради міністрів Віталія Масола. 
Ці акції та голодування відіграли важливу роль у здобутті незалежності України та 
політичної активізації молоді. На початку 2000-х рр. організувався опозиційний блок 
«Україна без Кучми», який попри протидію влади практично досягнув права громадян 
на протест та свободу слова. Тобто важливим компонентом акції стала боротьба за 
демократичність [12]. У 2010 р. заявила про себе «АнтиТабачна» кампанія. Її’метою 
було звільнення міністра освіти і науки України Дмитра Табачника, діяльність якого 
зменшила, а подекуди й повністю зневілювала’права студентів, їхній соціальний 
захист [13]. Пізніше (листопад 2013 р.) – Революція гідності, яка мала на меті 
підписання входження України до Євросоюзу [5].

Своєю актуалізацією ці протести продукували потенційні історичні можливості 
самореалізації в умовах з соціумом. Засвоюючи історію, молодь має не повторювати 
помилки попередників, а навпаки, потрібно вчитися на них і обов’язково замислюватися 
над тим, чим для неї важливі інші люди, а не вони самі, відповідно бути толерантними 
у своїх думках і вчинках щодо них.

Ступінь готовності молоді жити в новій країні значною мірою залежить від 
здобуття неї історичної освіти. З 2014 р. історична освіта визнана важливою складовою 
професійної підготовки будь-якого профілю; створюються’наукові бази для організації 
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навчального процесу. Вся сучасна освіта спрямована на виховання в молоді інтегрованої 
громадянськості.

Виховна система молоді – це система соціальна. Її ядром є люди, та їхні потреби, 
мотиви, інтереси, ціннісні орієнтації, дії, відносини: постановка цілей, проектування 
нового стану системи виховання й етапів його досягнення. Зокрема, виховний потенціал 
студентського самоврядування включає в себе людей, які реалізують цілі та цінності 
виховання в процесі цільових перевірок спрямованої діяльності, систему відносин, що 
виникають між учасниками виховної діяльності у вищій школі, певний обсяг освоєного 
індивідом соціального та професійного досвіду. Виховним гаслом студентів є: «Самі 
вирішили, самі зробили, самі відповідаємо» [7, с. 58–62].

Виховний потенціал системи самоврядування в Україні на сьогодні спрямований 
на зростання впливу органів студентського самоврядування: в захисті прав та інтересів 
студентів, їхньому гуманістичному вихованні, розвитку лідерських, комунікативних, 
організаторських якостей, соціальної активності, цивільної свідомості, патріотизму та 
виховання відповідальності студентських колективів за утвердження моральних позицій 
особистості студента, всебічне сприяння самореалізації майбутніх фахівців [2]. Вони 
обов’язково мають співпрацювати, адже співпрацювати означає перебувати у стані 
постійного діалогу, взаємно довіряти, спільно вирішувати проблеми.

Коли говорять про студентське самоврядування, часто забувають про таку 
його складову як роль і місце в ньому викладача, який по своєму призначенню має 
донести цінність історичної освіти. Самоврядування перш за все має бути засобом 
особистісного розвитку самого студента для підвищення якості навчально-виховного 
процесу. Прогресивна за організацією й ефективна за результатом система студентського 
самоврядування не лише не підміняє й не усуває викладача, навпаки, вона повною 
мірою спирається на досвід, ініціативність, знання педагогічного колективу. Допомога 
викладачів та розуміння з боку студентства в перспективі надає можливості 
реалізувати поставлені виховні завдання. Проте, щоб їх виконати, студентська рада 
повинна вміти залучати до своїх дій інших, підтримувати їх та мотивувати. Члени 
студентського самоврядування на власному прикладі мають заохочувати до діяльності 
інших, розкривати позитивні сторони студентського життя. Завдяки цьому університет 
вважатиметься своєрідною моделлю суспільного життя і у цьому плані передуватиме 
виникненню сучасного типу європейської культури.

Різновидом загальної культури є правова культура, яка становить систему 
цінностей, досягнутих людством, і стосується правової реальності даного суспільства, у 
нашому випадку – органів студентського самоврядування. Правова культура передбачає 
створення працездатних керівних органів колективу, розподіл між ними прав і обов’язків, 
розвиток самостійності та організаторських здібностей, прийняття рішень і несення за 
них відповідальності. Залучення студентського самоврядування до процесів формування 
правової культури зумовлене тим, що, використовуючи гарантоване державою 
право самостійно вирішувати проблеми, пов’язані з удосконаленням організації 
навчально-виховного процесу, підвищенням його якості, студенти розвивають у собі 
організаторські здібності та лідерські якості, відповідальність за прийняття рішень та 
результати їх виконання. 

Розрізняють два рівні правової культури: офіційну, з декларацією очікуваної від 
молоді правової свідомості, поведінки і ціннісної орієнтації; та реальну – відсутність 
правової держави і громадянського суспільства, вона наближена до потреб і можливостей 
існуючих станів речей. Ключова теза правової культури – правосвідомість громадянина. 
Для підвищення рівня правової культури та правової свідомості залучають студентське 
самоврядування, яке є рушійною силою в демократизації сучасних навчальних закладів. 
Завдяки роботі самоврядування молода людина вибирає активну життєву позицію, 
виступає суб’єктом дії. Ця робота вимагає від кожного учасника певної самовіддачі, 
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реалізації інтелектуальних, комунікативних, творчих, організаційних можливостей. 
«Дбати виключно про себе, чи перейматися громадськими справами» [9, с. 171–175].

Правова культура історичного мислення студентської молоді передбачає 
оволодіння певним понятійно-категоріальним апаратом теорії і практики історичного 
пізнання: рух суспільства в часі та просторі; частина тривалості, яка має точку відліку; 
частина нескінченості, безмежності, яка освоєна або пізнана людиною; здатність 
суспільства зберігати і відтворювати минуле; здатність усвідомлювати себе або народ 
на різних етапах історичного процесу; забезпечення, збереження, вивчення, розуміння і 
використання людством можливостей розвитку і вдосконалення людини та суспільства; 
історичне мислення [8, с. 39–44]. Освоєння студентською молоддю історії відбувається в 
межах цих та інших раціональних форм.

Основними цінностями при цьому залишається активність суб’єктів у правовій 
сфері, добровільність виконання вимог правових норм, реальність прав і свобод 
громадян, ефективність правового регулювання, якісні закони, досконала законодавча 
техніка, розвинута правова наука, юридична освіта, ефективна юридична практика, 
стабільний правопорядок. 

Отже, суспільству потрібні соціально-активні громадяни, які здатні творчо 
жити та результативно працювати у сучасному демократичному світі. У період, коли 
більшість попередніх ідеалів перестають бути референтними, необхідно приділяти 
увагу активності особистості, створенню умов для реалізації лідерського потенціалу, 
формування активної життєвої позиції студентства. Виховний потенціал студентського 
самоврядування характеризує можливості виховання, закладені в ньому, об’єднуючи 
ресурси самого студентського самоврядування та адміністративно-педагогічні ресурси 
всього навчально-виховного процесу закладу вищої освіти.

На сьогоднішній день реальною проблемою залишається пасивність, інертність, 
індиферентність студентської спільноти у просторі, у ставленні до багатьох актуальних 
проблем студентського самоврядування. Для усунення цих проблем потрібно 
проаналізувати якість системи роботи з молоддю задля стратегічного планування 
майбутнього та продумати умови ефективного інвестування ресурсів у систему роботи 
з молоддю; приділяти більше уваги тим потребам і вимогам молодих людей, які дадуть 
змогу поліпшити їхнє здоров’я, освіту, працевлаштування і самореалізацію; розвивати 
позитивну діяльність в інтересах молоді, тобто просвітницькі та рекреаційні дозвіллеві 
програми. В. Долженко вказував: «Там, де є людина, її діяльність, стосунки між людьми, 
там є культура» [6, с. 192].

Отже, аналіз діяльності студентського самоврядування дозволив з’ясувати, що 
студенти здійснили значний вплив на формування правової культури у 1991–2014 рр. 
Ефективна реалізація виховного потенціалу системи студентського самоврядування 
закладу вищої освіти може бути забезпечен  а шляхом єдності організаційно-педагогічних 
умов: організації цілісного виховного і розвиваючого середовища; спеціально 
організованої системи навчання й виховання суб’єктів студентського самоврядування; 
забезпечення командної основи діяльності студентського самоврядування; соціального 
партнерства студентського колективу з усіма органами управління ЗВО та міського 
самоврядування; мож  ливості використовувати необхідні матеріальні й фінансові ресурси 
закладу для реалізації студентських ініціатив. 
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Popyk N. Formation of the legal culture of students in institutions of higher education of Ukraine 
(1991–2014 years).

In the result of the study, it was found that at the end of the XX century the youth of Ukraine were not 
well-informed about their rights. To eliminate this disadvantage at the state level, into the educational process 
was introduced a new vision of Ukraine’s history and knowledge of law. The result of this implementation was 
an increase of the interest of youth in national history and its social activity at the beginning of the XXI century. 

The infl uence of the Bologna process has been assessed, thus the students of Ukraine became active 
and competent partners in shaping the European Higher Education Area. Regularities of student protest actions 
in the formation of a democratic society were characterized. The cooperation between teachers and student 
self-government was found to increase, due to the joint work of which the educational tasks were implemented. 
The role of legal culture, which is a system of values and provides for the creation of able-bodied governing 
bodies, is assessed. It is proved that due to the involvement of student self-government in the process of 
formation of legal culture, students develop organizational and leadership qualities.

Key words: social activity, historical thinking, revolution on granite, Euro-revolution, legal culture.
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ЛІТОПИСНЕ КУДНОВЕ СІЛЬЦЕ ТА 
БОЯРСТВО ПЕРЕЯСЛАВЛЯ РУСЬКОГО

У статті розглядається життєдіяльність кількох відомих за різними джерелами переяславських 
бояр. Вони залишили свій слід не лише в літописних джерелах, але й у житіях, «Києво-Печерському 
патерику». Навіть побіжний огляд життєдіяльності цих діячів, часто згаданих у джерелах лише 
кілька разів, показує, наскільки важливе місце займали вони у житті переяславських, великих київських 
та інших князів, як багато від них залежало, і як часто саме вони вирішували долю того чи іншого 
князя. Їх діяльність була прямо чи опосередковано пов’язана з найвідомішим переяславським князем 
Володимиром Мономахом та його безпосередніми нащадками. Зроблено спробу локалізації окремих 
топонімів, пов’язаних із переяславськими боярами.

Ключові слова: переяславські бояри, Кудин, Дем’ян Кудьнович, Чобітько, Симон, Георгій, Куднове 
сільце, Демінеск.

Серед численних неукріплених поселень Переяславської землі, які 
розташовувались у її найбільш захищеній частині – на території Переяславської 
волості, – лише незначна кількість згадується у літописах та інших джерелах (житіях, 
«Києво-Печерському патерику»). Як правило, це були княжі, боярські чи монастирські 
села. Крім того, їхні згадки, у більшості випадків, пов’язані з різними військово-
політичними подіями.

Метою даної статті є спроба локалізації окремих літописних сіл Переяславщини, 
поява яких пов’язана з боярською верствою Переяславської землі.

Наприклад, Куднове сільце, відоме за літописною згадкою 1149 р. У цій великій 
за розміром літописній статті описано протистояння військ Ізяслава Мстиславича та 
Юрія Долгорукого неподалік від Переяславля Руського. Якщо уважно проаналізувати 
літописний текст, то виходить, що Куднове сільце розташовувалось на лівому березі 
останньої водної перешкоди – р. Стрякова (Стрякви). В Іпатіївському літопису вказано: 
«Дюрдии же рек поидемъ к Переяславлю тоути ему прити да негли тоу покориться 
и пришедше сташа оу Кудьнова селца перешедше Стряковъ … и тако оудумавша тоу 
перебредоста Днѣпръ и оттуду поидоста во Лто и ту приде к нима вѣсть в полудние 
оже оуже стрѣлци переѣхали чересъ Стряковъ а полци оуже идуть чере Стряковъ къ 
городоу … Изяславъ же и Ростиславъ пришедша к Переяславлю и переѣхавше Лтицю 
поидоста за городъ полкы своими и стаста по Троубежю а Гюрги стоя 3 дни оу Стрякве 
а четвертыи день поиде от Стрякве мимо городъ по зори исполцився и ста межи валома 
ста же полкы своими об оноу стороноу Троубеша за звѣринцемъ оу рощения стояша же 
межи собою полци оли до вечера а стрѣлци бьяхоуся межи полкома пришедши же ночи 
Изяславъ и Ростиславъ тоу и съсѣдоста верхъ города по Троубешю а Гюрги тамо и ста 
оу рощени» [6, стб. 378–379].

Названий гідронім Стряковъ більшістю сучасних дослідників упевнено 
пов’язується з невеликою нині існуючою річкою Броварка [9].
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Дослідження, які проводили переяславські археологи протягом 90-х рр. ХХ ст. на 
території Переяславщини, дозволили виявити значну кількість невідомих раніше пам’яток 
давньоруської доби, у тому числі й низку давньоруських селищ, які є археологізованими 
залишками тих сіл, що існували у давньоруську добу на цій території. Серед них 
привертають увагу 4 давньоруських селища, розміщених на лівому березі р. Броварки.

Як вказано у літописній статті 1149 р., Юрій Долгорукий рухався на Переяславль 
у напрямку від так званого Басанського шляху (Басанки). Для цього його війську 
потрібно було пройти повз місцевість, де розташоване сучасне с. Студеники, й вийти 
до місця переправи через останню водну перешкоду – Стряков (р. Броварку). Це місце 
розташоване біля сучасного с. Мар’янівка, навпроти хут. Плескачі. На цьому відрізку ріки 
археологічними розвідками було виявлено давньоруські селища в ур. Старе та Левада 
(с. Воскресінське), Облоги (с. Мар’янівка), Шпиль (с. Чирське) [3, с. 28, 31–32; 4, с. 21; 
9, с. 134; 10]. З перерахованих вище пам’яток, селище за 700–800 м на південний захід 
від с. Мар’янівка в ур. Облоги найкраще відповідає опису шляху Юрія Долгорукого, 
оскільки воно розташоване прямо поруч із місцем вірогідної переправи через ріку. Воно 
займало невелике підвищення на краю заплави лівого берега р. Броварки навпроти хут. 
Плескачі й з трьох сторін оточувалось водою. На думку багатьох дослідників, саме тут 
розташовувалось літописне Куднове сільце [3, с. 28].

Надзвичайно близьким до топоніму Куднове сільце є відомий з пізнього 
(20–30-ті рр. ХVI ст.) Никонівського літопису переяславський антропонім – Дем’ян 
Кудьнович або Куденевич. Цікаво, що згадується він у Никонівському літопису під 
1148 р., тобто, практично у той же час, що й Куднове сільце в Іпатіївському літопису 
(1149 р.): «Демьянъ же Куденевичь скоро тече съ своимъ слугою на конехъ, и 
срѣтаетъ князя Глѣба Юрьевича на полѣ близь посада… Того же лѣта пріидоша мнози 
Половци съ Давыдовичи и со княземь Глѣбомъ Юрьевичемъ, и взяша градъ Дегинъ, и 
безвѣстно идоша къ Переаславлю на великого князя Мстислава Изяславичя, и нощію 
пріидоша къ Переаславлю на ранней зарѣ, и посадъ зажгоша, никомуже ихъ вѣдящу, 
яко ратніи пріидоша; они же оступиша градъ, и бысть во градѣ много смущеніе и 
плачь» [15, с. 178].

Вважається, що друга частина імені цього боярина (Кудьнович) може вказувати, 
що його батька звали Кудин (Къдинъ). Наприклад, так вважав мовознавець В.М. Брахнов: 
«Кудново (Кудьново) – сільце, згадуване в літописі під 1149 р.; містилось десь у районі 
сучасного села Строкови. Дехто гадає, що сучасна Строкова. Є й інші, як нам здається, 
менш вдалі припущення. В основі назви, очевидно, лежить ім’я Кудин, аналогічно до 
імені Чудинъ (Х–ХІ ст.) (…) можливо, у Никонівському літописі під 1146 р. «Демьянъ 
Куденевичь» слід розглядати як ім’я і по батькові» [2, с. 45].

Мовознавець О.С. Стрижак також вважав, що від імені Кудин (можливо, 
скорочення з Анкудинъ), виникла назва «Куднове сільце» як посесив на -ов- [7, с. 74]. 
Разом з тим, друга частина імені може бути й катойконімом, тобто вказувати на 
населений пункт, звідки родом походить носій цього імені. Безсумнівно, що боярин 
Дем’ян Куднович міг не тільки бути сином свого батька Кудина, але й походити з 
населеного пункту під назвою Куднове сільце, яке називалося так, бо належало його 
вищеназваному батькові. Така ситуація дозволяє бути впевненим у історичності цієї 
особи [15, с. 177–178].

Відомий дослідник історії давньоруської Переяславщини М.М. Корінний, 
розглядаючи сюжети літературних праць, створених тут у давньоруську добу, відзначав, 
що, враховуючи реальність таких персонажів як Мстислав Ізяславич та Гліб Юрійович, 
а також очевидність подій 40-х років ХІІ ст., відображених у інших джерелах, є всі 
підстави вважати перекази про Дем’яна Кудьновича історичним героїко-патріотичним 
твором усної народної творчості місцевого населення [11, с. 204].
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Попередник М.М. Корінного, автор класичної праці «История Переяславльской 
земли с древнейших времен до половины ХІІІ ст.» В.Г. Ляскоронський, після проведених 
на початку ХХ ст. на території Переяславщини археологічних розвідок, звернув увагу 
на відповідне місце Никонівського літопису й зауважив, що в ньому записано народний 
переказ про переяславського богатиря Дем’яна Кудьновича, який розбивав цілі полчища 
половців. Крім того, він вказав: «И теперь еще среди местных жителей сохраняется 
легенда о борьбе св. Кузьмы-Демьяна со Змеем, при чем последний был побежден 
Кузьмой, запряжен в плуг, которым и проведены те валы, что находятся в окрестностях 
Переяславля. Несомненно, возникновение легенды относится ко временам борьбы 
степняков с утверждавшеюся здесь оседлостью. Интересно заметить, что малорусский 
богатырь Чеботко (см. путешествие Эриха Лассоты к запорожцам), очень схож по своей 
деятельности с Кузьмой-Демьяном летописи, и мы делаем предположение, не есть ли 
нынешнее с. Чеботки древнее Кудново, и это тем более, что неподалеку находится и 
д. Шкудановка» [12, с. 134, прим. 4].

Отже, ще В.Г. Ляскоронський звернув увагу на близькість сюжету про Дем’яна 
Кудьновича у статті Никонівського літопису з записаними Еріхом Лясотою народними 
переказами про богатиря Чобітька. Як відомо, цей австрійський дипломат і військовик, 
у червні 1594 р. за дорученням німецького імператора Рудольфа ІІ виїхав до Запорізької 
Січі, щоб запросити запорізьких козаків на імператорську службу для участі у війні 
проти Османської імперії. У щоденнику своєї подорожі, який зберігся і є цінним 
історичним джерелом, він описав серед іншого й Києво-Печерський монастир. У описі 
Лясота вказав: «Здесь с давнего времени имели обыкновение хоронить покойников и 
тела, лежащия здесь, по большей части еще сохранились нетленными. В числе их я 
видел между прочими мощи св. Дениса (полагаю что это св. Дионисий), св. Алексея, 
св. Марка (но не евангелиста), также одного великана и богатыря, называемаго Чоботка, 
о котором рассказывают, будто он однажды, застигнутый в расплох многочисленными 
врагами в то время, когда он надел один сапог, тотчас вооружился, за неимением 
другого оружия, другим, которого еще не успел обуть, желая дать отпор, и положил на 
месте всех нападавших, – отчего и получил это прозвище» [5, с. 159].

Таким чином, народні перекази про богатиря Чобітька, наведені Лясотою, 
широко побутували на Переяславщині ще й у середині ХХ ст., і походження 
назви села Пологи-Чобітьки на Переяславщині місцевим населенням, як правило, 
пов’язувалося саме з ним.

Існує ще один літературний сюжет, який має зв’язок із описаними у літописній 
статті 1149 р. подіями. У «Києво-Печерському патерику» («Слово 1»), у його початковій 
частині оповідається, що «Бысть в земли Варяжской княз Африканъ, брат Якуна 
Слепаго, иже отбеже от златы луды, биася плъком по Ярославѣ с лютымь Мьстиславом. 
И сему Африкану бяху два сына – Фриадъ и Шимон. По смерти же отцю ею изъгна 
Якунъ обою брату от области ею. Прииде же Шимонъ къ благовѣрному князю нашему 
Ярославу; его же приимь, въ чести имяше и дасть его сынови своему Всеволоду, да 
будет старей у него; приа же велику власть от Всеволода. Вина же бысть такова любвии 
его къ святому тому мѣсту.

При благовѣрномь и великом князи Изяславѣ в Киевѣ половцем ратию 
пришедшимъ на Рускую землю в лѣто 6576, и изыдоша сие трие Ярославичи въ сретение 
им: Изяславъ, Святославь и Всеволод, имый съ собою и сего Шимона. Пришедшим же 
им к великому и святому Антонию молитвы ради и благословениа, старець же отвръзъ 
неложнаа своа уста и хотящую имъ быти погыбель ясно исповедаше. Сий же варягъ 
пад на ногу старцу и моляшеся съхранену ему быти от таковыа бѣды. Блаженны же 
рече тому: «О чадо, яко мнози падут острием меча, и бежащимь вамь от супостат 
ваших, попрани и язвени будете и в водѣ истопитеся; ты же, спасень бывь, зде имаеши 
положенъ быти в хотящей създатися церкви».
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Бывшим же имь на Лтѣ, съступишася плъци обои, и Божиимь гнѣвом побѣжени 
бысть христиане, и бѣжащим имь, убьени быша и воеводы съ множеством вои, егдаже 
съступишася. Ту же и Шимонъ лежаше язвен посрѣдѣ их. Въззрѣв же горѣ на небо, и 
видѣ церковь превелику, якоже прежде видѣ на мори, и въспомяну глаголы Спасовы, и 
рече: «Господи! Избави мя от горкиа сиа смерти молитвами пречистыа твоеа Матере 
и преподобную отцу Антониа и Феодосиа!» И ту абие нѣкаа сила изъят его из среды 
мертвых, и абие исцѣлѣ от ранъ и вся своа обрѣтѣ цѣлы и здравы. (…) Старець же 
похвали Бога о семь, рекь варягови: «Чадо, отселе не наречется имя твое Шимонъ, 
но Симонъ будет имя твое». (…) Оттоле сынъ его Георгий велику любовь имѣаше ко 
святому тому мѣсту. И бысть посланъ от Володимера Мономаха в Суждальскую землю 
сий Георгий, дасть же ему и сына своего Георгиа. По лѣтех же мнозѣх сѣдѣ Георгий 
Владимерович в Киевѣ; тысяцькому же своему Георгиеви, яко отцу, предасть землю 
Суждальскую» [8].

Отже, у цій частині «Києво-Печерського патерика» оповідається про двох 
переяславських бояр – Симона (Шимона), що служив переяславському князю Всеволоду 
Ярославичу, та про його сина Георгія. Цей переяславський боярин знаходився на 
службі у Володимира Мономаха, а пізніше був відряджений останнім до Ростово-
Суздальської землі як воєвода і старший наставник для зовсім ще юного князя Юрія 
Володимировича – одного з молодших синів Мономаха [17, с. 170–171].

Не підлягає сумніву, що в даному фрагменті «Києво-Печерського патерика» 
наведено інформацію про реальні події та реально існуючих людей. Події ці достатньо 
точно датовані. Вони відбувалися у період до смерті Ярослава Володимировича у 
1054 р. та під час і після битви 1068 р. на р. Альті, яка закінчилася жахливою поразкою 
руських військ і, відповідно, впевненою перемогою половецьких сил. Учасником битви 
на р. Альті Симон (Шимон) був як воєвода переяславського князя Всеволода Ярославича.

С.М. Міхєєв, який присвятив спеціальну статтю вивченню історичного контексту 
подій, пов’язаних зі скандинавами на Русі (Якуном, Африканом та Шимоном), зазначав, 
що «имя Шимон следует признать отображением антропонима с начальным формантом 
Sig-. Вероятно, Шимон на родине звался Сигмундом (Sigmundr). (…) Я считаю 
доказанным, что русскому князю Ярославу Владимиричу помогал в междоусобной 
борьбе с его братом Мстиславом хладирский ярл Хакон Эйрикссон, изгнанный из 
Норвегии Олавом Святым. Это подтверждается, во-первых, сюжетным сходством 
рассказов о деятельности Хакона на Руси и в Скандинавии, во-вторых, родственными 
и союзническими связями Ярослава с хладирскими ярлами и, в-третьих, тем, что имена 
родственников Хакона, упоминаемые в искаженном виде в Киево-Печерском патерике, 
судя по всему, восходят к именам, входившим в традиционный именослов хладирских 
ярлов» [14, с. 32].

Ще один переяславський боярин Георгій – син згаданого вище Симона – був 
уже досвідченим воєводою Володимира Мономаха, коли останній доручив йому свого 
малолітнього сина Юрія, призначивши його на князювання у віддалений від тодішніх 
значних центрів Русі Ростов. Перед цим Володимир Мономах 12 січня 1108 р. 
одружив Юрія у Переяславі на доньці половецького хана Аєпи. Через багато років, 
у 1129/1130 р., Іпатіївський літопис називає Георгія Шимоновича тисяцьким Юрія 
Володимировича [13, с. 184].

«Києво-Печерський патерик» містить пряму мову Георгія Симоновича, яка 
розкриває нам деякі деталі подій 1149 р. на Переяславщині, що, на нашу думку, 
дозволяють висловити припущення стосовно локалізації деяких селищ, пов’язаних 
із боярськими володіннями. Мова йде про «Слово 10» «Києво-Печерського патерика» 
під назвою «Об оковании рацѣ преподобнаго отца нашего Феодосиа Печерьскаго»: 
«И сего ради пишю епистолью сию послѣднему роду своему, да никтоже отлученъ буди 
дому пресвятыа владычица Богородица и преподобныхъ отець Антониа и Феодосиа. 
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Аще ли кто въ послѣднее убожество приидеть, не могый что дати, да поне в селехъ 
церьки тоа положенъ будет: везде бо молитва Антониева и Феодосиева заступаеть. Егда 
бо приидохом на Изяслава Мстиславича с половци, и видихомъ град высок издалеча, и 
абие идохомь на нь, и никтоже знааше, кий то есть град. Половци же бишася у него, 
и мнози язвени быша, и бежахом от града того. Послѣди же увидихом, яко село есть 
святыа Богородица обители Печерьскиа, града же николи ту нѣсть бывало, ниже тии 
сами сущеи в селѣ том разумѣвше бывшаго, но ишедше заутра, видѣша крови пролитие 
и почюдишася бывшему» [8; 17, с. 175].

Георгій Симонович явно розповідає деякі подробиці походу Юрія Долгорукого 
1149 р. проти Ізяслава Мстиславича, під час якого половці були побиті під якимось 
начебто «градом високим», який виявився й не «градом» зовсім, а неукріпленим 
поселенням – селом «святыа Богородица обители Печерьскиа». Отже, безсумнівно, що 
мова йде про реальний населений пункт, який не був фантазією чи вигадкою самого 
Георгія Симоновича. Никонівський літопис під 1155 р. оповідає про монастир Різдва 
Богородиці під Переяславом [16, с. 201]. У тій же статті 1155 р. також є згадка про 
розташований неподалік від Переяслава населений пункт, який було «повойовано» 
половцями – Демінеск: «Того же лѣта пріидоша Половци, и воеваша Деминескъ, и 
пріидоша къ Переаславлю, и многа зла сотвориша, овѣхъ избиша, а другихъ живыхъ 
плѣниша, и возвратишася въсвоаси» [Там же, с. 203].

Розглядаючи житійну літературу як історичне джерело, М.Ю. Брайчевський 
висловлював таку думку стосовно «Києво-Печерського патерика»: «Житія, що входять 
до складу «Патерика», відзначаються своєрідним поєднанням історично достовірного 
матеріалу з найфантастичнішими вигадками, поданими в дусі поширених «мандрівних» 
сюжетів. Характерною її рисою є також фантастична інтерпретація реальних фактів. 
Історичність жанру пояснюється тим, що канонізовані церквою святі були звичайними 
живими людьми, які так чи інакше брали участь у суспільному житті країни. Були серед 
них і визначні діячі – політичні, культурні, церковні тощо, які залишили помітний слід 
в історії Русі. Отже, в основі житій лежать, зрештою, реальні біографії конкретних осіб, 
на підставі яких є можливість отримати достовірну інформацію про реальну обстановку 
тих часів. Більше того, «Патерик» значно розширює наші знання щодо персоналій 
давньоруської культури» [1, с. 647].

Така точка зору М.Ю. Брайчевського підтверджується й даними, які нам дає 
уважний аналіз інформації «Патерика» щодо життєдіяльності деяких переяславських 
бояр у поєднанні з іншими джерелами, у тому числі й археологічними. Наприклад, 
цікавим є факт виявлення у 1954 р. на території с. Дем’янці поблизу Переяслава, в ур. 
Гайок, амфори Х ст. Неодноразові обстеження цієї місцевості, проведені у 1979, 1985 
та 1988 рр., дозволили виявити найбільше, на думку дослідників, мисове селище на 
р. Альті площею близько 10 га. Воно було розташоване на північній околиці с. Демянці, 
на миловидному виступі плато й схилах лівого берега р. Альти. Зважаючи на семантичну 
тотожність таких назв (імен) як Дем’янці – Демінеск – Дем’ян Куднович (Куденевич), 
було висловлено думку про їх зв’язок між собою [9, с. 134]. Крім того, неподалік від 
с. Дем’янці (між ним та селом Борисівка) розташоване ур. Монашеське поле, яке також 
може бути пов’язане зі згадкою Никонівського літопису (1155 р.) про монастир Різдва 
Богородиці під Переяславом, хоча вірогідніше, звичайно, пов’язувати цей мікротопонім 
із пізнішим часом. Відомо, що у ХVII–XVIII ст. названа територія належала деякий 
час ченцям Межигірського монастиря, що й могло привести до виникнення топоніму 
Монашеське поле.

Отже, існує можливість реконструювати частину мережі давньоруських селищ 
Переяславщини, які належали боярській верстві Переяславля Руського, й пов’язати 
її появу та функціонування з конкретними історичними особами – наближеними до 
переяславських князів значними боярами.
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Kolybenko V. The chronicle of the Kudnove siltse and the boyars of Pereyaslavl of Rus’.
The article deals with the life of several well-known boyars of Pereyaslavl from different sources.They 

left their mark not only in the chronicles, but also in life, Kyiv Pechersk Patericon. Even a superfi cial survey 
of the lives of these fi gures, mentioned in the sources only a few times, shows that they occupied an important 
place in the life of the Pereyaslavl, the great Kyiv and other princes. Many depended depeneded from them, 
and they often decided the fate of different princes. Their activities were directly or indirectly connected with 
the most famous prince of Pereyaslavl Volodymyr Monomakh and his immediate descendants. It was made an 
attempt to locate certain toponyms associated with Pereyaslavl boyars.

Key words: boyars of Pereyaslavl, Kudin, Demyan Kudnovych, Chobitko, Simon, Heorgi, Kudnove 
siltse, Deminesc. 
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THE CHARITABLE ACTIVITY OF HETMAN B. KHMELNITSKY 
AS A COMPONENT OF THE SOCIOCULTURAL PHENOMENON 

OF THE COSSACK AGE

The article reveals various aspects of Hetman B. Khmelnitsky’s charitable work and refl ects this issue in 
the scientifi c literature.

The purpose of the article is to establish, on the basis of historiographical analysis of works, primarily 
historical, devoted to charity in the Cossacks era, in particular, fi gures of Hetman B. Khmelnitsky, state, 
completeness and reliability of the study.

Modern domestic researcher claim that B. Khmelnitsky raised Ukrainian Culture to the new, higher 
level the previous traditions concerning the construction of Orthodox churches, sacrifi ces for their maintenance, 
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taken under the protection of their ministers, rightly believing that the consolidated churches will be the best 
monuments not only to their founder or builder, but also the property of an entire era. B. Khmelnytskyi issued 
a large number of stationers to the Kiev monasteries, since it was in Kiev that there were the most ancient and 
most respected monasteries. They were mainly concerned with the transfer of land, settlements, property, etc. In 
total, according to our calculations, B. Khmelnitsky published 38 versatile people of similar content. Modern 
Ukrainian historians are unanimous in that the fundamental foundations of charity were laid by B. Khmelnytsky 
since the fi rst months of the liberation struggle. During the next time, they experienced some changes, but the 
main thing was that charity was viable and had a long-term character. Scientists emphasize that the undisputed 
merits of the Hetman was that in the fi eld of military and political events in his activity there was a place for 
charity. Although they mostly concerned church-monastic charity.

Key words: modern Ukrainian historiography, B. Khmelnitsky, Hetman, charity, Cossack state, 
sociocultural phenomenon.

The history of philanthropy in Ukraine has been refl ected in the scientifi c literature. But 
the authors of the relevant research do not go beyond certain fragments of charity history, are 
limited to a certain time slice, which does not allow to see it as a holistic multidimensional 
process. There was a need for a comprehensive understanding of philanthropy in Ukrainian 
history. Particular importance is the study of charity in the Cossack Age, because it is then 
that it becomes a peculiar phenomenon.

Charity activity continued during the time of Hetman Bohdan Khmelnytsky (1648–
1657). The life and work of the prominent statesman and the famous commander are devoted 
to many scientifi c and popular scientifi c works; their authors mostly analyze the political, 
military, state-building activity of the great hetman, but it is worth remembering and left 
behind in the fi eld of charity.

The national liberation war had a great infl uence on socio-cultural processes in 
Ukrainian lands. The patriotic upsurge covered the broad strata of Ukrainian society. 
B. Khmelnytsky took care of the support of the national culture, paid attention to the 
problems and events of the cultural and spiritual life of Ukrainian society, whose integral part 
was merciful and charitable affairs.

A general picture of the cultural rise of the Khmelnytsky times is found in particular 
in the notes of Pavel Alepsky [10], who, along with his father, Patriarch Makarios, traveled to 
Ukraine in 1654 and 1656. P. Alepsky noted the active construction of new Orthodox churches, 
«happy for our hearts», spreading written language among all strata of the population.

In the Cossack state, since the beginning of its existence, the Ukrainian Orthodox 
Church has occupied an exceptional position. The ideology of Orthodoxy, the bearer of which 
was the clergy, became under the protection of the military and economic strength of the 
Cossacks as an offi cial ideology with a distinct national-political character.

The Church of the Protection of the Most Holy Theotokos was the center of spiritual 
life. Zaporozhians took care of the «blessing» of their church. According to the immutable 
custom, from all acquisitions of «sword and oars» the most valuable part was sacrifi ced to 
the temple. Well-off Cossacks wrote their goodness to the church and monasteries.

After the campaigns, the Cossacks returned to Sich, the wounded were placed in 
hospitals and given them «to cure barbers, replacing doctors in Sich, defi ning a known fee from 
the general bodies’ treasure to the doctors, and fi nally, after all this, they divided the seized 
prey into two large batches – one for the gods temples, another for themselves» [18, p. 383].

Zaporizhzhya Sich, in fact, professed the same Christian morality as the brothers, 
condemned the «vulgar and idiotic», unconditionality, cruelly punished for dishonor, 
encouraged brotherly love, kindness, generosity, the highness of thought and beauty of 
the word, taught the fi delity of the Motherland, courage and selfl essness in protecting the 
interests of the people.

As a highly educated person and a true statesman, B. Khmelnitsky took care of 
the development of education. Hetman realized that fraternity schools, fraternities actively 
advocate for the preservation and development of national culture, cultivate their own 
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science, a system of education, on the basis of education unite Ukrainians around the idea of 
protecting parental faith. There remain a lot of Hetman’s orders to give educational institutions 
privileges and freedoms.

Great attention was given to Khmelnitsky Kyiv-Mohyla Collegium. Understanding 
the social signifi cance, he, and later his son Yuri (who at that time studied at the college) 
in every way supported this institution. An example of the provision of material assistance 
is the order to transfer several villages to the Kyiv Epiphany Monastery, in particular the 
former Dominican estates, granting the privileges of vintage and honey without taxes, which 
was an important part of the profi ts of the Bratsky Monastery. «Hetman Bohdan Khmelnitsky 
in January 1651, January 11, gave the village Mostitschy and Plesetskoye; and the letter of 
June 1655, June 18, allowed honey to be eaten and sold, which was confi rmed by his son 
Yuri on May 1660. This last gave another 6 villages of Ksavorov, Muhrid, Chernohodko, the 
idyllic Rylsky dance in Kyiv and the Dominican church in March 1662» [2, p. 249]. From 
January 1656 to the Universal Fraternal Monastery, the villages of Xavier, Muhohidy, as well 
as the villages of Plesetskoye, Chernogorodka, Sarnovichi, Oblast and Bazaar, formerly owned 
by the Jesuits, were provided with «all things, ponds, mills, hayfi elds and other ... incomes 
and with accents» [4, p. 467–468]. 

In March 1657 Lubensky Mharsky monastery was given a versatile hayfi elds of Lubens 
Bernardines [16, p. 217–218], and in July of the same year a confi rmation station wagon was 
issued for the possession of the estates previously owned by the Bernardines [16, p. 237]. 
Consequently, during the National Liberation War, the monasteries with the help of the 
Hetman’s government, not only returned the belongings that they owned, but also acquired 
new possessions at the expense of the Catholic Church and the Polish gentry that had 
fl ed from Ukraine.

According to the will of B. Khmelnytsky, brothers of the Epiphany Monastery, 
«Aksakivskyi Puppet» was delivered to Kyiv in Podil [6, p. 570].

In addition to material assistance, the Cossack hetmans supported their high school 
at various political, diplomatic levels. Thus, B. Khmelnytsky guaranteed the existence of 
the Kyiv-Mohyla Collegium in state treaties with Poland-in Zboriv (1649) and Bila Tserkva 
(1651) it was confi rmed that the board should remain under former rights, according to the 
old privileges [17, p. 51]. In 1654 B. Khmelnytsky asked the Russian head to support the 
Bratsky monastery, «where now the school» [4, p. 354–355].

Among the most important and constant tasks of B. Khmelnitsky was the protection 
of the Orthodox Church, he took the clergy and monasteries under his care, generously 
gave them land. As Academician VA Smolyy emphasizes, B. Khmelnytsky understood the 
signifi cance of the religious factor in the development of the National Liberation War and 
was aware of the fact that the material support of Orthodoxy would strengthen the authority 
of Hetman’s government [13, p. 43]. There are a lot of its universals, letters with warnings, 
demands, requests not to oppress, protect the rights, return selected estates of the Orthodox 
Church. Characteristic is one of the letters of B. Khmelnytsky to the Polish senators (1652) 
concerning the rights to the «Terekhtimirovsky monastery with all its goodness, which was 
founded for the crippling of our military society», with the statement that «the ancient Greek 
faith was untouchable and enjoyed its longstanding liberties, as well as that old churches, 
churches, monasteries, schools, hospitals and other holy places were left with old funds and 
privileges, and the clergy, older and smaller, and all clerical neonates, so that both the Uniate 
and others did not interfere with them or hinder them freely go away lyaty worship and enjoy 
their property» [4, p. 247–249]. 

B. Khmelnitsky explained his favorable attitude towards the monasteries and churches 
in the universal verse of the Epiphany monastery in January 1651: «I have a vigilant presence 
near the blessing of the churches of God and monasticists for the multiplication of praise of 
God» [4, p. 209–210]. And in the versatile Pustinsky Mikyl monastery in November 1651, 
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he noted that the Zaporozhian Army always advocated the interests of the Orthodox 
Church [9, p. 172].

We fully agree with the statement of the Kyiv scholars that the purpose of Hetman’s 
government’s charity towards the church was directed toward the future – to secure the 
support of the clergy in its internal and external policies [8, p. 147].

The hetman and the elder were sympathetic to the monasteries, taking into account 
their merits to the Orthodox faith, that part of the Orthodox clergy took part in the National 
Liberation War. The elder considered the clergy to be an ally, since the church had a great 
infl uence on the masses and could have supported the organization of the new government 
by this infl uence.

B. Khmelnitsky continued the traditions of the Zaporozhian hetmans, colonels, 
centurions in the construction of Orthodox churches, sacrifi ces for their maintenance, and the 
protection of their ministers, rightly believing that the constituted churches would be the best 
monuments to their founder. Immediately after the end of the fi rst military campaign under 
Zhovti Vody and Korsun in 1648, «Hetman Khmelnitsky sent to the Divine Church and its 
ministers three hundred Thalers for the services of the Zaporozhians at the Yellow Waters and 
Korsun» [18, p. 265; 19, p. 184–185]. In the autumn of 1648 he gave fi ve thousand zlotys to 
one of the Sokal monasteries for the construction of crypts [12, p. 77], in September, 1656, 
he allowed the construction of a monastery in Irden, giving him land ownership: the Bachelor 
and Oryol farms «with their belongings», with a precise description of the borders, «in order 
to provide us, none of our troops rebelled against the bridge of the holy least inviolability 
to make» [16, p. 212]. It is widely known at the expense of B. Khmelnitsky in 1656 in the 
Sabbath-Ilyinsky church [7, p. 70]. At its own expense, the gilded dome of the Cathedral of 
St. Michael’s Golden-Domed Monastery [3, p. 43].

The revival of public life caused by the liberation movement led to the development of 
architecture and monumental and decorative art, which was found in the church and secular 
construction. Himself B. Khmelnitsky has deprived himself of the universal with the orders 
for the preservation and repair of urban structures in Kiev, the capital city [4, p. 265, 663], 
«memory of the Hetman’s chambers» in Chyhyryn, Pereyaslav, Mirgorod [11, p. 92]. 
B. Khmelnytsky provided them with special guardian wards, such as Gustinsky (near Pryluk), 
Mikhailovsky, Flora and Lavra (Kyiv), Mezhygirsky and others, while guarding Orthodox 
monasteries [15, p. 138].

B. Khmelnytskyi issued a large number of stationers to the Kiev monasteries, since 
it was in Kiev that there were the most ancient and most respected monasteries. Hetman’s 
government did everything possible in order to secure the support of these monasteries.

In December 1651, B. Khmelnytsky ordered the atamans and residents of the villages 
of Khatsk and Golovyatin not to do any damage in Buzuk, a farm of the Pechersk Monastery, 
taking into account the universalists «from the fi fty years and past hetmans of the Army of 
our Zaporozhye on that ground provides» [4, p. 236–237]. 

Mezhygirsky monastery in December 1653 received from the Hetman village Chernin 
«with subjects in the used forever with all the belongings, accessories, from ancient hours 
to that village belonging» [4, p. 310], and in March 1656 – the town of Vyshgorod with the 
villages of Petrovka and Moshchany [4, p. 477–479].

The abbot of the Michael’s Golden-Domed Monastery, B. Khmelnytskyi, in May 1654, 
gave the town Vygurivshchyna and ordered that «in the middle of everywhere, the property 
of Ingush arrived, and nobody returned to the land of the land, and did not take the 
snowshoe» [4, p. 346–348].

In August 1656, the hetman of St. Michael’s Monastery gave the town of 
Khodosyivka and the village of Krenichi, «so that they could legitimize ... where to obtain 
bread» [4, p. 528–529].
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In total, according to our calculations, versatile people of similar content were 
published by B. Khmelnitsky as much as 38.

Certain changes were observed in the content of universals that concerned the 
relationship between Orthodox monasteries and peasants. If in the summer of 1648 the Hetman 
emphasized the inviolability of the monastery’s property, it forbade to record the monastic 
peasants from the Cossacks; later, the emphasis was placed on ensuring that the peasants 
fulfi lled all due duties in favor of the monastery. Thus, from December 22, the villagers 
Vyshenik, Veliky, and Malchik Dmitrovich, who belonged to the Kiev judge Humenitsky, had 
to «inhale the cabal of the vespers by the custom of the old», according to the «timekeeping» 
period, to give it to the Floriv monastery [4, p. 88]. Universal from December 28, peasants 
Pidhirets received an order «according to old obedience» to give the Pechersk maiden 
monastery [4, p. 89]. According to researchers, the terms «inhale the covenant of vespers, 
the custom of the old», «by the old», often used in hetman universals, meant the requirement 
to fulfi ll the obligations that existed before the National Liberation War. Consequently, the 
peasants had to perform work only if it was practiced here before [14, p. 78].

Thus, the fundamental foundations of charity were laid down by B. Khmelnytsky since 
the fi rst months of the liberation struggle. During the next time, they experienced some changes, 
but the main thing was that charity was viable and had a long-term character [13, p. 42]. 
It is characteristic that the question of the support of the Orthodox Church and monasteries 
practically did not go down from the agenda of the program documents of B. Khmelnitsky 
and other hetmans [13, p. 43].

M. Hrushevsky considered the day of B. Khmelnitsky «a great stage in the campaign 
of the Ukrainian people and the Ukrainian masses for their social, political, cultural and 
national ideals ... From Khmelnytsky, the Ukrainian life begins, and Khmelnytsky ... will be 
the hero of Ukrainian history» [5, p. 280–281]. With a variety of views on B. Khmelnitsky 
and his time, «it is impossible to deny the fact that it was he who imposed an interrupted ... 
the thread of Ukrainian statehood, and the Ukrainian Cossack state created by him once again 
introduced the Ukrainian people into a family of independent peoples with its own national 
life» [5, p. 281]. The undisputed merit of the hetman of the Ukrainian state was the fact that 
in the fi eld of military and political events in his activity there was a place for charity.

The practice of confi rming the monasteries of previous possessions and providing new 
in the second half of the XVII century. became a tradition. All hetmans, immitating Bohdan 
Khmelnytsky, as well as striving to strengthen their position with support from the church’s 
top, gave the church and monasteries wide rights to previous and new possessions.

Confi rmatory universals were not accidental. They have become one of the ways of 
acquiring land for some monasteries, they were of protective importance for securing against 
various attacks, and some monasteries were further used by hetman universals to expand 
their possessions.

Monasteries sought to receive confi rmation versatile people in their estates in 
each new Hetman. Thus, during Hetman B. Khmelnitsky Lubensky Mgarsky Monastery 
received eight different versatile people in their possession. Y. Khmelnytsky issued to the 
monastery 7 versatile people, I. Briukhovetsky – 5, D. Mnogohrishny – 7, I. Vyhovsky – 9, 
P. Doroshenko – 3, I. Samoilovich – 10, I. Mazepa – 15, I. Skoropadsky – 11 [1, p. 8–9].

Interesting is the structure of the awards granted by the hetmans. For example, both 
B. Khmelnitsky and I. Vygovsky, most of the new possessions were given to monasteries 
(respectively, 55% and 50%). According to B. Khmelnitsky, in the second place were 
sentenced offi cers (26%), then gentry (9%), priests (5.5%), etc. According to I. Vygovsky, the 
priest accounted for 25%, the rest belonged to the nobility and elders (by 12.5%) [20, p. 62].

So, after analyzing the works of scholars concerning the charitable work of 
B. Khmelnitsky, we conclude that charitable and patriotic activities of the Cossack age as 
an organic component of the multifaceted activity of the Ukrainian elite should be regarded 
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as a certain policy in the cultural and spiritual sphere. One can agree with the researchers 
that the essence of such activity was not in charity as such: it was rather a social duty, an 
indispensable attribute of belonging to the elite, a conscious state position aimed at creating a 
cultural environment that would meet high criteria.

Modern scholars-historians are unanimous that charitable and charitable activities 
of Ukrainian hetmans, Cossack elders and ordinary Cossacks are not just separate acts of 
well-known personalities or groups of individuals, but the manifestation of social relations 
of a particular historical period, the sociocultural phenomenon of his time. As a historical 
phenomenon, their charity-patronage activities are of high moral quality, testifying to the 
ethical norms of people, the priorities of society.
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Коцур В. Благодійна діяльність гетьмана Б. Хмельницького як складова соціокультурного 
феномену козацької доби.

У статті розкриваються різні аспекти благодійної діяльності гетьмана Б. Хмельницького та 
відображення даного питання в науковій літературі.

Метою статті є встановлення на основі історіографічного аналізу праць, насамперед 
історичних, присвячених благодійності в козацьку добу, зокрема, постаті гетьмана Б. Хмельницького, 
стану, повноти і достовірності дослідження.

Сучасними вітчизняними дослідниками з’ясовано, що Б. Хмельницький підніс на новий, вищий 
рівень попередні традиції щодо спорудження православних храмів, жертвування на їх утримання, 
взяття під захист їх служителів, справедливо вважаючи, що зведені церкви будуть кращими 
пам’ятниками не лише своєму засновнику чи будівничому, а й надбаннями цілої епохи. Значну кількість 
універсалів Б. Хмельницький видав київським монастирям, адже саме в Києві знаходились найдавніші 
та найшанованіші монастирі. Стосувались вони переважно передачі земель, населених пунктів, майна 
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тощо. Всього, за нашими підрахунками, Б. Хмельницьким видано 38 універсалів подібного змісту. 
Сучасні українські історики одностайні в тому, що фундаментальні основи благодійності були 
закладені Б. Хмельницьким уже з перших місяців визвольної боротьби. Протягом наступного часу вони 
зазнавали певних змін, однак головним було те, що благодійництво виявилося життєздатним і мало 
довгостроковий характер. Науковці наголошують, що безперечною заслугою гетьмана було те, що у 
вирі воєнних і політичних подій у його діяльності знайшлося місце для добродійних справ. Хоча вони 
переважно стосувались церковно-монастирської благодійності.

Ключові слова: сучасна українська історіографія, Б. Хмельницький, гетьман, благодійність, 
доброчинність, козацька держава, соціокультурний феномен.
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МАТЕРІАЛИ ЛЮСТРАЦІЙНИХ АКТІВ І РЕВІЗІЙ
ПОЛЬСЬКОГО УРЯДУ XVI – XVII ст. 

У ДОСЛІДЖЕННЯХ УКРАЇНСЬКОЇ ІСТОРІЇ А. ЯБЛОНОВСЬКОГО

Метою статті є аналіз історико-статистичних досліджень минулого українських земель 
польського науковця Александра Яблоновського, що відображені у його джерельних виданнях «Źródła 
dziejowe», котрі виходили у другій половині ХІХ ст. Це видання стало одним із найбільших видань у 
польській та українській історіографіях ХІХ ст. Для аналізу історіографічного видання «Źródła dziejowe» 
було застосовано методи історіографічного аналізу, синтезу та порівняльний метод.

У статті проаналізовано місце і значення статистичних та інших інформаційних матеріалів, 
опублікованих у згаданому виданні А. Яблоновського та А. Павінського, для вивчення історії українських 
земель у XVI–XVІII ст. Також висвітлено особливості дослідження А. Яблоновським відомостей 
люстрацій українських земель із першої половини XVII ст. і ревізій замків, що є важливими для аналізу 
соціально-економічного розвитку та становища населення українських земель у XVI–XVІII ст. Здійснено 
аналіз праць історика «Starostwa Ukrainne w pierwszej połowie XVII wieku» та «Ziemia Wołyńska w połowie 
XVI-gowieku», що були видані на основі досліджених та опублікованих ним історичних матеріалів.

Ключові слова: А. Яблоновський, історичні джерела, люстрації, ревізії, замки, «Źródła dziejowe», 
Волинь, українські староства.

Польський науковець А. Яблоновський – один із найбільш відомих істориків 
другої половини ХІХ ст. Він є автором значної кількості оригінальних праць про 
минуле українських земель. У другій половині ХІХ ст. Александр Яблоновський разом 
із Адольфом Павінським підготували та видали фундаментальну джерельну працю з 
польської та української історії – «Źródła dziejowe», що була задумана та втілена як 
серійне видання джерельного матеріалу.

Дослідженням наукового доробку цього польського ученого в українській 
історіографії займались О. Кіян, І. Лісевич [10; 12]. Матеріали люстрацій і ревізій 
українських територій, опрацьованих А. Яблоновським, використовували у своїх працях 
і критично аналізували М. Грушевський, сучасні історики Г. Боряк, Р. Майборода, 
С. Макарчук, Ю. Мицик, Т. Сидорук [8; 13; 14; 15; 17]. Усе ж науковий доробок 
А. Яблоновського у цьому плані до сьогодні залишається не проаналізованим 
належним чином.
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Метою статті є проведення аналізу історико-статистичних досліджень минулого 
українських земель протягом XVI–XVIII ст. польським науковцем Александром 
Яблоновським, що відображені у його джерельних виданнях «Źródła dziejowe», котрі 
побачили світ у другій половині ХІХ ст. 

Основним завданням даної статті є дослідження матеріалів люстрацій і 
ревізій польського уряду, що стосуються українських земель у науковому доробку 
польського історика.

Наукова і пізнавальна вартість багаторічної праці «Źródła dziejowe» як важливого 
джерела для вивчення історії України незаперечна. Документам, які опубліковані у 
виданні, як правило, передували ґрунтовні дослідження А. Яблоновського, присвячені 
географічно-статистичному та соціально-економічному опису того чи іншого регіону 
України [12, с. 66].

Одним із важливих джерел історії українських земель XVI–XVIII ст. є люстрації та 
ревізії замків, староств, королівщизн, які періодично проводилися за дорученням короля 
Речі Посполитої у XVI–XVII ст. У 1877 р. А. Яблоновським на основі опрацьованих 
матеріалів люстрацій і ревізій було видано п’ятий том «Źródła dziejowe» – «Lustracye 
królewszczyzn ziem ruskich Wołynia, Podola i Ukrainy z pierwszej połowy XVII wieku» [3], 
матеріали якого повністю присвячені історії України.

Люстрації – це своєрідний комплекс документів статистичного характеру, 
що були результатом діяльності офіційних державних чиновників, так звані описи 
проведення періодичних урядових перевірок, які призначались ухвалою сейму і 
проводилися спеціальними комісіями з метою обрахування прибутковості та подальшого 
оподаткування королівських маєтностей, які називали королівщизнами [15, с. 121].

Значення слова «люстрація» має кілька пояснень в історіографії. Одним із 
найбільш вдалим є визначення, що термін «люстрація» походить від латинського 
«lustro» – докладно оглядати, вивчати [1, s. 397]. В енциклопедії С. Ґльоґера люстрація 
трактується як перевірка королівських маєтностей і староств, яка здійснювалася 
довіреними особами, що оглядали, описували стан, доходи певного господарства та 
повинності підданих [2, s. 152].

Люстрації містять значний фактичний матеріал про населені пункти, розвиток 
господарства, структуру і категорії населення, його повинності тощо. Значення 
люстрацій підсилюється ще й тим, що проводилися вони регулярно. Так за період XVI–
XVIII ст. було проведено близько двох десятків люстраційних акцій різного масштабу. 
Деякі з них, а саме люстрації 1564–1565 рр., 1569–1570 рр., 1616–1620 рр., 1659–
1668 рр., 1765 р., 1789 р., вважаються генеральними, оскільки одночасно охоплювали 
значні території Речі Посполитої, а також містили детальне відображення політичної та 
фінансово-економічної інформації того часу [17, с. 8–9].

Люстрації мали дві основні складові – ревізію господарсько-фінансового 
становища населених пунктів, детальну реєстрацію прибутків, одержану внаслідок 
проведення ревізії та обрахування на підставі отриманих даних державного податку – 
кварти або четвертого гроша [13, с. 6].

Люстраційні комісії, уповноважені королем і сеймом, як правило, в своїх звітах 
представляли не тільки дані про економічний і фінансовий стан королівських маєтків, а 
й старанно записували всі зловживання та, відповідно до них, подавали законні скарги.

У п’ятому томі видання «Źródła dziejowe» зібрані матеріали королівських 
люстрацій українських земель першої половини XVIІ ст. Праця поділена на дві змістові 
частини, перша з них – це монографічне дослідження історика про українські староства 
зазначеного періоду, друга – публікації люстрацій кожного із воєводств із поділом на 
староства. У праці відсутня передмова, автор починає том зі своєї монографії «Starostwa 
Ukrainne w pierwszej połowie XVII wieku». У ній А. Яблоновський актуалізує увагу 
на оборонному становищі українських земель, питаннях колонізаційних процесів, 
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розвитку торгівлі та соціально-економічного життя у містах Кременець, Бар, Любець, 
Канів, Черкаси та ін., які були основними оборонними центрами українських 
земель [3, s. Х–ХV].

За оцінкою історика, зробленою на основі дослідження королівських люстрацій, 
оборонні сили Речі Посполитої на українських землях були розмежовані, замки 
недостатньо укріплені та мали різний ступінь потужності. Становище королівських міст 
у ХVІІ ст. було дуже неоднаковим, тому історик і звертається до вивчення люстрацій, 
які дають інформацію не тільки про королівські привілеї, надані різним містам, а й 
про доходи різних верств населення та оскарження рішень люстраційних комісій, які 
подавали городяни [3, s. ХХІ].

Історик у своїй монографії виділяє певний закономірний зв’язок у військових 
повинностях населення. Чим далі на схід, тим більш поширені в містах мита на всі види 
військового обов’язку – збори різноманітних платежів, чим далі на захід – тим більше 
військовозобов’язаних, які мають нести військову службу за надані землі чи посади на 
так званому «боярському праві». Також історик відмічає і різницю у функціонуванні 
норм Магдебурзького права у містах Речі Посполитої та містах на українських землях. 
Магдебурзьке право було введене на українських землях «ззовні» – за рахунок іноземного 
впливу, тоді, коли давні державні руські твердині втратили свою міць. Судова влада в 
українських містах фактично не впливала на муніципалітети місцевого самоврядування. 
На основі люстраційних актів автор робить висновки про те, що влада бургомістра, 
перш за все, проявляється у тому, що він є хранителем королівського замку, а городяни 
обкладені податками і зборами на користь короля та утримання губернатора [3, s. ХХІІ].

Значна частина праці «Starostwa Ukrainne w pierwszej połowie XVII wieku» 
присвячена особливостям впровадження магдебурзького права в українських містах. 
Ще кількома важливими проблемами, що досліджує у праці професор, є становище 
монастирів, дані про статки яких ми теж знаходимо в люстраційних актах, та 
оподаткування міст. Наприклад, у люстраційних актах за 1616 р. подаються дані про 
виробничу спеціалізацію різних міст, тобто, що найбільше виготовляють і постачають 
окремі українські міста – Брацлав дає жито й овес, Вінниця – овес, Житомир – мед, 
Овруч – обкладений податками на сінокоси, користування млинами, лісом і т. д., 
Острог – овес і сіно, Канів, Переяслав, Черкаси, Богуслав, Біла Церква, Корсунь – 
несуть військову повинність [3, s. XXXI]. Окрім цього історик висвітлює становище 
окремих великих володінь землевласників, становище сільського господарства в цілому.

Історик зазначає, що становище сільського господарства відрізняється в 
різних регіонах українських земель через татарські напади та їх наслідки, а також 
густоти населення, розташування та історичного періоду. Якщо на початку XVI ст. на 
території українських земель не було великих ферм і комплексних господарств, то за 
матеріалами люстрації 1616 р. ми бачимо, що у Київському старостві – одна ферма, у 
Житомирському – дві, а в Любецькому – одна велика біля самого Любечі. Проте ситуація 
поступово змінюється, уже за даними люстрації 1622 р., наприклад, у Житомирському 
старостві нараховується 6 ферм, а ще млини й таверни, які теж дають дохід [3, s. LVI].

Польський історик на основі дослідження люстраційних описів приходить до 
висновку, що в цілому в першій половині XVIІ ст. завдяки впливу заходу економічне 
становище українських земель значно покращилось. На прикладі Київського воєводства 
історик розглядає річні доходи кожного староства за даними люстрацій 1616, 1622, 1629 
та 1636 рр., відзначаючи їх поступове збільшення. Зокрема, Житомирське староство 
у 1616 р. давало дохід у 1,912 тис. флоринів, у 1622 р. – 2,698 тис., у 1629 р. – 
2,923 тис. [3, s. LIX]. Проте, варто зазначити, що, незважаючи на збільшення доходів 
і поступовий розвиток торгівлі та ремесла, українські землі дуже потерпали від 
татарських набігів – у останньому підрозділі своєї монографії автор розповідає про 
їх наслідки, використовуючи дані люстраційних актів. Багато міст були спустошені і, 
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фактично, заново відновлювали своє життя після войовничих нападів – такими були 
міста Бар, Любар та ін. [3, s. XCVI].

У люстраційних описах українських староств і міст часто згадуються козаки, 
котрих автор трактує як «неслухняний елемент». Козаки, на думку історика, відіграли 
важливе значення у житті прикордонних територій, куди прибували в масовому порядку 
вільні люди – міщани, бояри і шляхта, а також і кріпаки, які «покозачувались». До 
часу правління короля Стефана Баторія козаки не були виділені в окрему верству 
суспільства чи певну адміністративно-територіальну одиницю, проте за його правління 
відбулася реорганізація козацтва. А. Яблоновський описує процес створення реєстрового 
козацтва, зокрема згадує про угоди, що регулювали кількість реєстрового козацтва – 
це Вільшанська угода 1617 р., яка встановлювала реєстр у 1 тис. козаків; Роставицька 
угода 1618 р., яка збільшила реєстр до 3 тис. козаків та Куруківська угода 1625 р., за 
якою кількість реєстрових козаків була 6 тис. [3, s. XXXVI–XXXIX].

Фактично, вся праця А. Яблоновського присвячена висновкам історика про 
становище українських земель на початку XVII ст. на основі дослідження люстраційних 
актів. Варто зазначити, що, незважаючи на велику цінність даних джерел, вони не дають 
можливості осягнути повну картину особливостей суспільного життя на українських 
землях у досліджуваний період, оскільки відображають тільки ті сторони суспільно-
економічного життя, що цікавили люстраційну комісію – це описи майна знатних 
людей і городян. Не зовсім повно висвітлюють вони життя українських селян і міської 
бідноти, що не дає змоги робити повні висновки про соціально-економічне становище 
українських земель на початку XVII ст.

Друга частина п’ятого тому «Źródła dziejowe» включає в себе такі люстрації:
• за 1615–1616 рр. Подільського, Брацлавського і Київського воєводств, 

проведена і подана у повному обсязі під керівництвом каштеляна Кам’янця-Подільського 
Войцеха Гуменецького;

• за 1622 р. Подільського, Брацлавського і Київського воєводств, виконаних під 
керівництвом каштеляна Брацлавського воєводства Чарнецького, але видано тільки ту 
частину, що стосується Київського воєводства і в більш скороченому виді;

• за 1628–1629 рр. Руського, Белзького і Волинського воєводств, проведені та 
подані об’ємно під керівництвом радомського каштеляна Слупецького, але видані тільки 
матеріали, що стосуються Волинської губернії;

• опубліковано три скарбових витяги 1629 р. Київського, Подільського, 
Брацлавського і Чернігівського воєводств, які містять інформацію про тогочасні доходи і 
написані скарбовим писарем Суходольським;

• люстрація 1636 р. Київського воєводства, подана у скороченій формі [3, s. IV–V].
Наступний, шостий том «Źródła dziejowe» має назву «Rewizya zamków ziemi 

wołyńskiej w połowie XVI wieku» і містить повний текст ревізійного опису українських 
замків 1545 р. за варшавською копією Литовської метрики XVIII ст. [4]. Публікації 
пам’ятки передувала ґрунтовна стаття про Волинь у середині XVI ст. Том має структуру, 
подібну до попередніх видань, тобто містить вступ, монографію А. Яблоновського 
«Ziemia Wołyńska w połowie XVI-gowieku» та публікацію джерельних матеріалів [6]. 
Ревізії – це група документальних джерел, яку можна віднести одразу до кількох 
видів: описово-статистичних, реєстраційно-облікових, інформаційно-звітних, економіко-
статистичних, економіко-географічних, масових та ін. [14, с. 10–11].

У них зафіксовано інформацію щодо географічної номенклатури різних регіонів, 
свідчення про адміністративно-територіальну приналежність населених пунктів, 
їх власницький і правовий статус, дані для локалізації та визначення відносних 
розмірів населених пунктів, орієнтири для реконструкції кордонів, мережі митниць 
і шляхів сполучень, відомості для встановлення складу давніх і найбільш стабільних 
територіальних одиниць – волостей; деякі фізико-географічні характеристики 
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місцевості – дані з гідрографії, орографії, природні умови, ресурси, розміщення шляхів, 
рудень тощо [8, с. 146].

Одним із недоліків ревізій та інвентарів є неповнота і неточність свідчень, адже 
при складанні ревізії, ревізор не мав достатньо джерел і ресурсів, щоб перевірити дані, 
котрі подавала шляхта, яка часто саботувала проведення ревізій. Шляхта прагнула 
приховати свої реальні доходи, подекуди мала звільнення від сплати податку, що 
ускладнювало роботу ревізора [6, с. 31]. Іншим недоліком є те, що ревізії та люстрації 
не охоплювали абсолютно всі поселення, оскільки мета ревізій полягала у визначенні 
прибутковості державних маєтків, тому більшість приватновласницьких поселень 
не були належним чином описані [8, с. 147]. Усе ж найбільшим плюсом є те, що у 
ревізіях охарактеризовано волинські замки, описи яких дають змогу відтворити їхній 
архітектурний вигляд і значення в суспільно-політичному житті регіону.

Рукопис ревізійних даних 1545 р., на основі якого працював над монографією 
А. Яблоновський, складався із шести звітних протоколів різного обсягу, що були 
складені ревізором на основі королівських листів, привілеїв, реєстрів, свідчень, скарг, 
описів тощо, які він зібрав у ході проведення ревізії [11, с. 17].

У шостому томі подано історичні відомості про минуле волинської землі у 
XVI ст., взяті з копії російськомовного рукопису оригіналу Метрики литовської, 
що знаходилась в архівах у Петербурзі. Ця копія, зроблена у XVIІІ ст. і дуже добре 
збережена до періоду опрацювання її істориком, містить описи ревізій замків Волині, 
проведеної у 1545 р. Ревізія включала описи шести замків, які раніше належали до 
Великого Князівства Литовського – власне три волинських замки – Володимирський, 
Луцький, Кременецький, два волинсько-подільських замки – Вінницький і Брацлавський 
та один із пограниччя древлянського – Житомирський [4, s. І].

Ревізії та люстрації є цінним джерелом для вивчення складу та функцій 
адміністрації, юридичного й економічного побуту українських земель у XVI ст. 
А. Яблоновський у своїй праці не лише опублікував джерела, але й подав інформацію 
про стан і засоби оборони волинських замків у XVI ст., додаючи також відомості і з 
інших тогочасних доступних йому джерел.

Подібного загального огляду як у польській, так і в українській історіографіях 
раніше не було. Описи окремих замків наводились у монографіях, присвячених тій 
чи іншій землі: опис Київського замку наведений у монографії В. Антоновича «Киев, 
его судьба и значение с XIV по XVI в.» [5], в «Очерке известий о Подольской земле 
до 1434 г.». Професор М. Молчановський здійснив опис Брацлавського й Вінницького 
замків [16], невеликий загальний нарис влаштування замків подано у статті професора 
Бершадського «Аврам Езофович Ребичкович. Подскарбий земский» [7, с. 81]. Пізніше 
М. Грушевський теж узагальнив і проаналізував інформацію щодо облаштування 
«господарських» замків у Південній Русі, їх стан і засоби оборони, охопивши у своєму 
дослідженні не лише Волинь, а й інші українські землі [9].

Саме тому дослідження А. Яблоновського є важливим не тільки з точки зору 
розширення джерельної бази, а й унікальності його праці. Історик не просто зібрав 
і опублікував цінні джерельні пам’ятки, багато з яких нині втрачені, а на основі їх 
аналізу та доступних йому матеріалів висвітлив деякі питання історії українських 
земель – колонізаційні процеси на території українських земель, їх адміністративно-
територіальний устрій і соціально-економічне становище у XVI–XVII ст. Окрім цього, 
матеріали люстрацій і ревізій висвітлюють особливості заснування та функціонування 
замків на українських землях. Нині більшість описаних істориком замків або повністю 
втрачено – наприклад Житомирський замок, або частково зруйновано – як Кременецький 
замок. Завдяки дослідженню А. Яблоновського та зібраного ним матеріалу у подальшому 
можна відтворити ці архітектурні пам’ятки – їх зовнішній вигляд, укріплення, вежі, 
внутрішні двори та ін. Багатосторонній творчий доробок А. Яблоновського вимагає 
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подальших історіографічних досліджень для більш глибокого розуміння історичного 
минулого України.
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Veselska N. The materials of the lustration acts and revisions of Polish Government in XVI–XVII 
in scientifi c research of Ukrainian history of A. Yablonovskyi.

The purpose of the article is to analyse the historical and statistical researches of Ukrainian land by 
Polish scientist A. Yablonovskyi, that were contained in his publications «Źródła dziejowe», that was published 
in the second half of XIX century. This  historical edition became one of the largest editions in the Polish 
and Ukrainian historiographies of the XIX century. Methods of historiography, synthesis and methods for 
comparing were used. 

The article attempted to analyze a value of the statistical sources for study of the history of Ukrainian 
land in XVI–XVІII. The pecularities of the research of lustration of Ukrainian lands in the 1-st part of XVII 
and castle revisions, that is very important for the analysis of social and economical conditions in XVI–
XVІII century, were described. The analysis of the works of the historian «Starostwa Ukrainne w pierwszej 
połowie XVII wieku» and «Ziemia Wołyńska w połowie XVI-gowieku» was made. These works were based on 
investigated and published historical materials by A. Yablonovskyi.

Key words: A. Yablonovskyi, historical sources, lustrations, revisions, castles, Źródładziejowe, Volyn, 
Ukrainian starostvas.
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У статті розглядаються релігійні та церковні погляди видатного історика й громадського діяча 
ХІХ ст. – Миколи Костомарова. 

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об’єктивності, історіографічного 
аналізу та синтезу.

З’ясовано, що саме релігія відігравала вирішальне значення у світогляді М. Костомарова і 
виступала головним чинником його наукових пошуків.

Аналізуються його як загальні наукові праці, присвячені історії церковно-релігійних відносин на 
Україні, так і створені ним ряд досліджень біографічного характеру.

Зроблено висновок, що саме М. Костомарова, цілком справедливо, можна вважати одним із 
творців світської вітчизняної церковної історіографії.

Ключові слова: релігія, церква, церковна історіографія, унія, братства, православ’я.

Дослідження української релігійної та церковної історіографії продовжує 
залишатись актуальним, а відтак важливим завданням не лише для вітчизняної історичної 
науки, а й для суспільства загалом. Не дивлячись на секуляризацію суспільної моралі 
й свідомості, релігія та церква продовжує виступати помітним чинником у розвитку 
держави. Окрім того, що в Україні сформувалося постатеїстичне та постколоніальне 
суспільство, яке перебуває в пошуку свого власного духовного й політичного орієнтирів, 
у державі продовжує залишатися складною міжконфесійна ситуація. Вирішення цих 
проблем у майбутньому не можливе без аналізу попередньої релігійної та церковної 
думки. У даному контексті надзвичайно доцільним буде вивчення постаті відомого 
представника наукової думки ХІХ ст., історика, етнографа, письменника, громадського 
діяча Миколи Костомарова.

Наукова спадщина вченого завжди привертала неабияку увагу, що дало 
змогу навіть сформувати окрему галузь історіографії – костомарознавство. Серед 
сучасних дослідників творчості М. Костомарова особливо ґрунтовними видаються 
праці В. Артюх [1], О. Гончар [3], П. Гончарука [4], В. Ващенка [5], Я. Козачка [6], 
М. Лука [21], Ю. Пінчука [23], О. Яся [26]. Що стосується означеної теми, то 
насамперед слід відмітити публікацію О. Левитської, котра намагається через аналіз 
праць М. Костомарова подати розуміння ним сутності релігії [20]. Не обійшла увагою 
автор і першу магістерську дисертації вченого, що була присвячена Берестейській унії і, 
за висновком науковця, має велике значення для релігієзнавчої думки України [19].

Проте, на наш погляд, внесок М. Костомарова в українську церковну 
історіографію не до кінця вивчений, тому потребує додаткового аналізу.

Метою даної статті є дослідження церковно-релігійних поглядів М. Костомарова, 
а також оцінка його місця та ролі в українській церковній історіографії.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об’єктивності, 
історіографічного аналізу та синтезу. У процесі роботи широко використовувався 
біографічний принцип, що сприяв виявленню історіографічних явищ і процесів крізь 
призму наукової спадщини М. Костомарова.

М. Костомаров вперше серед українських мислителів і навіть на теренах всієї 
тодішньої Російської імперії почав доводити, що основний зміст історичного процесу 
визначає народ, а, отже, саме він повинен стати головним об’єктом дослідження. На 
його думку, життя народу визначає внутрішня глибина його духу, який є першоосновою 
історичного розвитку та виступає продуктом і творцем національної історії. Дух народу 
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проявляється в мові, мистецтві, історичній пам’яті, релігії, побуті, звичаях. Як писав 
учений: «Жизнь народная заключается в движении его духовно-нравственного бытия: 
в его понятиях, верованиях, чувствованиях, надеждах, страданиях… Исследование 
развития народной духовной жизни – вот в чем состоит история народа» [13, с. 302].

Таке романтичне розуміння народу відображало увесь науковий світогляд 
М. Костомарова. Відповідно до романтичної парадигми розглядав учений і питання 
релігії. Зрозуміло, що розгляд ним релігійної тематики значною мірою залежав 
від його власного ставлення до релігії та віри, від особистісного вибору, тобто від 
релігійної самоідентифікації та віросповідання. З самого дитинства релігійна свідомість 
майбутнього історика коливалася між атеїзмом, який нав’язував поміщик батько, що за 
спогадами самого М. Костомарова, вирізнявся «крайним неверием», до православної 
традиції матері, котра за походженням була кріпачкою [7, с. 427]. Після трагічної 
загибелі батька саме глибока релігійність матері та православне середовище українського 
селянства визначили подальшу життєву свідомість ученого.

М. Костомаров належав до православного віросповідання, проте його релігійна 
поведінка відрізнялася від загальноприйнятих норм. Як і всі істинні православні 
християни вчений відвідував церкву, здійснював паломництва в монастирі та святими 
місцями, читав Святе письмо і постійно молився, але при цьому критикував устрій 
церкви і діяльність окремих священнослужителів. М. Костомаров сприймав релігію 
крізь призму розуму, тому досить жорстко висміював догматичність і обрядову 
сторону православної церкви. Таке сприйняття релігії вченим було більш притаманне 
протестантським конфесіям.

Із мемуарів К. Юнге, В. Білозерської та В. Мордовцевої відомо, що М. Костомаров 
захоплювався окультизмом, магією та гіпнозом. Як пригадує В. Мордовцева, «він 
перечитав усі книжки, які трактували цей предмет і, вивчивши його ретельно теоретично, 
Мик. Ів. вирішив взятися за справу практично, себто використати ту магнетичну силу, 
яка на його думку, була в нього, і почати цілий ряд спроб над особами, що згодяться 
стати об’єктами цих спроб» [24, с. 87]. Така діяльність вченого теж явно суперечила 
канонам православної церкви.

Потяг ученого до релігії витікав із його чуттєвої, творчої натури. Та ж 
В. Мордовцева у своїх спогадах відзначає: «…Миколі Івановичу, не вважаючи на його 
великий розум, дуже подобалось все таємниче, незрозуміле, і він дуже любив слухати 
«страшні» оповідання про примари, передчуття і т. п.» [24, с. 90].

До того ж, у літературі закріпилася думка про те, що М. Костомаров, як 
член та один із засновників Кирило-Мефодіївського братства, був масоном. Про 
безпосереднє входження вченого до масонських лож невідомо значною мірою через 
їхній конспіративний характер, проте слід погодитися з думкою Є. Шабліовського, 
що ідеологія й тактика братства «позначена яскравим впливом масонської 
ідеології» [25, с. 6]. Офіційна церква в Росії завжди розглядала масонство як зло, що 
підриває віру православного християнина та відсторонює його від Бога.

Таким чином, релігійність М. Костомарова була скоріше містичною набожністю, 
що виходила за межі будь-якої форми історичної релігії. Проте, саме релігія відіграла 
вирішальне значення у світогляді вченого і виступила головним чинником його 
наукових пошуків.

Вже перша магістерська дисертація вченого «О причинах и характере унии в 
Западной России» (1841 р.) стосувалася релігійної тематики, а саме була присвячена 
Берестейській унії 1596 р. [14]. Ця робота через існування цензури в Російській імперії 
не була захищеною. Архієпископ Харківський Інокентій Борисов побачив у підготовленій 
дисертації крамолу і відрито висловив своє невдоволення. Як згадує в «Автобіографії» 
сам М. Костомаров, архієпископу Інокентію не подобалася критика владолюбства вищих 
ієрархів християнської церкви, неприйнятними були також твердження про падіння 
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морального стану духовенства, про тяжкі побори константинопольського патріарха 
на землях Русі перед унією [7, с. 456]. Після публічної заяви архієпископа прийшов 
офіційний наказ, підписаний професором М. Устряловим (за розпорядженням міністра 
народної освіти С. Уварова), знищити увесь наклад видання дисертації.

Саме звернення до унійної тематики в тодішніх умовах було сміливим кроком, 
оскільки офіційне православ’я, як тоді в ХІХ ст., так і нині, з пересторогою ставиться 
до будь-яких ідей екуменізму, вважаючи їх загрозою існування самої православної 
церкви. До речі, екуменізм, як ідеологія та рух за співпрацю та взаєморозуміння між 
християнами різних конфесій, зародився у протестантських церковних колах, що ще раз 
наводить на думку про схильність М. Костомарова до протестантизму.

Загострення міжконфесійного протистояння у Російській імперії в першій 
половині ХІХ ст. і, як наслідок, рішення Полоцького собору 1839 р. (ліквідація 
Берестейської унії та приєднання уніатів до православ’я), теж не могли залишитися поза 
увагою активного громадського діяча, яким був М. Костомаров у молоді роки. Можливо 
саме це і стало поштовхом до обраної теми дослідження.

Проте, слід погодитися з дослідником В. Ващенком, що звернення до унійної 
тематики та написання першої дисертації було спробою пошуку й реалізації 
М. Костомаровим власної релігійної самоідентичності [5, с. 45]. Отже, саме внутрішня 
духовна потреба особистості вченого була тим мотивом, який вплинув на вибір теми 
першого серйозного наукового дослідження.

Дисертація складалася з двох розділів. Перший розділ був присвячений причинам 
унії, а другий стосувався характеру та наслідків унійних процесів. На основі аналізу 
дисертації М. Костомарова нами було сформульовано ряд ключових положень, які 
утверджує вчений:

 – основна причина унії лежить у поділі християнства на дві гілки – східну та західну;
 – Русь, отримавши християнство від греків, із самого початку запозичила від 

них неприязнь до католицизму;
 – передумовою Брестської унії був Флорентійський собор і Люблінська унія;
 – християнська церква, а особливо православ’я, впродовж ХV–ХVІ ст. 

переживали глибоку кризу;
 – головну роль у сприянні церковній унії відіграли єзуїти;
 – задача унії була чисто політичною – ополячення руського населення 

через окатоличення;
 – унія вказала шлях українцям до європейських цінностей і стала поштовхом до 

національно-визвольної боротьби.
Загалом дані положення знаходять підтвердження у сучасних дослідників 

Берестейської унії, але 1840-і рр. були досить новаторськими та оригінальними. 
Особливо це стосується думок щодо певних позитивних наслідків унії.

Відомий костомарознавець Ю. Пінчук взагалі зазначає, що «дисертаційне 
дослідження М. Костомарова 1842-го року є найпершою спробою у вітчизняній 
історіографії ХІХ ст. викласти на конкретному історичному матеріалі підвалини 
української національної ідеї, підвести читача до думки, що народ України – державний, 
отже, пробудити в нього національну свідомість» [22, с. 86].

Унійна тематика мала продовження у науковій спадщині М. Костомарова. 
Власне бачення Берестейської унії було висловлено ним у монографії «Южная Русь 
в конце ХVІ века» (1861 р.), яка фактично була переробленою і доповненою першою 
магістерською дисертацією історика [18]. Дана праця була написана на значно вищому 
науковому рівні, оскільки від написання дисертації пройшло два десятки років і був 
напрацьований певний досвід, а по-друге – вчений залучив до аналізу велику кількість 
нових документальних джерел, зокрема Акти Петербурзької Археографічної комісії, 
упорядником яких був сам М. Костомаров.
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Монографія доповнена подробицями про сам Брестський собор, перші козацькі 
повстання (К. Косинського та С. Наливайка), що були, на думку М. Костомарова, 
викликані саме релігійними утисками з боку католиків. Торкається вчений і діяльності 
церковних братств, зокрема історії виникнення Львівського Успенського ставропігійного 
братства (1586 р.). Право ставропігії і контроль над єпископом, що мало Львівське 
Успенське братство, історик вбачав у прагненні константинопольського патріарха 
встановити нагляд за місцевою церковною ієрархією. Деякі положення вченого щодо 
діяльності братств спростовуються сучасними дослідниками. М. Костомаров, наприклад, 
дотримувався концепції про зовнішні запозичення в генезисі братств, стверджуючи, 
що «Мысль о братствах перешла к русским от западной церкви, где в обычае было 
составлять добровольные корпорации на религиозных началах» [18, с. 116]. Тоді як 
більшість нинішніх учених, за свідченням сучасного історіографа І. Ворончук, розглядає 
процес появи братств, як прояв самобутності [2]. Проте М. Костомаров, подібно до 
сучасної історіографії, позитивно оцінював діяльність православних братств, убачаючи в 
них носіїв високої місії захисників православної віри.

Загалом, концептуальна оцінка Берестейської унії в монографії мало чим 
відрізнялась від дисертації. Вчений, вказуючи на негативні наслідки унії, все ж надавав 
їй позитивного значення, стверджуючи, що вона сприяла відродженню національної 
самосвідомості та розвиткові освіти і культури.

Церковна тематика мала місце і в інших працях М. Костомарова. Ним було 
створено ряд біографічних життєписів рівноапостольних і преподобних святих 
православної церкви, а також видатних церковних і світських осіб, діяльність яких, 
прямо чи опосередковано, стосувалась історії православ’я на Україні. Це були не просто 
біографії видатних осіб. Ці праці відображали устрій і структуру церкви, ієрархічні 
стосунки, відносини між церквою, державою та народом, і, головне, – містили особисті 
суб’єктивні зауваження вченого, що дає змогу проаналізувати його власні церковно-
релігійні погляди. Нариси відрізнялися від канонічних «житія святих», що мали чітко 
визначену структуру та зміст; це є зрозумілим, адже були написані світським істориком, 
а не церковною особою. Хронологічно вони охоплюють період з Х по ХVІІІ ст. 
включно і містилися в науково-популярній серії «Русская история в жизнеописаниях ее 
главнейших деятелей», підготовленій М. Костомаровим у 1872–1875 рр.

Особливо цікавим видається нарис М. Костомарова, що був присвячений 
преподобному Феодосію Печерському. Розповідаючи про життя преподобного 
Феодосія, вчений розмірковує над значенням монастирів і чернецтва для суспільства. 
Історик не заперечував велику роль монастирів у поширенні християнства та освіти, 
проте критикував за відірваність від реального життя. Вчений не сприймав аскетизм 
чернецького життя, вважаючи, що Богу не прийнятні насильство над духом і тілом 
людини. Як пише М. Костомаров, «…если страдание являлось само по себе целью, 
то незачем было стремиться к уменьшению его на земле; напротив, нужно, казалось, 
заботится, чтобы люди страдали: к этому приводила одностороность, вытекавшая из 
господства монашеского направления в христианстве» [16, с. 31].

Знакове місце серед даних досліджень займала постать київського митрополита 
П. Могили, якому вчений присвятив окремий нарис [12]. У даній праці М. Костомаров 
аналізує суспільне та релігійне становище в Україні після Берестейської унії, вказуючи на 
поширення католиків та уніатів серед населення краю, на позитивній ролі православних 
братв і окремих сподвижників (М. Смотрицького, З. Копистенського, К. Транквіліона-
Ставровецького, І. Копинського) в захисті руської віри. При цьому вчений наголошував 
на кризі, в якій перебувала православна церква, на відставанні від католицьких та 
уніатських просвітників, особливо в сфері освіти. Як пише історик: «Русские ученые 
выступали в борьбу со своими врагами с запасом многих разных сведений по части 
церковной истории и богословия, но были невеждами во всем, что казалось природы и 
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ее законов, хотя, как показывают их сочинения, и чувствовали потребность этого знания. 
Они повторяли только старые средневековые нелепости» [12, с. 293].

Постать самого П. Могили в релігійному та національному житті України 
оцінюється М. Костомаровим з великою симпатією і, враховуючи теперішню 
історіографію могилознавства, навіть дещо ідеалізована. Історик високо оцінює 
діяльність митрополита щодо реформування православної церкви на Україні. Приділяє 
увагу М. Костомаров і літературній спадщині П. Могили. Серед найважливіших праць 
митрополита вчений називає «Літос» (1644 р.), де детально розглядались обряди та 
таїнства, догмати та устрій православної церкви. На основі його поглядів М. Костомаров 
робить висновок про непримириме ставлення П. Могили до католицької церкви.

Проте найбільше М. Костомаров наголошує на ролі П. Могили в поширенні освіти 
серед населення, особливо в піднятті рівня освіченості серед православного духовенства 
та впливі на подальший розвиток східнослов’янської культури. Найважливішу заслугу 
київської колегії, створеної митрополитом, учений вбачав у тому, що «…семя, брошеное 
Могилою в Киеве, розкошно взросло не для одного Києва, не для одной Малороссии, 
а для всего руського мира: это совершилось через перенесение начал киевского 
образования в Москву...» [12, с. 310]. На наш погляд, даними висновками, як і всією 
науковою розвідкою, М. Костомаров ще раз намагався безапеляційно спростувати закиди 
російських дослідників щодо зради П. Могилою православ’я.

Ідентично високу оцінку постаті митрополита висловлює М. Костомаров і в 
розвідці «Петр Могила пред судом исследователей нашого времени», де були відкинуті 
будь-які сумніви та звинувачення відомого церковного історика С. Голубєва на адресу 
П. Могили [15].

Позитивно М. Костомаров висвітлює і діяльність інших церковних діячів 
ХVІІ ст., – І. Галятовського, А. Радивиловського, Л. Барановича, яким присвятив 
окремий біографічний нарис [9]. Найбільшу увагу у даній праці М. Костомаров 
приділив відомому проповіднику, богослову, архімандриту Єлецького монастиря в 
Чернігові та ректору Києво-Могилянської колегії Іоаникію Галятовському, називаючи 
того найвидатнішим представником української літератури ХVІІ ст. Микола 
Іванович захоплюється стилем написання його творів, вказуючи, що «Сочинения 
его могут без скуки чататься даже теперь. Слог его менее страдает напыщенностью; 
изложение у Галятовского везде толково, язык приближается к народной малорусской 
речи…» [9, с. 450]. На основі аналізу праць І. Галятовського вчений відзначає їхню 
антикатолицьку, антимусульманську, а особливо антиіудейську спрямованість, оскільки 
сам неодноразово в своїх публікаціях висловлював антисемітські погляди.

Значно меншу увагу М. Костомаров відводить літературній спадщині намісника 
Києво-Печерської лаври, ігумену Пустинно-Миколаївського монастиря в Києві Антонію 
Радивиловському та архієпископу Чернігівському і Новгород-Сіверському, ректору 
Києво-Могилянської академії Лазарю Барановичу. Їм М. Костомаров відмовляв у 
тому таланту, яким наділяв І. Галятовського, особливо в плані створення проповідей. 
Про Л. Барановича взагалі висловлюється з критикою, зазначаючи, що «Вычурность, 
напыщенность, – при скудости мысли, бедности воображения и отсутствии 
неподдельного чувства, составляют отличительные черты проповедей Лазаря. Все они, 
можно сказать, состоят из трескучих фраз и до чрезвычайности скучны. В свое время 
они могли нравиться разве книжникам, гонявшимся за словами и выражениями, но едва 
ли могли быть понятны народу» [9, с. 472]. Аналізом, здійсненим у даній розвідці, 
М. Костомаров продемонстрував себе теоретиком і критиком у галузі гомілетики 
(богословська наука про проповідь) і дослідником церковної думки в Україні.

Вивчення гомілетики М. Костомаров продовжив у праці «Епифаний Славинецкий, 
Симеон Полоцкий и их преемники» (1874 р.) [10]. Вчений вкотре наголошує на 
важливості поширення освіти та культури з України на землі Московії, відводячи 
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головну роль у цьому процесові релігійно-церковним діячам. Відзначав історик і ту 
недовіру, з якою московське духовенство ставилось до вихідців із України, вважаючи їх 
відступниками православ’я. Одним із перших таких просвітників у землях Московії, на 
думку М. Костомарова, був ієромонах, богослов і перекладач Єпіфаній Славинецький, 
якому вчений надав великого значення при проведенні церковної реформи патріарха 
Никона. З діяльністю Є. Славинецького пов’язує М. Костомаров відродження традиції 
проголошувати під час богослужінь проповіді, які були заборонені в Московії, через 
боязнь єресі, починаючи ще з ХV ст.

Високо оцінював учений і його послідовників, а саме богослова, поета, вихованця 
Києво-Могилянської колегії Симеона Полоцького та піддячого, філософа і письменника 
Сильвестра Медвєдєва. Створення М. Костомаровим даної розвідки мало важливе 
значення, оскільки не лише вводило до історіографічного аналізу маловідомі чи призабуті 
для широкого загалу церковно-релігійні постаті, а й демонструвало позитивну роль 
українського духовенства в розвитку православ’я. Його розвідки сприяли популяризації 
української історії та культури на теренах Російської імперії.

М. Костомаров не оминув увагою у своїх дослідженнях й постаті шанованого 
і нині як в Українській Православній Церкві, так і Російській Православній Церкві, 
митрополита Ростовського і Ярославського Дмитра Туптала [17]. Вчений відводить 
Д. Тупталу велику роль у поширенні просвіти на землях України та Московії. Особливо 
відзначає його роботу зі створення «Четія Мінеїв» (церковно-релігійні збірники, в 
яких життя святих, перекази, повчання тощо розміщені по днях кожного місяця, 
відповідно до дати вшанування церквою) і написання проповідей. Як пише вчений, 
«литературные труды Димитрия имеют важное значение именно потому, что были 
сильно распространены в русском обществе до последнего времени. Едва ли какой 
другой духовный писатель имел такой обширный круг читателей» [17, с. 591]. Найбільш 
важливе суспільне значення, на думку М. Костомарова, мала праця Д. Туптала «Розыск 
о брынской вере», де були піддані критиці розкольники, які своїм неуцтвом несли 
шкоду православ’ю.

Тут доречно було б зазначити, що на питання розколу ХVІІ ст. у Російській 
Православній церкві М. Костомаров висловив досить своєрідні думки, що відрізнялись 
від більшості оцінок тодішніх дослідників. Як пише вчений, «в нашей истории 
раскол был едва ли не единственным явлением, когда русский народ не в отдельных 
личностях, а в целых массах, без руководства и побуждения со стороны власти или 
лиц, стоящих на степени высшей по образованию, показал своеобразную деятельность 
в области мысли и убеждения. Раскол был крупным явлением народного умственного 
прогресса» [11, с. 265]. При всіх своїх помилках розкол, на думку історика, був 
своєрідною, хоч і недосконалою формою народної самосвідомості.

Не оминув увагою М. Костомаров і видатних діячів церкви ХVІІІ ст., створивши 
нарис про богослова, письменника, філософа, перекладача, ректора Київської академії 
Феофана Прокоповича [8]. Як пише вчений, «в XVIII веке из лиц духовного звания не 
было никого, кто бы имел такое важное значение, не только в сфере церкви, но и во 
всем политическом строе государства, как Феофан Прокопович. С его именем тесно 
соединяются важнейшее дело – основание Святейшего синода – и первая история этого 
учреждения» [8, с. 300]. Проте загальна оцінка його постаті у праці М. Костомарова 
досить суперечлива. Наділяючи Ф. Прокоповича великим розумом і талантом, учений 
відмовляє йому в людських чеснотах, стверджуючи, що той мав всі недоліки того 
часу, в якому жив.

Таким чином, здійснивши аналіз наукової спадщини та діяльності М. Костомарова, 
можна зробити певні висновки.

М. Костомарова, цілком справедливо, вважаємо одним із творців світської 
вітчизняної церковної історіографії. Слід зазначити, що до середини ХІХ ст. 
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більшість праць із історії церкви були створені лише представниками духовенства і за 
виключенням деяких публікацій М. Максимовича (вивчення церковних старожитностей 
та оцінка окремих моментів з історії релігійного життя в Україні) залишалися поза 
увагою світських дослідників.

До головних заслуг М. Костомарова в українській церковній історіографії 
відносимо насамперед створення окремих монографій, присвячених історії православної 
церкви в Україні, а також численних досліджень біографічного характеру. Слід відмітити 
також роботу М. Костомарова над підготовкою публікацій архівних документів, які 
стосувалися церковно-релігійного життя в Україні та були в подальшому залучені до 
наукового аналізу. Велику увагу у своїх працях учений приділяв критичному огляду 
й аналізу церковно-релігійної літератури, що була створена духовними особами. 
М. Костомаров збагатив українську церковну історіографію концептуально, давши свою 
власну оцінку багатьом подіям в історії церковного життя в Україні.
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СТАНОВЛЕННЯ ПОЛОНІСТИЧНИХ СТУДІЙ 
В РОСІЙСЬКІЙ ІСТОРІОГРАФІЇ У ПЕРШІЙ ТРЕТИНІ ХІХ ст.

Метою статті є аналіз становлення і розвитку полоністичних студій у російській історичній 
науці наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст., виявлення тих факторів, котрі зумовлювали розвиток 
історичних досліджень у Росії, простеження ідеологічних концепцій, основи яких були закладені у 
згаданий хронологічний період.

Застосовані основні методи історіографічних досліджень – порівняльний метод, методи 
історіографічного аналізу й історіографічного синтезу, біографічний метод.

Проаналізовані погляди на історію Речі Посполитої (Литви, Польщі, українських та білоруських 
земель, котрі входили до цього державного утворення) імператриці Катерини ІІ, висловлені у її праці 
«Записки касательно российской истории» та переважно М. Карамзіна у багатотомній «Истории 
государства Российского». Звернуто увагу на публікації джерельного матеріалу про російсько-польсько-
литовські стосунки, зокрема Г. Міллера, М. Бантиш-Каменського, П. Муханова, що з’явилися на 
початку ХІХ ст. Зроблено висновок, що на становлення полоністичних студій у російській історичній 
науці впливали політичні фактори, поділи Речі Посполитої, вказівки Катерини ІІ. Російські історики 
ставили завданням довести обґрунтованість претензій Російської імперії на давньоруські землі, котрі 
входили до складу Великого Князівства Литовського та пізніше до Речі Посполитої. Такі ідеї знайшли 
продовження в наступні періоди розвитку російської історичної науки, що може стати предметом 
окремого дослідження.

Ключові слова: історичні дослідження, Московська держава, Росія, Польща, Литва, Річ 
Посполита, М. Карамзін.

Початок ХІХ ст. позначився процесами становлення наукових засад російської 
історичної науки. Це пов’язано з появою історичних праць у першу чергу М. Карамзіна 
та інших, як то М. Бантиш-Каменський, П. Муханов, Й. Штріттер та інші, у працях 
яких започатковано оригінальні тенденції трактування проблем історичного минулого як 
Російської держави, так і пов’язаних із нею сусідніх народів, у тому числі й тих, котрі 
входили до складу Речі Посполитої.

Розвиток російської історичної думки на початку ХІХ ст. проаналізований у ряді 
монографій і статей, присвячених окремим науковцям. До перших досліджень російської 
історіографії слід віднести працю Альберта Старчевського «Очерк литературы русской 
истории до Карамзина» [21], що вийшла друком у 1845 р. Це нариси про авторів, які 
вивчали історію Росії від часів Київської Русі і до 1800 р. особливу увагу А. Старчевський 
приділив історикам кінця ХVІІІ ст.: Катерині ІІ, М. Бантиш-Каменському, Г. Міллеру, 
А. Шльоцеру. Вони формували погляди на історію Речі Посполитої та її стосунки з 
Російською державою. Праця А. Старчевського для нас важлива тим, що в ній висвітлені 
ті засади, на яких формувалася історична думка в Росії у ХІХ ст. Автор зробив висновок, 
що в Росії до початку ХІХ ст. було зроблено досить багато для вивчення російської 
історії, підготовлено ґрунт для праці М. Карамзіна. Важливою для нас є монографія 
В. Пічети «Введение в русскую историю» [19]. Найбільший її розділ присвячений 
аналізу історичної думки в Росії у ХІХ – поч. ХХ ст. Усе ж на її сторінках полоністичні 
студії згадуються епізодично. Низка дослідницьких праць присвячені аналізу наукової 
творчості М. Карамзіна. З точки зору нашого дослідження назвемо праці сучасного 
білоруського історика Т. Кручковського [16; 17]. Усе ж на сьогодні відсутнє комплексне 
вивчення розвитку російських полоністичних студій у першій третині ХІХ ст. 

Завданням цієї публікації стане аналіз вивчення російською історичною наукою 
наприкінці ХVІІІ – першої третини ХІХ ст. минулого Речі Посполитої, виявити ті 
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чинники, у першу чергу політичні, які визначали характер тлумачення російськими 
істориками того часу історичного минулого земель, котрі входили до складу Речі 
Посполитої. Це є важливим та актуальним для розуміння ідей та поглядів наступних 
поколінь російських науковців щодо історії польських, литовських, українських 
та білоруських земель, відголоски яких можна помітити і в сучасній політиці 
російської держави. 

Хронологічні рамки цієї статті зумовлені тим, що російські науковці одностайно 
виділяють цей період в окремий етап становлення російської історичної науки.

На формування парадигм тлумачення історичного процесу Росії впливали 
політичні фактори, котрі визначали візію істориками стосунків із сусіднім польським 
народом. Вони трактувалися через призму напрямків зовнішньої політики Російської 
імперії, зокрема поділів Речі Посполитої. Російські автори доказували їх історичну 
виправданість, споконвічну приналежність східних земель Речі Посполитої до Росії.

Напрям і характер наукового вивчення історії Росії задала особисто імператриця 
Катерина ІІ у своєму творі «Записки касательно российской истории». Він почав 
друкуватися у 1783 р. на сторінках часопису «Собеседник любителей российского 
слова», який виходив із ініціативи імператриці під егідою Академії Наук у 1783–1784 рр. 
Пізніше «Записки…» були видрукувані окремим виданням у шести частинах: Частини 
1–4 вийшли у 1787 р., п’ята частина – у 1793 р., шоста – у 1794 р. «Записки…» мали 
політичну мету: пояснення зовнішньої та внутрішньої політики, підстави територіальних 
захоплень. У російській історії Катерину ІІ щонайперше цікавили ті факти, що могли 
бути використані у політичних цілях. У своїй праці Катерина ІІ продемонструвала 
обізнаність із історичними джерелами, літописами, книгами з російської історії. 
Вона вникала в усі подробиці історичної критики, поправляла, на її погляд, хибні 
думки істориків.

Катерина ІІ намагалася поставити справу історичних досліджень на державну 
основу. У 1783 р. за її указом організовано «Историческое собрание». Документ 
про заснування цієї інституції опублікований у часописі «Отечественные записки» 
у 1830 р. [3]. «Историческое собрание» організовувалося під керівництвом графа 
А. Шувалова, до нього планувалося залучити 10 працівників, із них двоє чи троє мали 
бути звільнені від інших обов’язків. Список працівників цього зібрання невідомий, 
не має відомостей і про ті праці, які вони підготували [20]. Очевидно вони готували 
матеріали для історичних творів імператриці. Як засвідчує секретар Катерини ІІ 
О. Храповицький, вона активно працювала над написанням російської історії, цікавилася 
генеалогією Великих Князів Литовських [2, c. 387, 393, 435].

У цьому ж плані слід розглядати доручення, яке імператриця дала у 1779 р. 
академіку Герарду Міллеру, котрий завідував архівом Колегії іноземних справ, скласти 
зібрання дипломатичних трактатів, матеріалів, які стосуються відносин Росії із іншими 
державами. Це завдання було виконане зусиллями Миколи Бантиш-Каменського, який до 
1800 р. підготував таке зібрання у 4-ох частинах [21, c. 12, 292]. Сюди ж можна віднести 
й план написання короткого курсу російської історії розроблений комісією народних 
училищ і затверджений Катериною ІІ. Цей план демонструє тодішній офіційний погляд 
на потреби вивчення російської історії. На думку Катерини ІІ російську історію слід 
починати від 862 р, надалі включати історію Русі, в тому числі білоруських і литовських 
земель [21, c. 236–241].

Для нашого дослідження цікавими є рекомендації імператриці щодо висвітлення 
польської історії. Катерина ІІ особливо наголошує, що Литва і Полоцьк здавна були 
спорідненими із Росією мовою, релігією. Говорячи про назви народів, Катерина ІІ 
висловила побажання, щоби не писали назви Польща, а замість неї ставили «Литва». 
У листі до Мельхіора Грімма від 5 квітня 1795 р. гостро критикувала думку пруського 
державного міністра Евальда Гертцера про те, що Польща має право володіти Полоцьком 
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та Литвою. За її твердженням князь Володимир Святославович дав Литву у володіння 
сину Святославу, а п’ятий син Ольгерда Ягеллон, або Яків, став королем Польським, 
приєднав Литву до Польщі. Вона дорікає Е. Гертцбергу, що той не знає, що до ХVІІ ст. 
не лише Полоцьк, але й уся Литва говорили й писали російськими буквами й мовою, 
що грецька (православна) релігія не лише у Полоцьку, але й у всій Литві, була релігією 
князів [21, c. 190].

У листі від 16 вересня того ж року вона виклала своє бачення історії Польщі 
(терміну Річ Посполита вона не вживала). На її погляд Ягеллон походив по прямій лінії 
від Володимира І – «Великого князя Росії», який дав своєму старшому сину Ізяславу 
Полоцьк, а другому – Литву. Ягеллон, одружившись із польською королевою Гедвігою, 
приєднав Литву до Польщі. Російська імператриця вважала, що у поділах Польщі вона 
не забрала ані дюйма Польщі. За її твердженням Волинь, Поділля, Київщина, Червона 
Русь, Литва ніколи не входили до складу Польщі. На її думку поляки самі заслужили 
знищення своєї держави, відгукнулася про поляків, що вони «продажные, испорченные, 
легкомысленные, болтливые…» [21, c. 192–193]. Така негативна оцінка поляків була 
підхоплена російськими істориками у ХІХ ст. Катерина ІІ висловлювалася про свої 
історичні твори як такі, з якими слід «справлятся на каждом шагу», та й загалом 
на її думку в історії слід «выбирать … все то, что здравому рассудку не противно 
будет» [21, c. 235].

Такі ідеї більш ґрунтовно були розвинуті у «Истории государства Росийского» 
М. Карамзіна, котрого вважають першопрохідцем у російській історичній науці. Історія 
Речі Посполитої розглядалася ним перш за все з точки зору російсько-польського 
історичного суперництва, як важливий предмет вивчення військового протиборства 
Московської держави з Великим Князівством Литовським, пізніше з Річчю Посполитою 
та способом вирішення польського питання в Росії на початку ХІХ ст.

Відмітимо, що М. Карамзін не використовував термін «Річ Посполита», а 
переважно Литва, частіше вживаючи назву Литовська держава, аніж Польща. Усе ж 
складається враження що під Литвою він розуміє й поляків. Можливо це робилося 
для того, щоб оправдати агресію проти Литви під гаслом «збирання руських земель». 
Але висвітлюючи чисельні війни росіян із литвинами, заявив, що «Царь всегда был 
милостив к Литве единоверной» [9, c. 102]. Для позначення ворога в період Смути він 
вживав термін «ляхи» або «поляки», очевидно історик не вбачав суттєвої різниці між 
двома державами і не зважав на суть Речі Посполитої як конфедеративного державного 
об’єднання, ототожнюючи Польщу і Литву як одну державу. Термін Річ Посполита він 
вжив лише один раз у тексті грамоти Лжедмитрія ІІ, із якою він звернувся до росіян у 
1608 р. [11, c. 76], кілька разів використав термін «Республіка», очевидно, в значенні 
«Річ Посполита».

Протистояння Москви з Литвою/Польщею він поділяє на кілька етапів. У його 
висвітленні військові конфлікти з Литвою розпочалися за часів правління князя Ольгерда, 
який здійснив три походи на Москву і «как лев свирепствовал в российских владениях», 
лише зимові морози та інші погодні складнощі не дозволили йому покорити Москву. 
Історик назвав Ольгерда найбільш жорстоким «злодеем России» [4, c. 19, 20, 24]. 
Небезпечним ворогом Московської держави вважав і наступного правителя Литви князя 
Вітовта. Відмітив, що в їх часи Литва захопила значний масив давньоруських земель, 
яке М. Карамзін назвав «похищением российского достояния» [4, c. 157]. У баченні 
М. Карамзіна, Литва виступала серйозним противником Московського князівства, більш 
небезпечним аніж Золота Орда. Саме боротьба за території, а не цивілізаційні, економічні 
чи торгові протиріччя, стала головною причиною подальшого майже перманентного 
військового конфлікту з Литвою, пізніше з Річчю Посполитою. Історик відмітив, що 
після 1406 р. «наконец пришло время явной вражды между государем Московским 
и Литвою» [4, c. 185]. Історик зображує Литву небезпечним агресором, підкреслив її 
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чужість слов’янським народам, висловив думку, що Росія без сумніву загинула б, якби 
нащадки Вітовта мали б його розум і здібності [4, c. 252].

Новий етап у військовому протистоянні з Литвою М. Карамзін починає від 1462 р., 
від початку правління царя Івана ІІІ (1462–1505 рр.). Причиною нового загострення 
стало бажання жителів Новгорода підпорядкуватися польському королю Казиміру ІV. 
Очевидно, причиною такого рішення була орієнтація західноруських міст (Новгорода, 
Пскова, Твері, Полоцька та інших) на торгово-економічні стосунки з європейськими 
державами, в дусі ринкових відносин і тому вони більше симпатизували польсько-
литовському королю/великому князю Казиміру ІV. Москва ж була проти такого рішення 
жителів Новгорода і вирішила, що лише «меч может смирить новгородцев» [5, c. 36]. 
Об’єктивно ця війна була спрямована проти Литви.

У зображенні М. Карамзіна цей конфлікт тривав із перервами і за інших царів. 
Короткочасні припинення військових дій М. Карамзін пояснював тим, що Росія сама 
знесилювалася постійними наборами багатолюдного війська й хотіла на деякий час 
заспокоїтися, але ворожість зберігала завжди [7, с. 325]. Історик відкрито наголосив, що 
Литва і Росія не могли помиритися іншим шляхом як лише створивши єдину державу, 
цей кривавий спір міг закінчитися лише гибеллю однієї з держав [6, с. 14]. Історик 
визнає, що тривала війна була руйнівною і згубною для обох держав, але все ж вона 
розширяла межі російської держави [6, с. 118, 120].

На думку історика, Москва у цей час мала усі можливості вирішити давній 
військовий конфлікт на свою користь. Це обумовлювалося тодішнім значним 
зростанням могутності Москви. М. Карамзін особливо підкреслює факт військової сили 
Московської держави, її військо тоді було найбільш чисельним і могутнім у Європі і 
воно постійно збільшувалося [9, c. 106, 239]. Він підкреслює, що Росія завжди була 
сильна багаточисельністю свого війська [5, с. 320]. Загалом політику Росії наприкінці 
ХVІ ст. характеризує як мирну і честолюбну, «не без хитрости и не без успеха, грозя 
и маня, обещая и не всегда искренно. Мы не шли на войну, но к ней готовились, везде 
укрепляясь, везде усиливая рать» [9, с. 69]. Він із гордістю відмітив потугу Московської 
держави у ті часи: «Литва, Польша, Швеция, Дания, Ливония, Крым, Ногаи ужасаются 
русского имени» [10, с. 7]. На думку М. Карамзіна, головним ворогом Росії наприкінці 
ХУІ ст. була Литва, «мы не давали покоя Литве», постійно вимагали територіальних 
поступок [7, с. 34].

Новий етап московсько-литовського протистояння, у баченні М. Карамзіна, 
розпочався з початком правління у Речі Посполитій короля Стефана Баторія. Цей період 
до того ж характеризувався новими умовами, котрі виникли внаслідок утворення Речі 
Посполитої, яка об’єднала сили Корони Польської та ВКЛ. Важливим фактором, який 
зашкодив Москві реалізувати свої державні плани наприкінці ХVІ ст., М. Карамзін 
вважав саме ту обставину, що на чолі Речі Посполитої стояв видатний політичний діяч 
і полководець Стефан Баторій, якого він назвав одним із найзнаменитіших вінценосців 
у світі і одним із найнебезпечніших «злодеев России» [9, c. 84]. Новий король хотів 
зміцнити свою державу через ослаблення Росії і який міг зупинити зростання могутності 
Росії, відвернути творення російської імперії: «Слава России могла бы померкнуть в 
самом первом десятилетии новаго века» [9, c. 84]. Зазначимо, що це чи не найбільш 
позитивна характеристика правителя Речі Посполитої в російській історіографії ХІХ ст. 
Все ж військові успіхи С. Баторія М. Карамзін пояснює деспотичним характером 
правління Івана ІV. Незважаючи на відкриту промонархічну позицію, відкрито 
прославляючи самодержавство, історик не утримався щоб не засудити занадто жорстоке 
правління Івана Грозного, назвавши його тираном, «тиранство уничтожает душу… не 
изменились росияне, но царь изменил им» [8, c. 316]. Московське військо й надалі 
зберігало значну чисельну перевагу над литовським. Історик зазначив, що С. Баторій 
вирушив у похід проти московського війська із 40 тисячами воїнів, а цар лише в 
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одному своєму полку мав стільки ж, а таких полків у його розпорядження було чимало. 
Але Іван ІV не довіряв своїм воєводам і боявся народу [8, c. 292]. Це і обумовило 
успіхи С. Баторія.

Відмітимо, що історик високо оцінював інших військових діячів Речі Посполитої, 
зокрема польного гетьмана С. Жолкєвського, який здобув блискучу перемогу над 
московським військом під Клушином 24 червня 1610 р., зайняв Москву, уклав договір 
із московськими боярами про обрання на царство королевича Владислава. Історик 
називає його «проницательный», «деятельный», «смелый в битвах», «смелый и 
благоразумный» [11, c. 218, 221, 222, 236], висловив жаль, що Зигмунт ІІІ не мав такого 
розуму як його гетьман [11, c. 244]. М. Карамзін стверджував, що С. Жолкєвського 
шанували усі жителі Москви, навіть після входження його війська до Кремля, тому 
що він навів порядок, при ньому припинилися грабежі, запанував лад і спокій, а його 
від’їзд з Москви знову дестабілізував ситуацію.

Головною причиною невдач поляків у військовому протистоянні із московською 
державою на початку ХVІІ ст. М. Карамзін вбачав не стільки силу московітів, скільки 
слабкість шляхетського державного устрою, який він вважав настільки слабким, 
що навіть такий ідеальний правитель як С. Баторій не зміг посприяти стати Речі 
Посполитій великою державою. Аналізуючи успіхи Івана ІІІ та Івана ІV у війнах із 
Литвою він особливо підкреслив недоліки удільного правління Литви, що обумовлювало 
державну слабкість Литви ХVІ ст. і переваги єдиного самодержавного у Московській 
державі [5, с. 259–260; 7, с. 25].

М. Карамзін чимало уваги приділив висвітленню подій Смутного часу, як нового 
етапу протистояння. Цим подіям присвячено значну частину ХІ та майже весь ХІІ том 
його «Истории Государства Российского». Ці московські проблеми він розглядає не 
стільки як польське втручання, а як наслідок внутрішнього державного розвитку 
Московської держави, трактує їх як кару Провидіння, яке спричинене «неистовым 
тиранством двадцатичетырех лет Иоановых, адской игрой Борисова властолюбця…, 
ожесточением сердец, развратом народа» [12, c. 120].

Успіхи обох Лжедмитріїв М. Карамзін пояснює тим, що московська держава 
була заражена духом зрадництва [11, c. 93]. В уста польських послів Госєвського й 
Олесніцького історик вклав слова: «Не мы поляки, но вы русские признали свого же 
русского бродягу Димитрием», нагадали, що поляки «не воевали с вами, не помогали 
вашему Лжедмитрию, не хранили его» [11, c. 17, 18]. Історик не заперечив такого 
твердження, а лише посилив його: «Россию терзали свои более, нежели иноплеменники… 
ляхи только смотрели и смеялись безумному междоусобию» [11, c. 124]. У цей час вороже 
військо він називає «ляхи и росийские изменники» [11, c. 103]. Переконує, що у війську 
Лжедмитрія переважали росіяни, ляхів нараховувалося лише 15 тисяч, а російських (за 
його висловом) зрадників було 50–60 тисяч [11, c. 82]. Тобто у тлумаченні М. Карамзіна 
Лжедмитрій, як перший так і другий, не мали державної підтримки Речі Посполитої, 
і це не був польсько/литовсько – московський державний конфлікт. Річ Посполита 
втрутилася у війну лише після рішення сейму у 1609 р., щоб використати цю ситуацію 
на власну користь. Та й чимало росіян виявляли бажання бачити на московському 
престолі Владислава, сина Зигмунта ІІ, а не бродяг і обманщиків [11, c. 133].

М. Карамзін, як ідеолог російського монархізму у формі самодержавства, не 
вбачав інших можливостей державного розвитку Росії, запозичення нею цивілізаційних 
основ європейського станового представництва за зразком Речі Посполитої. Цікавими 
є зауваження М. Карамзіна про можливі перспективи розвитку Московської держави 
у зв’язку із обранням царем Владислава. Детально виклавши умови угоди між 
С. Жолкєвським і московськими боярами, укладеної 17 серпня 1610 р. [11, c. 237–241], 
історик відмітив бажання бояр обмежити владу царя, збільшення ролі боярської та 
земської дум. Він висловив надію, що Владислав перемінив би, можливо, і долю 
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самодержавства в Росії і долю Європи на багато віків [11, c. 241–243]. Історик зауважує, 
що бажання бачити царем Владислава у росіян було щирим [11, c. 254]. У тому, 
що так не сталося, на думку історика, провина Зигмунта ІІІ, який сам хотів бути 
царем [11, c. 253].

Певну роль у цьому протистоянні М. Карамзін приписував і релігійному 
фактору. На думку білоруського дослідника Т. Кручковського, московсько-польське 
протистояння у баченні М. Карамзіна було фактично релігійною війною, цивілізаційним 
протистоянням двох різних ідеологічних суспільних об’єднань [17]. Все ж уважний 
аналіз положень праці М. Карамзіна дає підстави не погодитися з таким твердженням. 
Неодноразово підкреслюючи факт православного віросповідання і єдиновір’я з Литвою, 
висвітлюючи бажання Василія ІІІ після смерті Олександра Ягелончика обійняти 
королівський трон у Польщі та великокнязівський у Литві, тим самим об’єднавши під 
московським скіпетром ці три держави, історик відкрито заявив, що «разноверие не есть 
истинное препятствие» при цьому, що цар дасть клятву «покровительствовать римской 
вере» [6, с. 13]. Другорядним релігійне питання було і при розгляді кандидатури 
Івана ІV на трон Речі Посполитої після смерті Зигмунта Августа та втечі Генріха Валуа. 
М. Карамзін вважає, що головним для російського царя були територіальні приєднання. 
В умовах польського безкоролів’я він вбачав можливість мирного приєднання Польщі і 
Литви до російської держави і в першу чергу приєднати Київ – «древнейшее достояние 
России» [12, с. 229, 230].

Релігійний фактор розглядався і при спробі царя Федора Івановича обійняти 
королівський трон у 1587 р. М. Карамзін визнає, що цар був готовий на значні поступки 
польській стороні, щоб об’єднати дві держави «узами братства». Однак сейм вимагав 
поступок «несовместимых с православием, достоинством и пользой России» [9, c. 92]. 
М. Карамзін не згадав які це поступки. Із тексту умов, які він навів у своїй праці, 
на яких Москва погоджувалася на обрання Федора польським королем, видно що 
йшлося переважно про військові аспекти та про торгівлю [9, c. 89–90]. Польсько-
литовська сторона сподівалася на об’єднання подібне до Люблінської унії. Конкретних 
домовленостей досягти не вдалося, московська сторона не погоджувалася на жодні 
поступки, а лише на прийняття своїх умов. Поляки оцінили обіцянки росіян, у першу 
чергу у військово-оборонній частині, як нещирі і непевні. Ці перемовини є цікавим 
свідченням тодішньої російської дипломатії, тверде і наполегливе просування своїх умов, 
без жодних компромісів. Як заявили російські посли: «Царь намерен вам помогать, но 
без всякого обязательства» [9, c. 95].

Нам видається, що з точки зору М. Карамзіна релігійний фактор не був 
визначальним у московсько-литовсько/польському протистоянні ХVІ – початку ХVІІ ст. 
Головною була стратегічна мета московської держави – її територіальне розширення на 
захід за рахунок земель Великого князівства Литовского/Речі Посполитої. Окрім того, 
московські царі постійно вимагали віддати їм Київ, Волинь, Поділля, Вільно, які на їх 
думку здавна належали Росії [8, с. 54].

Хочемо звернути увагу на цікаве зауваження М. Карамзіна щодо Берестейської 
церковної унії 1596 р. Він підкреслив насильницький характер унії як гоніння на 
православну віру. Наслідком її вважає, що росіяни у «счастливое царствования Алексия 
столь легко приобрели Киев и Малоросию, что невольно содействовало величию 
Росии» [11, c. 291].

При висвітленні польсько-російських стосунків XVI – початку XVII ст. в історику 
говорила велич і сила Російської імперії початку ХІХ ст., він всіляко прославляв 
могутність і миролюбність російських самодержців. Праця М. Карамзіна справляє 
враження похвального гімну російській військовій агресивності XVI – початку XVII ст. 
А щодо потрясінь Смутного часу історик підсумував, що народу довелося пройти через 
тимчасове приниження, щоб у майбутньому досягнути могутності [10, c. 321].
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Квінтесенцією поглядів М. Карамзіна на польську державу можна вважати 
його записку царю Олександру І «Мнение русского гражданина», написану у 
1819 р., вперше опублікована у 1862 р. у збірці «Неизданные сочинения и переписка 
Н.М. Карамзина» [13]. Записка написана у зв’язку із процесами створення та 
установлення конституційного статусу Царства Польського. Очевидно, це викликало 
щиру стурбованість М. Карамзіна. Він звертався до імператора Олександра І із 
закликом не відновлювати Польщу у її цілісності, що «восстановление Польши будет 
падением России», «никогда поляки не будут нам ни искреннимы братьями, ни верными 
союзниками», визнавав, що «мы взяли Польшу мечом: вот наше право…». У цій же 
записці він побіжно згадав Білорусію, Литву, Волинь, Поділля, які стали власністю 
Росії і якщо їх віддати, то поляки будуть вимагати й Київ та Чернігів. Він попереджав 
імператора, що Литва і Волинь захочуть бути в Королівстві Польському, «но мы желаем 
единой Империи Российской». Історик застерігав, що в майбутньому, в разі війни вони 
можуть зрадити Росії, «тогда мы накажем их силою и правом». Тут М. Карамзін ніби 
передбачив події повстання 1830–1831 рр. і наступних спалахів польського національно-
визвольного руху.

Очевидно і в сучасній суспільній думці Росії зміст згаданої записки вважається 
актуальним, оскільки вона перевидана для сучасного російського читача у 2002 р. [14] 
та в хрестоматії зі шкільної літератури для учнів 10–11 класів у 2016 р. [15].

На зламі ХVІІІ–ХІХ ст. у російській історичній науці започаткувався друк 
джерельного матеріалу з історії Росії, в тому числі й таких, які стосуються історії 
Речі Посполитої та російсько-польських державних стосунків, переважно військово-
політичних. Початок такої роботи покладено вказівкою, даною у 1779 р. імператрицею 
Катериною ІІ Герарду Міллеру, котрий тоді очолював архів колегії іноземних 
справ, привести в порядок і опублікувати матеріали про російські дипломатичні 
відносини [21, c. 263]. Низка таких публікацій стосувалися історії Речі Посполитої.

Щонайперше відмітимо праці Миколи Бантиш-Каменського. Працюючи в 
архіві колегії іноземних справ, за дорученням Г. Міллера він упорядкував низку 
збірників про міжнародні стосунки російської держави від ХІV до кінця ХVІІІ ст. 
Частина їх стосується польсько-російських відносин. Це «Дипломатическая виписка 
из сношений российского двора с польским», яка охоплює період від Великого князя 
Василія Івановича до царювання Михайла Федоровича. Важливе значення має збірка 
«Дипломатическое собрание дел польського двора с самого начала оных по 1700» в 
п’яти томах. Пізніше підготовлені матеріали були видані у трьох томах «Обзор внешних 
сношений России по 1800 год», матеріали відносин із польським королівським двором 
зібрані у третьому томі [1, c. 75–291]. Тут вміщені матеріали з 1487 до 1797 р., том 
завершується документами про остаточний поділ Речі Посполитої, актом зреченням 
короля Станіслава Августа й оптимістичною констатацію М. Бантиш-Каменського, що 
польське королівство «от внутренних несогласий и междоусобий пало и к трем сильным 
соседним державам присоединено навсегда» [1, c. 291].

Варто згадати й археографічні публікації Павла Муханова, котрий у 30-х роках 
видав матеріал про польсько-російські стосунки на початку ХVІІ ст. [18]. Ці 
археографічні публікації можуть стати темою окремої статті.

Таким чином, наприкінці ХVІІІ – на початку ХІХ ст. у російській історичній 
науці поруч із вивченням історії Росії започаткувалися й дослідження історії сусідніх 
держав, у тому числі й Литви та Польщі, котрі творили основу Речі Посполитої, куди 
входили й українські та білоруські землі. Характер і тон таких досліджень був офіційно 
закладений імперськими властями, особисто імператрицею Катериною ІІ і обґрунтований 
у фундаментальній праці М. Карамзіна «История государства росийского». На характер 
цих досліджень впливали у першу чергу політичні фактори, зокрема поділи Речі 
Посполитої. Історики ставили завданням доказати обґрунтованість претензій російської 
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імперії на давньоруські землі, котрі входили до складу Великого Князівства Литовського 
та пізніше до Речі Посполитої, як споконвічну спадщину російських самодержців. Такі 
ідеї знайшли своє продовження в наступні періоди розвитку російської історичної науки. 
Це може стати предметом окремого дослідження.
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Kovtunenko О. Evolvement of the polish studies in the Russian historiography in the fi rst third of 
the XIX century.

The author’s purpose in this article is to investigate the evolvement and development of the Polish 
studies as part of the Russian historical studies at the end of the XVIII and beginning of the XIX century; 
highlight factors, whereby the historical researches in Russia were conditioned, as well as follow up ideological 
concepts, which basis was laid just during the said chronological period.

The following main historiographic research methods were employed for this study: comparative, 
analytical, as well as synthetic method, biographical method.

Views of Catherine II, the Russian Empress, and mainly of M. Karamzin, with regard to the history 
of the Polish-Lithuanian Commonwealth (pol.-Rzeczpospolita) were analyzed hereby. Attention was paid to 
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publications of the source material concerned with the Russian and Polish-Lithuanian relations, in particular, 
authored by G. Miller, M. Bantysh-Kamenskyi and P. Mukhanov, which appeared at the beginning of the 
nineteenth century. It is found that evolvement of the Polish studies as part of the Russian historical studies was 
affected by different political factors, partitions of the Polish-Lithuanian Commonwealth and personal directions 
of Catherine II. The aim of Russian historians was to prove the validity of the Russian Empire claims on the 
Old Russian lands, which were the part of the Grand Duchy of Lithuania and later of the Polish-Lithuanian 
Commonwealth. Such ideas were further developed in Russian historical science. These ideas be the subject of 
a separate investigation.

Key words: Historical research, State of Muscovy, Russia, Poland, Lithuania, Polish-Lithuanian 
Commonwealth (pol.-Rzeczpospolita), M. Karamzin.
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BANKING REFORM AND DEVELOPMENT OF THE BANKING SYSTEM 
IN THE RUSSIAN EMPIRE IN THE SECOND HALF 

OF THE XIX CENTURY: HISTORIOGRAPHY

The procedure of banking reform development and the process of formation of the banking system 
in the Russian Empire in the second half of the nineteenth century is considered in assessments by historians 
and fi nanciers. The purpose of the study is historiographic analysis of the coverage of banking reform in the 
Russian Empire in the second half of the nineteenth century. Basic methods of scientifi c knowledge: historically 
comparative, retrospection, and scientifi c induction. It has been established that the European banking system 
arose naturally on the basis of private capital, while the Russian arose in the way of working out normative acts 
and the hard policy of the state. The stimulus for the banking reform in 1860 was the development of railways. 
Progressive ideas on the creation of a European banking system were countered by Russian bureaucratic circles; 
instead, there were introduced mutual-lending societies in the status of subsidiary institutions of the State Bank, 
which also acted under its control. Private joint-stock banks also subordinated their interests to the state. In 
general, the achievements of the banking reform of the foreseeable period have been approved by contemporary 
Russian and Ukrainian historiography, while eyewitnesses of the events in published works have critically 
evaluated the success of the banking reform.

Key words: the Russian Empire, banking reform, banking system, State Bank, historiography.

In the second half of the nineteenth century the fi nanciers and politicians of the 
Russian Empire were supposed to respond to the challenges of time with clear reformist 
steps in the banking sector. Current politicians gained considerable experience in the fi eld 
of reforming the banking system, which has not lost relevance to modern generations of 
reformers, especially as regards the awareness of the depth of the mistakes made. Then the 
problem of attraction of foreign investments into industry and the transport network arose, 
because the railways became instruments of transnational policy. At the same time, diversifi ed 
forms of entrepreneurship, a rapidly expanding network of banks and insurance companies in 
Europe, and the lack of a clear legal framework for the activities of these institutions in the 
Russian Empire created signifi cant barriers to interaction and economic progress.

An important contribution to the study of this issue was made by foreign and domestic 
historians and fi nanciers. Especially valuable is the study of fi nanciers, written from the 
historical approach. In particular, among Ukrainian authors it is worth mentioning works of 
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generalization of T.O. Sharavara [13], and special – A.O. Tkachenko and I.V. Tkachenko [10]. 
Among the contemporary Russian scientists, the researchers who identifi ed the general vectors 
of the contemporary society of the Russian Empire V. Kudriashov [6] and A. Fursenko [12] 
and made clear estimates in the fi eld of the formation of the country’s banking system – 
A.G. Andrieiev and D.V. Nikolskyi [1] V.M. Pushkariova [7], N. Rosynska [8], 
N. Fadieikina [12], and others made a signifi cant contribution to the development of this issue.

Given the considerable interest of scientists in the above-mentioned topic and its 
relevance to similar problems in the fi nancial industry, we aim to carry out a historiographical 
analysis of the coverage of banking reform in the Russian Empire in the second half of the 
nineteenth century. The basic methods of scientifi c knowledge were historically comparative, 
retrospection, and scientifi c induction.

As the historian T.O. Sharavara points out, plans to create a new banking system 
in the second half of the nineteenth century were developed by a narrow circle of young 
economists with the Minister of Finance Oleksandr Kniazhevych. He was helped by acting 
Minister of Internal Affairs Mykola Miliutin; Director of the Special lending offi ce, Senator 
and secret counsel Yulii Hahemeister; manager of the Committee of Railways, and since 
1859, also a member of the Council of Minister of Finance Mykola Reitern and rector of the 
Kiev University professor of political economy Mykola Bunge. This group was characterized 
by progressive views and was based on contemporary European approaches to the solution 
of the task. They opposed state interference in the country’s economic development, and the 
private initiative, corporatization of industry and banks considered the basis of economic 
development. The main obstacle to progress was considered the system of state-owned 
(state) banks [13, p. 132].

The reformers faced a diffi cult problem, since the European banking system was 
formed naturally on the basis of private funds and gradually developed its regulations, in the 
Russian Empire until 1860 the banking system was monopolized by the state, and private 
banks did not exist. So, fi rst of all, it was necessary to develop the normative base of reform, 
and then to allow the emergence of private banking institutions [12].

The reform of the banking system began with the signing of the decree of April 16, 
1859 on the suspension of the issuance of loans under populated estates. A month later, a 
commission for the formation of Zemstvo banks, led by Yu. Hahemeister, began to work. He 
studied the experience of banking in Western Europe, the Polish kingdom, and in the paper 
«Theory of Taxes...» [2] advocated the idea of transition from the system of state-owned banks 
to private, and also supported the full independence of Zemstvo banks. The State Council did 
not adopt the draft Law on Land Credit Societies and Land Banks by Yu. Hahemeister. At the 
same time, the situation was complicated by the process of liquidation of state-owned banks, 
which led to a lack of credit institutions in the midst of capitalist relations. An eyewitness to 
those events V. Kokoriev in the essay of historical content emphasizes that the result of the 
reform was that in the late 1850’s of all credit institutions acted only Livland nobility credit 
union, the Estland noble lending offi ce, the Ezel peasant bank, Zemstvo credit the Association 
of the Kingdom of Poland, the Kurland Credit Union, the Alexander Noble Bank in Nizhny 
Novgorod, several dozens of city public banks and a small number of bank houses along 
with exchange shops. And this is in a country with a multimillion population and signifi cant 
potential industrial capacities [5].

Banks of the European type of joint-stock type in the form of mutual credit societies 
have not been opened for a long time due to the lack of prerequisites. Despite the signifi cant 
distrust of all new in published publications, we fi nd the thesis that projects for the creation 
of a new banking system came to offi cials on a regular basis. The Ministry of Finance and 
the State Council were faced with the fact that all the projects of the formation of private 
banks contained a request for loans and privileges from the state. In the majority of the 
projects analyzed by the researcher I. Hindin, the creation of mixed-type banks was proposed, 
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which, like the European ones, specialized in commercial, mortgage and industrial loans at 
the same time [3]. However, in Russia, no such project was approved. And only when the 
Minister of Finance became M.Kh. Reitern idea of creating banks in the form of mutual 
credit associations, joint-stock commercial banks, joint-stock land banks and stock pawnshops 
began to be implemented [3].

Consequently, there are reasons to believe that the progressive ideas of reforming the 
banking system of the empire were dominant only by the mid-1860s and were signifi cantly 
counteracted at the implementation stage of the reform. First of all, obstacles were on two 
important directions of changes in economic policy – in railway construction and money 
circulation. According to fi nanciers, since 1865 rail transport has not received any support 
of private capital, the exchange of credit notes on metal money also failed and under these 
circumstances the formation of joint-stock banks and mutual crediting societies took place at 
a rather slow pace, and mixed-type banks, projects of which were discussed by the specialists 
and were not allowed. As an experiment in the most favored manner, the St. Petersburg 
Mutual Crediting Society (1863) and the St. Petersburg Private Commercial Bank and then 
with the support of the Finance Ministry and the State Bank operated. Published publications 
show that the St. Petersburg Mutual Crediting Society arose with the active support of 
E.I. Lamanskyi, who headed it, while being on the post of state bank managing. This 
company was formed to serve the commercial and industrial activities of its members, but 
signifi cant funds also aimed at issuing loans for securities. Thus, during the period from 1863 
to 1871, the company became a subsidiary of the State Bank and acted to support the railway 
companies and the fi rst joint-stock banks and, consequently, participated in the formation of 
the domestic securities market. As I. Hindin wrote: «At this time, as stated in the document 
of the Ministry of Finance, for the issue of securities, shares and railway bonds – the issuance 
of loans for these securities is useful, because it promotes rapid concentration in the hands of 
small capitalists» [3, p. 355].

Consequently, this society became the embodiment of economic policy of the state 
formally not being in the structure of the State Bank and used the forms and methods of 
work that the State Bank could not use itself. It should be emphasized separately that the 
incentive for the formation of a joint-stock banking system gave rise to the development of 
rail transport. As a rule, entrepreneurs did not have all the necessary amount of money to 
make it to the State Bank as part of fi xed capital before the announcement of an offi cial 
public subscription for shares of their company. So the company’s task was to advance this 
share. K. Skalkovskyi, a well-known biographer, emphasized that ordinary passersby could 
quite often observe how the borrowers (bearers) sacked money from the company’s cash 
desk to the State Bank cashier and vice versa. All accounting and loan operations of the 
St. Petersburg Mutual Credit Corporation as of 1870 amounted to 40.5 million rubles., of 
which transactions for registering bills were 6 million rubles. The main mass is 34 million 
rubles was used to issue loans for securities [9].

Thus, the fi rst private St. Petersburg Joint-Stock Commercial Bank was formed in 
1864. Like the St. Petersburg Mutual Credit Society, it was founded with the support of the 
State Bank, whose Board agreed to provide fi nancial support and buy 20% of the Bank’s 
shares for 1 million rubles over the course of 10 years at the same time, to give in favor of 
other shareholders 5% dividends on these shares. The terms of distribution of profi ts were 
not prescribed in the charter and were determined by additional time agreements. For such 
signifi cant actions, the State Bank demanded the introduction of one of its representatives 
into the board of a commercial bank, and the second to provide the post of deputy of the 
bank. St. Petersburg Private Bank was entrusted with operations on stock and currency 
exchanges in those situations where the State Bank was not able to infl uence the course of 
the credit ruble and rates of government securities. As a vivid example of the need for such 
powers, current researchers point to the April World Market Panic of 1866. In particular, in 
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the Russian Empire there was a sharp decline in the exchange rate, which immediately used 
speculators. Thus, the St. Petersburg Commercial Bank together with the Banking House 
Viniken and Kobylo were confi dentially charged with counteracting speculators by selling 
their bills on the market. In the spring of 1867, the same bankers were charged in a similar 
way to counter the fall of the bill exchange rate. As a result, the debt from the St. Petersburg 
Commercial Bank of the State Bank for the redemption of bills as of 1873 reached 4 million 
rubles. Subsequently, similar operations were started by the established St. Petersburg Loan 
Bank, headed by Minister of Internal Affairs P.A. Valuiev According to modern Russian 
researchers, the banks that arose later, of course, did not have such privileges, but they also 
received signifi cant support. As an example, historians refer to the formation in 1866 of the 
Moscow Joint-Stock Merchant Bank in 1866, to which the State Bank provided a loan that 
exceeded its authorized capital. This bank was mainly fi nanced by textile enterprises and until 
the beginning of the twentieth century. was the second largest asset in the state [8; 12].

As it is known from the historical essay devoted to the history of Kaluga merchants, 
I.I. Bilibin himself was the head of the department (1899), he came from Kaluga merchants, 
has repeatedly emphasized that the state’s attitude to the Finance Ministry and the State Bank 
to the joint-stock banks could be called the policy of planting and cultivating. And although 
transactions with private securities for the bank were non-core, he still bought 500 shares 
formed in 1896 by the Russian-Chinese Bank [4].

Thus, during the fi rst 10 years of banking reform, in the end, Russia had only 5 joint-
stock commercial banks and 9 societies of mutual lending. In general, as the entrepreneur 
and eyewitness of the reform process V. Kokoriev emphasizes, in Moscow a mutual lending 
society arose only in 1869, and later it was opened by two joint-stock commercial banks 
in St. Petersburg: the St. Petersburg Accounting and Loan Bank and the St. Petersburg 
International Commercial Bank. As of 1870, only 7 joint-stock commercial banks operated 
in Russia, while in the United States and Europe, there was a tremendous economic growth 
that was accompanied by the rapid construction of railways, and from 1865 to 1875, the 
length of the railroad tracks had doubled, which greatly stimulated the national economy, 
especially coal and steel industries. The growth of the world industry was accompanied by 
the intensive development of joint-stock companies. In European countries, the complex 
concession (licensing) mechanism of the formation of joint stock companies was replaced 
by a false (registration of the company on its occurrence), which contributed to the rapid 
emergence of new joint-stock companies. By contrast, the contemporary scholars observed 
that in the 1870’s, 928 joint-stock companies and 138 banks were founded in Germany; 
in Austria – 642 joint-stock companies and 140 banks, even in the absence of the National 
Bank until 1867, and for the same ten-year period in England – 4241, the apparent lag behind 
the fi nancial system of became more and more obvious [5].

The bourgeoisie of European countries began to play a leading role in contemporary 
societies, whereas the subjects of the Russian Empire existed under the conditions of the 
permissive system of the founding of societies. The world embraced an incredibly high 
issue of securities, the creation of a number of joint-stock companies, the rise of industrial 
production and led to the strong development of banking systems in European countries. 
Subsequently, the situation will end with the economic crisis of 1873. However, by that time 
the Russian Empire was in the process of developing fi nancial reforms and the fi rst steps of 
their implementation.

In general, in the empire complex and very gradual was not only the process of 
establishing the fi rst joint-stock banks and mutual credit societies, but also the formation of the 
entire capitalist credit system. Current historians and economists called the slow pace of capital 
accumulation due to its geopolitical position as the main reason for this slow development. 
Thus, eyewitnesses of the banking reform V. Kokoriev, I. Bilibin, K. Sakalkovskyi in the 
published works, critically evaluated the process of its implementation and the conservative 
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role of the state in it. Modern Ukrainian and Russian historiography in general demonstrate 
the approval of the activities of the then reformers, without actually resorting to the question 
of the controlling and leading role of the state in this reform. Further research needs to be 
addressed in the historiography of the formation of a network of joint-stock banks in the 
territory of the Russian Empire in the second half of the nineteenth century.
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Мамоян С. Банківська реформа та становлення банківської системи в Російській імперії у 
другій половині ХІХ ст.: історіографія.

Розглянуто процедуру розроблення банківської реформи та процес становлення банківської 
системи в Російській імперії у другій половині ХІХ ст. в оцінках істориків та фінансистів. Метою 
дослідження є історіографічний аналіз висвітлення банківської реформи в Російській імперії у другій 
половині ХІХ ст. Основні методи наукового пізнання: історично-порівняльний, ретроспекції та 
наукової індукції. Встановлено, що європейська банківська система виникла природним чином на основі 
приватного капіталу, натомість російська – шляхом напрацювання нормативних актів і за жорсткої 
політики держави. Стимулом для банківської реформи 1860 р. став розвиток залізниць. Прогресивні 
ідеї створення банківської системи європейського типу зазнали протидії російських чиновницьких 
кіл, натомість запроваджувалися товариства взаємного кредитування у статусі дочірніх установ 
Держбанку, які також діяли під його контролем. Приватні акціонерні банки також підпорядковували 
свої інтереси державним. Загалом здобутки банківської реформи окресленого періоду знайшли схвальні 
оцінки у сучасній російській та українській історіографії, натомість очевидці подій в опублікованих 
працях досить критично оцінили успішність банківської реформи.

Ключові слова: Російська імперія, банківська реформа, банківська система, Держбанк, 
історіографія.
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УКРАЇНСЬКІ ДОСЛІДНИКИ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ГЕНЕРАЛ-ГУБЕРНАТОРІВ 
УКРАЇНСЬКИХ ПРАВОБЕРЕЖНИХ ЗЕМЕЛЬ

У статі аналізуються праці українських дослідників, у яких висвітлюється нормативно-правова 
база, основні напрямки та наслідки діяльності місцевих адміністративних установ, генерал-губернаторів 
в Україні у ХІХ – на початку ХХ ст. Зазначається, що у дореволюційній історіографії було зроблено перші 
спроби аналізу деяких аспектів генерал-губернаторського управління. Це праці дослідників, які вивчали 
проблеми реформування системи місцевого управління, правовий статус, компетенцію губернаторів і 
генерал-губернаторів.

Мета дослідження полягає у тому, щоб на основі вивчення наукових публікацій зробити 
комплексний аналіз, з’ясувати концептуальну спрямованість цього пласту інформації. Стаття написана 
у руслі сучасних підходів до аналізу історіографічних джерел і базується на засадах історизму, 
об’єктивності, системності, плюралізму. При написанні статті були використанні історичний, 
хронологічний методи, аналізу та порівняння.

Відомі українські історики ХІХ ст. В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, 
М.І. Костомаров при дослідженні загального історичного процесу, вивченні соціально-економічного 
розвитку українських земель, розгляді проблем суспільно-політичного та національного рухів висвітлювали 
окремі аспекти функціонування владних структур Російської імперії у правобережних українських землях, 
з’ясовуючи особливості політики імперського уряду щодо цього регіону.

Окремі питання функціонування інституту генерал-губернаторства в Російській імперії 
розглядалися у працях П.А. Зайончковського, М.П. Єрошкіна.

Третю групу досліджень складають праці сучасних науковців – В.Б. Авер’янова, М.В. Білоконя, 
О.М. Головка, В.О. Грукач, В.М. Грицака, С.В. Кудіна, Г.Г. Москаля, О.В. Морякової, С.І. Посохова, 
А.І. Черепанова, Н.О. Щербак, В.С. Шандри, О.Н. Ярмиша, М.М. Яцишина та ін., в яких розглядаються 
проблеми державного управління та місцевого врядування, правового статусу губернатора й генерал-
губернатора, еволюції адміністративно-поліцейської системи. 

Ключові слова: законодавчі ініціативи, генерал-губернатор, законодавчий орган, Правобережна 
Україна, В.Б. Антонович, М.С. Грушевський, М.П. Драгоманов, М.І. Костомаров, В.С. Шандра, 
О.Н. Ярмиш.

Перші спроби аналізу окремих аспектів генерал-губернаторського управління 
було зроблено у дореволюційній історіографії другої половини ХІХ – початку ХХ ст. 
У роботах українських дослідників цього періоду накопичувався фактичний матеріал, 
створювалась емпірична база для подальших теоретичних узагальнень та висновків, 
а опубліковані ними документи, статистичні, етнографічні матеріали послужили 
джерельною базою для вивчення окремих аспектів функціонування місцевої державної 
адміністрації на Правобережжі. Зокрема, такі відомі українські історики ХІХ ст. як 
М. Костомаров, В. Антонович при дослідженні загального історичного процесу, аспектів 
соціально-економічного розвитку українських земель, проблем суспільно-політичного, 
національного руху так чи інакше висвітлювали окремі аспекти функціонування 
владних структур Російської імперії у правобережних українських землях, з’ясовуючи 
особливості політики імперського уряду щодо цього регіону [1; 14].

У багатьох працях М. Драгоманова, де розглядаються проблеми розвитку держави, 
присутні оцінки окремих сучасних йому інститутів влади Російської імперії [12]. 
Зокрема, вчений негативно ставився до того, що губернатор був «володарем місцевого 
самоврядування». М. Драгоманов розглядавпроблеми діяльності місцевих самоврядних 
структур і виклав своє бачення побудови взаємовідносин урядової адміністрації та 
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органів станового представництва, визначивши при цьому функцію губернаторів 
як посередницьку. 

Особливості життя подільської шляхти були досліджені у магістерській дисертації 
та одноіменній монографії «Барське староство» (1894) М. Грушевським [8]. Пізніше 
він, як історик і відомий громадський діяч, реагував на законодавчі та підзаконні акти. 
І хоча проблеми еволюції та діяльності органів управління губернського та повітового 
рівня на Правобережжі України наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст. не 
стали предметом окремого дослідження М. Грушевського, проте, як складова частина 
історико-правового процесу на українських землях, вони були відображені у його 
працях і дали поштовх розвитку студіювання питань розвитку владних інституцій на 
українських землях [9].

Тематику, пов’язану з управлінськими структурами Правобережжя наприкінці 
ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст., піднімали у своїх дослідженнях з історії України 
О. Єфіменко, М. Василенко, М. Слабченко [7; 20].

Щодо тематики радянської української історіографії, то впродовж 1920-х – 
початку 1930-х рр. відбулася зміна головних теоретико-методологічних засад у 
радянській історико-правовій науці, яка характеризувалася утвердженням марксистсько-
ленінської моделі розвитку історичного процесу. Щодо вивчення процесів ХІХ – початку 
ХХ ст. у правобережних українських землях, потрібно зазначити, що на перший план 
виходиласоціально-економічна тематика, історія селянства і сільського господарства, 
революційно-визвольна боротьба.

Входження українських земель до складу Росії після поділів Речі Посполитої 
розглядалося як одномоментний та односторонній акт, а процес становлення 
адміністративних органів на місцях та правовий статус їх кадрового складу не 
розглядалися, хоча у наукових працях і згадувалися певні особливості функціонування 
владних інституцій Російської імперії на Правобережжі України. Прикладом може бути 
монографія Є. Сташевського «Історія докапіталістичної ренти на Правобережній Україні 
в XVIII – першій пол. XIX ст.», побудована на ґрунтовній джерельній базі. Вчений, 
аналізуючи хід, завдання та наслідки люстрацій XVIII – першої половини ХІХ ст. у 
правобережних губерніях, висвітлював питання компетенції, діяльності люстраційних 
комісій, казенних палат і палат державних маєтностей [21].

У той же час фінансова діяльність палат державних маєтностей в Україні 
висвітлювалася у працях І.О. Гуржія, де аналізувались основні напрямки аграрної 
політики Російської імперії на Правобережжі України. Вчений дійшов висновку, що 
політика Російської імперії переслідувала мету зменшення кількості поляків серед 
землевласників з паралельним посиленням позицій дворян-неполяків, однак дії місцевих 
владних установ щодо цього ним не розглядалися [11].

Процес приєднання Правобережної України до Російської імперії став предметом 
дослідження В.А. Смолія [22]. В. Щербина проаналізував діяльність Д.Г. Бібікова на 
посаді Київського генерал-губернатора. Дослідник зазначав, що посадовець діяв карними 
адміністративними та законодавчими заходами при впровадженні імперської політики у 
краї [26]. Функціонування державної системи управління при імператорах Олександрі 
I та Миколі I розглянув C. Мироненко, який поєднав дослідження урядової політики 
з аналізом формулярних списків вищої бюрократії центральних та вищих губернських 
установ першої чверті XIX ст. [16].

Українська радянська історіографія до постатей генерал-губернаторів зверталася 
спорадично, переважно в контексті проблеми входження українських регіонів до 
складу Російської імперії. Серед поодиноких праць, присвячених цій проблемі – 
дослідження М. Бутич, де висвітлено основні функції та структуру інституту генерал-
губернаторства на прикладі Канцелярії київського подільського і волинського генерал-
губернатора [6].
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З проголошенням української державності розпочався новий етап в українській 
історіографії. В українському перекладі з’явилися праці зарубіжних дослідників 
П. Магочія, Е. Сміта, Р. Шпорлюка О. Пріцака, З. Когута, А. Капеллера. Перевидавалися 
твори української дореволюційної та еміграційної історіографії: Д. Дорошенка, 
Н. Полонської-Василенко, М. Грушевського та ін. 

Сучасні науковці так чи інакше у своїх дослідженнях торкаються і питань, 
пов’язаних безпосередньо з функціонуванням, еволюцією, компетенцією місцевих 
владних інституцій. Слід виокремити праці М. Бармака, Л. Білоусової, В. Грукач, 
О. Головка, В. Грицака, О. Маркевич, Г. Москаля, В. Шандри, Н. Щербак, О. Ярмиша, 
де розглядаються проблеми державного управління та місцевого врядування, правового 
статусу губернатора й генерал-губернатора.

У працях М. Бармака розкриваються механізми входження земель Правобережної 
України до складу Російської імперії наприкінці ХVІІІ – у першій половині ХІХ ст., 
висвітлюються деталі впровадження управлінської системи. Автором простежені 
відмінності між аналогічними управлінськими структурами центральних губерній і 
Правобережної України [2; 3]. Слід згадати дисертацію Г. Москаля [17]. 

Сучасна українська історіографія проблематики функціонування адміністративних 
установ наприкінці XVIII – першій половині XIX ст. представлена рядом праць 
Bалентини Шандри, де охарактеризовано діяльність генерал-губернаторів, подано оцінку 
чинників розвитку українських губерній та їх місця і ролі у Російській імперії [23; 24]. 
Характеризуючи діяльність у ХІХ ст. генерал-губернаторів, впливових російських 
сановників, авторка робить висновок, що всі вони реалізовували інтеграційний 
політичний курс щодо українських територій, забезпечували взаємозв’язок місцевих 
(губернських) та вищих державних установ. У своїх працях В. Шандра розкрила 
передумови і причини створення Київського генерал-губернаторства, з’ясувала його роль 
у процесі інтеграції Правобережної України до складу Російської імперії, проаналізувала 
джерелознавчий потенціал його канцелярії.

Політику Російської імперії наприкінці XVIII – у першій половині ХІХ ст. щодо 
шляхетства Правобережжя розглядав І. Кривошея [13], процеси соціальної історії 
висвітлили С. Лисенко та Є. Чернецький [15]. Дослідженню земельної власності 
магнатських родів на Правобережжі присвячені праці В. Павлюка [18; 19].

Теоретичні та практичні аспекти взаємовідносин місцевих органів державного 
управління й органів місцевого самоврядування в Російській імперії у другій половині 
ХІХ ст., їх правове регулювання досліджуються в дисертаційній роботі М. Білоконя [4]. 
Автор простежив зміну впродовж другої половини ХІХ ст. компетенції губернатора, 
інших урядовців загальної адміністрації щодо органів місцевого самоврядування 
відповідно до законодавчих актів, підзаконних нормативних актів та роз’яснень Сенату.

У дослідженнях С. Борисевича проаналізовані поземельні відносини на Поділлі 
після його приєднання до Російської імперії. Науковець показує заходи російського 
уряду та місцевої адміністрації щодо їх унормування відповідно до російського 
законодавства [5]. У публікації Н. Щербак простежено вплив «польського фактора» 
на формування політики царського уряду на Правобережжі України у ХІХ – на 
початку ХХ ст., проаналізовано історико-правові джерела, які відтворюють специфіку 
Правобережжя [25]. У дисертації В. Грукач проаналізовано історичні передумови та 
політико-правові чинники виникнення Київського генерал-губернаторства, висвітлено 
нормативно-правові засади створення та функціонування інституту генерал-
губернаторства у Правобережній Україні [10]. Характеризуючи організаційно-правові 
засади розвитку Київської губернії першої половини ХІХ ст. А. Черепанов у дисертації 
дослідив участь різних станів в управлінні губернією, проаналізував статистику вікового 
й освітнього статусу губернаторів та генерал-губернаторів, дослідив обсяг їх владних 
повноважень [25]. О. Ярмиш розглянув процес еволюції адміністративно-поліцейської 
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системи наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст. на українських землях у складі Російської 
імперії, проаналізував її роботу та дослідив каральний апарат самодержавства [27].

Отже, сучасна українська історіографія накопичила достатній масив знань з історії 
формування, еволюції та діяльності управлінської системи Російської імперії кінця 
XVIII – першої половини ХІХ ст. Перспективи подальших розвідок у даному напрямі 
полягатимуть в аналізі праць вітчизняних і зарубіжних науковців щодо діяльності 
генерал-губернаторів правобережних українських губерній.
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Grukach V., Tkachenko O. Ukrainian researchers about the activity of the General Governors in 
the Ukrainian Right bank lands.

The article analyzes the works of Ukrainian researchers in which the normative and legal base, main 
directions and consequences of the activities of local administrative institutions, General Governors in Ukraine 
in the ХІХ th century at the beginning of the ХХ th century is highlighted. It is noted that in the pre-revolutionary 
historiography the fi rst attempts to analyze some aspects of the General Governors offi ce were made. These are 
works of researchers who studied the problems of reforming the system of local government, the legal status of 
the competence of governors and the General Governors.

The purpose of the study is to make a comprehensive analysis, clarify the conceptual orientation of this 
layer of information by studying the publications. The article is written in the tideway of modern approaches to 
the analysis of historioqraphical sources and is based on the principles of historicism, objectivity, consistency, 
pluralism. By writing the article we used such methods as historical, chronological, analysis of research work 
and comparison.

The Ukrainian historians of the ХІХ th century V.B. Antonovych, M.S. Grushevskyi, M.P. Dragomanov, 
M.I. Kostomarov in studying the general historical process, socio-economic development of Ukrainian lands, 
examining the problems of the social and political movement and the national movement highlighted certain 
aspects of the functioning of the power structures of the Russian Empire in the Right Bank Ukrainian lands, 
identifying the peculiarities of the policy of the Imperial Government in relation to the region.

Some questions of the functioning of the institute of the Governor General in the Russian imperial were 
considered in the works of P.A. Zayonchkovskogo, M.P. Yeroskina. 

The third group of researches consists of the work of modem scientists – V.В. Averianova, M.V. Bilokon, 
O.M. Golovko, V.O. Grukach, V.M. Grycak, S.V. Kudina, G.G. Moskal, O.V. Moriakova, S.I. Posokhva, 
A.I. Cherepanova, N.O. Shcherbak, V.S. Shandra, О.N. Yarmysh, M.M. Yatsyshyna and others where the 
problems of state administration and local government the legal status of the Governor and the General 
Governors and evolution of the administrative and police systems are considered.

Key words: legislative initiative, the General Governors, regulatory and legal framework, the Right-
Bank Ukraine, V.B. Antonovych, M.S. Grushevskyi, M.P. Dragomanov, M.I. Kostomarov, V.S. Shandra and 
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ДЖЕРЕЛО З ІСТОРІОГРАФІЇ УКРАЇНСЬКОГО ПИСАНКАРСТВА 
КІНЦЯ ХІХ – ПОЧАТКУ ХХ ст.

Автором оприлюднюються матеріали з історіографії українського писанкарства кінця ХІХ – 
20-х рр. ХХ ст., підготовлені Т. Мишківською. Дослідниця намагається проаналізувати найбільш відомі 
видання М. Сумцова, С. Кулжинського, М. Кордуби, К. Шероцького, І. Гургули, що надруковані в Україні 
та за її межами, зокрема, роботу В. Щербаківського, яка вийшла у Чехії у 1925 р. та ін.

Дослідження Т. Мишківської зберігається в Архівних наукових фондах рукописів та фонозаписів 
ІМФЕ ім. М.Т. Рильського НАН України, у фонді Етнографічної комісії ВУАН. 
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Метою статті є публікація архівного першоджерела та донесення його до широкого загалу. 
У ході роботи було використано методи пошуку, систематизації, аналізу отриманих даних. 

Опрацювання наукового архіву рукописів Інституту та інших джерел дало можливість автору 
констатувати, що наукова спадщина Т. Мишківської з дослідження теми писанкарства, а також його 
орнаментальних мотивів є досить різноплановою, потребує належного опрацювання і введення до 
наукового обігу. 

Ключові слова: Т. Мишківська, писанка, архів,джерела, історіографія, вивчення.

Створення у 1918 р. в Україні Української Академії наук (з 1919 р. – ВУАН) 
сприяло розгортанню наукової діяльності в республіці. У системі ВУАН було засновано 
Етнографічну комісію (1920), Музей антропології та етнології (1921) (пізніше дістав 
назву «Кабінет антропології та етнології імені Федора Вовка»), комісію для вивчення 
звичаєвого права в Україні, Кабінет примітивної культури та її пережитків у побуті і 
фольклорі (1925), які досліджували побут, матеріальну та духовну культуру українського 
народу, національних меншин, завдяки чому у 20-х – на початку 30-х рр. ХХ ст. знову 
відновилося дослідження українського писанкарства, перерване Першою світовою 
війною, революційними подіями 1917 р. та громадянською війною на теренах України. 

До маловідомих дослідників цього промислу 1920-х років належить і Тетяна 
Мишківська (Мішківська) (1898–1936). Її наукову діяльність та короткі біографічні 
відомості подала у статті Н. Студенець [5]. Зокрема, науковець встановила, що 
Т.А. Мишківська навчалася на курсах іноземних мов у Києві, учителювала в трудшколах. 
У 1922 році вона стала слухачкою етнографічного відділу Київського археологічного 
інституту. Після закриття вузу (1924) проходила стажування у Всеукраїнському 
історичному музеї ім. Т. Шевченка (1924–1926), навчалась на історичному відділенні в 
Київському інституті народної освіти (до 1927 р.) [5, c. 301]. У 1926 р. Т. Мишківська 
вступила до гуртка «Студії» при Кабінеті українського мистецтва, а 1927 р. стала 
аспіранткою Науково-дослідної кафедри мистецтвознавства [5, с. 303].

У 20-х роках ХХ ст. керівником мистецького відділу Музею був український 
історик, мистецтвознавець, музеєзнавець Федір Ернст (1891–1942). З 1926 по 1930 рр. 
він очолював Київську крайову інспектуру охорони пам’яток матеріальної культури. Про 
її можливу роботу у згаданому музеї маємо відомості з листа, датованого 1928 роком, 
Т. Мішківської до Ф. Ернста. Жінка звернулася з проханням надати консультацію щодо 
ознайомлення з літературою, яка ю допомогла їй у роботі у відділі, а також просила 
поради щодо початку розробки наукової теми [3, арк. 56]. В Архівних наукових фондах 
рукописів та фонозаписів ІМФЕ ім. М.Т. Рильського зберігаються дві рукописні роботи 
Т. Мішківської, присвячені цьому виду народного мистецтва. Одна праця нами уже 
опублікована [6], інша поки що не відома широкому загалу.

Розвідки про писанки зроблені дослідницею, як зазачає Н. Студенець, «за 
матеріалами колекцій ВІМТШ» [5, c. 303]. Підтвердженням зацікавленості дослідницею 
писанкарством можна вважати і її рецензію на роботу В. Щербаківського «Основні 
елементи орнаментації української писанки і їхнє походження» (1925), надруковану у 
Записках Всеукраїнського археологічного комітету у 1930 р. [4].

Метою статті є оприлюднення архівного першоджерела – праці Т. Мишківської 
«Українська писанка та стан її вивчення». 

Запропоноване до друку дослідження [1] про історіографію писанкарства кінця 
ХІХ – 20-х рр. ХХ ст. було підготовлене у 1930 р. Роботи Т. Мишківської варті уваги 
ще й тому, що написані в роки, коли про писанку забували, а сама вона названа 
предметом церковного культу та заборонена до використання. Авторка намагається 
проаналізувати найбільш відомі видання М. Сумцова, С. Кулжинського, М. Кордуби, 
К. Шероцького, І. Гургули, що надруковані в Україні та за її межами, зокрема роботу 
В. Щербаківського, яка побачила світ у Чехії у 1925 р., та інші. Значну увагу науковець 
приділила аналізу класифікації писанок та їхніх орнаментальних мотивів, розглянула 
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регіональні особливості великодніх розписаних яєць. У розвідці дослідниця досить 
критично оцінює публікації та приходить до висновку, що, незважаючи на це, писанка 
залишалася маловивченим явищем.

Відповідно до сучасної практики наукового видання першоджерел збережено 
особливості письма.

***
Писанка є пережиток давнього поганського сонячного культу, що колись був 

поширений на території України. Вона задержалась у великодневому ритуалі і умерла 
лише на сьогоднішній день, коли кожний трудящий усвідомив собі значення релігії 
як одного з засобів пригнічення працюючих. Це пройдений етап розвитку відсталих 
переважно селянських мас. Ось чому варто підбити короткі підсумки того, що зроблено 
в справі вивчення цього звичаю – мертвого показчику впливів, що діяли колись на 
українську людність.

Про писанку писали чимало. Ще року 1899 С. Кулжинський у своїй праці 
подав був 62 назви літератури про писанки до 1897 року включно 1. Ця бібліографія 
обіймає не лише українську писанку і цінна вона тим, що, поруч з назвою джерела, 
автор дає ще стислу характеристику цього останнього. Хибою можна вважати те, що до 
свого покажчику С. Кулжинський зараховує і праці, які безпосереднього значення для 
дослідження писанок не мають, наприклад такі, де є віньєтки з малюнками писанок 2. 
Доповненням до цієї бібліографії можна вважати покажчик І. Гургули 3, що теж не 
обмежується лише українською писанкою. Тут ми маємо 27 назв, що вийшли здебільшого, 
після 1897 року, з них 22 такі, яких ми не зустрічаємо у С. Кулжинського. До цих 
усіх праць можна долучити декілька назв, що не увійшли у вищезгадані бібліографії, 
а саме: 1) С.Е. Пасхальные писанки. Изд. Подольск. Епарх. Ведомоства 1899. ст. 6; 
2) К. Шероцкий. Черты античной и древне-христианской живописи на украинских 
писанках. Из журнала Правда Под. за 1909 г. ст. 25; 3) С. Таранушенко. Мистецтво 
Слобожанщини ХVII–XVIII вв. Харків 1928 ст. 9+36 т., (де подано фотографічні знимки 
писанок); 4) І. Гургула. Писанки Східної Галичини й Буковини в збірці Національного 
Музею у Львові. Матеріяли до етнології й антропології т. ХХІ–ХХІІ ч. І. Львів 1929. 
ст. 131–156, з 2 т. + 1 мапа і в тому же збірникові; 5) В. Тарновецький. Як гуцули 
пишуть свої писанки. ст. 157 – 162 з 2 м. в тексті.

Беручи критерієм наукову вартість цих праць, їх усіх можна розбити на замітки чи 
то етнографічного чи мистецтвознавчого характеру то більш менш солідні монографічні 
досліди. Між цими двома крайніми точками можна умістити ще низку дрібних праць, 
що становлять немов переходовий місток між тими і другими. Перші, тоб-то усякого 
роду замітки, являють здебільшого вільну творчість дідичів-аматорів, які, не маючи 
ніякої праці та потреби в ній, починали збирати у своїх маєтках речі селянського побуту 
та мистецтва і тут находили багато нового і цікавого для себе. Свої відкриття вони 
часто друкували по ріжних дрібних журналах і кожний вважав, що зробив свій вклад 
у науку. Аматорський підхід, відсутність методичного досліду, некретичне захоплення 
народньою орнаментикою характеризують більшу частину цих заміток. Найменшу 
вартість мають замітки, що трактують писанку взагалі, не прив’язуючи її до певної 
території чи то до певного типу орнаметики. Більше значення мають вже ті замітки, 
що беруть своїм об’єктом писанку певної території. Вони нам фіксують певні місця, 
де розповсюджено писанки і знайомлять нас з типами орнаментики в даній місцевості. 

1 С. Кулжинский. Описание коллекции народних писанок. Выпуск первый. С альбомом  33 хромолитографированных и 
12 черных таблиц (всего 2219 рисунков) Москва 1899 ст. 176+39 т в красках + 12 черных таблиц.

2 Ст. 8. На стр. 53-й, в виде виньетки помещены 5 очень маленьких (1½х1 см) черных рисунков писанок, сделанных 
очень неотчетливо и напоминающих типы Юго-Зап. России.

3 І. Гургула. Писанки східної Галичини й Буковини в збірці Національного Музею у Львові. Матеріяли до етнології й 
антропології т. ХХІ–ХХІІ ч. І. Львів 1929.
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Найбільш досліджено в цьому відношенні Західню Україну. Ми маємо 13 назв 4 праць, 
що трактують західньо-українські писанки, з них дві монографії – одна М. Кордуби 
«Писанки на Галицькій Волині», дуже ґрунтовна, друга І. Гургули «Писанки східної 
Галичини й Буковини в збірці Національного Музею у Львові», досить поверхове 
і з численними хибами. Розвідки про писанки інших місцевостей України мають 
спорадичний та випадковий характер – 2 замітки про Волинські писанки 5, 1 про 
Чернігівські 6, 1 про Херсонські 7 та про Київські 8.

Можна вважати працю Н.Ф. Сумцова «Писанки», що її видав року 1891 журнал 
«Киевская Старина» 9. Автор звертався до приватних осіб з проханням надсилати йому 
дописи про звичай виготовляти писанки, а також і самі колекції писанок. Його заклик 
не лишився марним. Очевидно серед громадянства був уже певний інтерес до цієї 
галузі народнього мистецтва. На початку своєї праці Н.Ф. Сумцов умістив зміст її, який 
в достатній мірі характеризує усю широчінь поставлених проблем. Ось він «Писанки 
в старинной и современной этнографии. Материалы и пособия при составлении 
настоящей статіи. Религиозно-символическое значение и обрядовое употребление 
крашеных яиц в древних культах. Отражение древней символики в сказках. Предания 
и сказывания о происхожлении писанок. Народные названия для крашанок и писанок. 
Сфера распространения писанок в настоящее время. Время приготовления писанок. 
Мистическо-обрядовая обстановка. Принадлежности писаночного дела: кисточки и 
краски. Способы приготовления писанок. Употребление крашанок и писанок при 
поздравлении с праздником в обмен или подарок, для получения красоты и здороья, для 
плодородия почвы и роения пчел, во избежание громового удара и пожара, для излечения 
болезней, для прогнания ведам и от сглаза, при поминовении умерших и детских 
играх. Значение малорусской игры навкотка и чешской игры в помлазку. Орнаментация 
писанок: геометрическая, растительная, животная, бытовая и религиозная. Архаические 
черты орнамета: плетенка, трeзубец, солнечные кружки, пентаграм, меандр, свастика, 
петушки. Какие местные растения входять в писаночную орнаментику. О названии и 
происхождении некоторых писанок с предметным орнаментом: бесаги, калиток и др. 
Упадок обычая приготовления писанок. Заключение». Автор зачепив справу вивчення 
писанок у 17–19 ст. в Німеччині і одмітив, що початок цієї справи на Україні припадає 
на 70 рр. 19 століття. Значіння писанки він намагається звязати з значінням яйця. 
Мифи про яйце зустрічаються у багатьох народів і носять очевидний відбиток глибокої 
давнини. Він навіть робить припущення, що неможна заперечувати існування писанок за 
часів поганських, але далі починає наводити низку досить пізніх христіянських переказів 
про походження писанки і приходить до компромісового висновку, що найбільш 

4 Oskar Kolderg. Pokucie. Krakow 1882. ст. 147–152 і також його замітка в Tygodnik Powszechni 1882. № 31; R.F. Kaindl. 
Die Huculen. Відень 1887; G. Udziela. Peski w miescie Ropczycach i w okolicy. Tarnow 1888; замітка Зеля про галицько-
російські писанки. Tygodnik illustrowany dla dzicei 1889. № 15, Krček. Pisanki w Galicyi. Szkola 1894; Fr. Krczek. Pisanki w 
Galicyi. Zestawienie materialu zebranego w roku 1897 staraniem Towarrystwa Ludoznawczego. Львів 1898; A.C. Kochanowski. 
Ostereier in der Bukovina und Galizien. Zeitschrift fűr osterreichische Volkskunde V Jahrgang. Відень 1899; М. Кордуба. 
Писанки на галицькій Волині. Матер. до укр.-руської етнології т. І. Львів 1899 ст. 169–210; В. Шухевич. Гуцульщина 
т. IV. Матер. до укр.-руської етнології т. VІІ. Львів 1904; Vladimir Szuchewycz. Die sitte der Ostereier bei den Huculen. 
Kinstrierte Zeitung № 3432 Leipzig 1909; І. Гургула. Писанки східної Галичини й Буковини в збірці Національного Музею 
у Львові. Матеріяли до етнології й антропології т. ХХІ–ХХІІ ч. І. Львів 1929 і у тому же збірникові В. Тарковецький. 
Як гуцули пишуть свої писанки.

5 Украинский народный орнамент. Образцы вышивок, тканей и писанок. Собрала Ольга П. Косачева. Киев 1897 
(Новоградволынский повіт); Г-ский крашанки и писанки на Волыни. Елисаветградский Вестник 1889 № 103.

6 Южно-руський народный орнамент. Вып. І. Черниговская губерния, Глуховский уезд. Узоры вышиванья, тканья и 
рисованья. Собрала и составила П.Я. Литвинова. Киев 1878.

7 Материалы по этнографии Новороссийского края, собранные в Елисаветградском и Александровском уездах 
Херсонской губ. В.Н. Ястребовым. Одесса 1894.

8 A.P. Pisanki ukrainskie. Klosy. Tom XLIV № 1136. Warszawa 26 marca 1887, ст. 223 (матеріяли переважно з Київщини).

9 Н.Ф. Сумцов. Издание редакции журнала «Киевская Старина». Киев 1891 ст. 49+10 мал. в тексті.
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ймовірним буде виводити походження писанок з христіянської Візантії. Небагато дає 
йому для вияснення цього питання і обряди, що мають місце під час виготовлення 
писанок, бо вони мають явний відбиток христіянських часів за винйятком вірування 
про «непочату воду». Автор також встановлює досить широку сферу розповсюдження 
писанок у 18 столітті – ціла Европа і передня Азія, не вказуючи ближче, звідки він 
бере ці відомості. Призначення писанки могло б допомогти авторові вивести її значіння, 
отже і походження, але він цього момента не підкреслює, а перераховує лише відомі 
йому форми призначення писанки. Також він не увязує орнаментику з призначенням та 
походженням писанки і дає досить штучну її клясифікацію, зазначаючи проте, що не 
завжди назва малюнку збігається з приналежністю його до тої чи іншої групи в такій 
спосіб, що, наприклад, малюнок геометрійного характеру може мати тваринну назву і то 
що. Це як раз і може бути аргументом проти класифікації побудовані на одній народній 
назві, яка може бути пізнього походження і базуватись на випадковій подібності. 
Позитивний бік цього розділу – це вияснення старовинного походження багатьох 
орнаментальних мотивів. Усі ці хиби видно при світлі нових даних про писанки, але 
пам’ятаймо, що Сумцов у своїй роботі не має серйозних попередників і що деякі його 
положення збeрегли свою вагу і досі. 

Року 1899 вийшли дві наступні великі праці про писанки. Це були: розвідка 
С.К. Кулжинського «Описание коллекции народних писанок» та розвідка М. Кордуби 
«Писанки на галицькій Волині». Обидві вони заслуговують на увагу. Перша поділяється 
на такі розділи: «Введение. Бібліографія. История и состав коллекции народних писанок 
Лубенского Музея Е.Н. Скаржинской. Происхождение обычая приготовлять писанки. 
Обычай приготовления писанок в современном состоянии. Клясификация писанок по 
типам. Каталог коллекции народних писанок Лубенского Музея Е.Н. Скаржинской. 
Указатель к раскрашенным таблицям альбома». В основу своэъ працы С. Кулжинський 
поклав велику колекцію писанок Лубенського музею. Автор не дав нічого нового в 
розвязанні питання про походження писанок. Він зібрав чимало матеріялу, але не 
спромігся зробити якісь нові висновки і залишився на позиції визнання дохристиянського 
походження писанок. Також він не дав нічого нового розбираючи призначення писанок. 
Але зате цілком оригінальний його розділ про класифікацію писанок за типами. Автор 
визнає стародавнє походження за багатьма писанковими мотивами; але він не увязує 
орнаментику з призначенням писанки, і розглядає під іншим кутом зору. В основу поділу 
писанок він кладе головні лінії, що розбивають поверхню писанки на окремі площі 
і одержує в наслідок цього 4 основні групи: 1) такі, де ніяких основних ліній нема, 
2) такі, де є кілька головних ліній, як екватор, горизонталі, меридіяни та комбінації їх, 
3) такі, де на поверхні писанки є похилі (наклоненые) самі чи в сполученні з головними 
лініями, що ми їх зустрічаємо в другій групі, 4) такі, де за головні лінії правлять криві. 
Орнамент розподіляється або по всій площі писанки, як в писанках першої групи, 
або в заздалегідь приготовлених головними лініями площах. Самий характер малюнку 
обумовлено тою площею, яку він має заповнити. Отже ця класифікація в своїй основі 
має на меті з’ясувати принцип заповнення площі і через те вона має досить абстрактний 
характер. Сам автор не завжди може провести чіткий розподіл. Так, наприклад, 
одводячи 4-ту групу для мотива безкінечник, він гадає, що праобраз безкiнечника 
треба шукати у другій групі, у тому підвідділі, де орнамент буде спиратись на середню 
поземну лінію і буде являти собою низку таких поземних. Але писати од руки численні 
поземі – справа затяжна, отже їх починають писати з одного разу в такій спосіб. Що 
утворюється одна винтова лінія «Эту – то винтовую линию, переходящую в винтовую 
ленточку-змейку и затем орнаментируемую завитками мы и считаем за родоначальницу 
форы безкінечника» 10. Далі, на думку авторову, цю лінію стали прикрашати закрутками 

10 С. Кулжинский op. cit ст. 105
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і в такий спосіб вийшов безкінечник. Хоча, кількома рядками вище, він каже, що 
«безкінечник» належить до старовинних форм орнаментики і, мабуть, вимагав певної 
правильности малюнку, бо і тепер майстрині вважають великою заслугою написати 
добрий безкінечник. На ці міркування С. Кулжинського можна відповісти, що сумнівно, 
щоб правильний малюнок міг повстати від неправильної передачи поземних, яких стали 
писати одним начерком. З другого боку безкінечник міг укластися на поверхні писанки 
лише винтом. Намагання підігнати кожний писанковий мотив до тої чи іншої групи і 
призвело Кулжинського до такої натяжки. Безконечний на писанці старший безумовно від 
тих ліній, які розбивають яйце на окремі площі. Це можна сказати і про багатьох інших 
мотивів, що являють собою систему соняшних символів відомих в глибокій давнині. 
Клясифікація С. Кулжинського має чимало і позитивного. Вона ясно показує сталість 
та виробленість писанкової орнаментики і помагає розібратись в багатьох плутаних 
композиціях. Як що б автор долучив ще сюди аналізу самих писанкових мотивів, можна 
було б ясно бачити як новіші мотиви ідуть торованими шляхами і припасовуються до 
виробленого канону що до нанесення малюнку на яйце.

Праця М. Кордуби «Писанки на галицькій Волині» 11 має такі розділи: Передмова. 
Загальна частина. Чинність писання. Час писання. Уживання писанок. Про початок 
звичаю закрашувати яйця. Орнамент. За місце своїх дослідів автор обрав собі галицьку 
Волинь. Тоб-то повіти: Кам’янецький, Сокальський, Равський, Жовківський, Бродський 
та північну частину Золочівського. Три моменти керували автором при цій нагоді: 
що писанки цієї території йому найбільш відомі, 2) що про писанкицієї місцевости в 
літературі нічого нема за винятком «каламутних», (за висловом автора), відомостей д-ра 
Крчека і 3) що писанки тутешні відзначаються вдалим малюнком і гармонією фарб так 
що їх можна вважати за найкращі в Галичині. Підхід авторів цілком етнографічний. Він 
сам каже: «Заразом ясно мені стало, що краще буде починати від менчого простягу, от 
хоч би від кількох повітів, бо тоді розвідка може бути детальнїйша і більш основна» 12. 
Нижче він говорить, що у своїй праці додержуватиметься лише тих припущень, які 
можна ….. на безпосередньо зібранім місцевім матеріялі. Отже годі чекати від цієї праці 
розв’язання тих проблем, що намічались вже в питанні про українську писанку. Центр 
своєї уваги автор переносить на уважне студіювання форм виявлення цього звичаю в 
даній місцевості і на тутешні писанкові орнаменти. Матеріял зібрано і опрацьовано 
старанно і як що б ми мали подібні розвідки хоча б про райони найбільшого поширення 
писанок, то справа від цього безумовно виграла б. Тут автор подав нам цікаві відомості 
про те, що звичай писати писанки занепадає по містечках а по селах здебільшого 
шириться. Тут усе більше людей беруть участь в приготовленні писанок, орнамент стає 
що разу більш різнорідний та більш «скомплектований». Зникають писанки з червоним 
тлом, а натомість з’являються з чорним, на якому комбінація фарб багатша. По деяких 
повітах, навпаки, звичай цей занепадає. Тут виготовлення писанок є вже щось люксове, 
іноді доступне лише заможнім, які віддають, навіть, їх писати на инші села, де ще 
уміють це робити. В такий спосіб заможні верстви штучно затримують занепадаючий 
звичай. Якихось одмінних від інших місцевостей звичаїв під час приготовлення писанок 
авторові не далося спостерегти, але саме писання писанок тут затягається подекуди аж 
до Зелених Свят, зважаючи на потреби мати писанки на поминки. Як і по инщих місцях 
писанки тут теж вважаються інтегральною частиною великодневого ритуалу. Говорячи 
про призначення писанок, автор подає деякі галицькі звичаї незнані у нас, як то, що 
дівчата перед тим як «виводити гагілки на кладовищу» дають попові певну кількість 
писанок, так що це виглядає немов викуп за дозвіл. Баби, збіраючись після церковної 
відправи перед Хоміним тижнем у попа, обдаровують його писанками, а він їх частує 

11 М. Кордуба. Писанки на галицькій Волині. Матер. до україно-руської етнології т. І Львів 1899 ст. 169–210 з резюме 
франц. мовою + 13 таблиць у фарбах.

12 М. Кордуба op cit ст. 169.
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пивом. На галицькій Волині зустрічаються писанки з однобарвним малюнком на білім 
тлі яйця 13 та писанки з червоним і чорним тлом.

Як і С. Кулжинський, М. Кордуба одмічає, що малюнок залежить від поділу 
яйця повздовжними і поперечними лініями. «Головна поділка відділяє поодинокі взірці, 
котрі на однім яйці два, чотирі, шість, ба й більше разів повторюється. Побічна, се 
властиво сітка, яку малюють, щоб орнамент випав правильніше» 14. Лінії головного 
поділу яйця часто складаються з двох і трьох ліній з поперченими, скісними лініями 
або хрестиками, клинчиками чи квадратиками. Оці «переділки» часто виглядають як 
складний взір, подібний до взорів на мережках. Головні лінії, які розбивають яйце, 
можуть іти: а) вздовж яйця, б) впоперек яйця, с) вздовж і впоперек яйця. Окрему групу 
становлять писанки писані «у форму барилковату», де ми маємо «два колеса по обох 
кінцях і валок посередині». В цій останній групі ми можемо розріжнити дві підгрупи: 
властиво барилочки і такі, де ще крім поперечного поділу є ще повздовжний в такий 
спосіб, що ми одержуємо для орнаменту 6 піль. Самий орнамент М. Кордуба ділить 
на три великі групи: 1) орнамент геометричний, 2) орнамент рослинний, 3) орнамент 
звіриний. Але, як зазначає автор «Ті три групи не все виступають окремо; противно се 
діється рідко. В більшости случаїв вони перемішані зі собою по однім і тім самім взірці 
і треба їх доперва відділювати» 15. Він відкидає три групи орнамента, яких ще нараховує 
Сумцов – солярну, предметно-побутову та релігійну, зазнаючи, що цю орнаментику 
можна віднести до одної з трьох вищезгаданих груп. Це легко зробити оскільки Кордуба 
у своїй класифікації іде за народніми назвами. В даному разі це поділ орнаментики 
на групи ілком логічний оскілки праця М. Кордуби має етнографічний характер. Але 
знов таки народня назва зраджує іноді і можна в деяких випадках не погодитись з 
однесенням певних орнаментальних мотивів до тої чи іншої групи, про це говорить 
і сам дослідник. Пануючим писанковим орнаментом є геометрійний простолінійний. 
Орнамент геометрійний криволінійний, рослинний, а також звірячий, коли він передає 
лише поодинокі частини звірят, не є оригінальний, на думку автора, його можна найти 
в ріжні часи у ріжних народів. Той же звіриний орнамент, де виображено цілу тварину 
є оригінальний і спирається на спостереження над певним звірем. Розмальовування 
фарбами окремих частин орнаменту є примітивне і має на увазі лише відріжнення їх. 
Автор вважає також за безсумнівну схожість орнаменту писанкового та на мережках. 
Такий загалом зміст цієї ґрунтовної розвідки. Автор досяг своєї мети і дав докладний і 
мабуть вичерпний опис писанок галицької Волині.

Року 1889 з’явилась невеличка розвідка С.Е. під назвою «Пасхальные писанки», 
яка нічого нового в порівнянні з попередніми працями не давала, і далі нам не 
відомо жодної більш менш ґрунтовної розвідки про писанки аж до 1909 р., коли 
з’явилась праця К. Шероцького «Черты античной и древне-христианской живописи 
на украинских писанках». Для характеристики напрямку цієї розвідки треба сказати, 
що автор її історик українського мистецтва. Отже до писанок він підійшов як до 
мистецьких пам’яток народної творчости. «Древне-античная живопись представляла 
собою культурное наследие, которое не могло пропасть бесследно», каже Шероцький. 
«На основе античных принципов зародились христианские художества и все нынешнее 
искусство. Эти принципы отразились и на наших писанках. Они касаются прежде 
всего технической стороны этого дела – рисунка, красок и способа расположения их на 
яйце» 16. Риси антику автор вбачає у білих контурах малюнку на темному, здебільшого 

13 На крашанці червоний чи вишневий наносять руркою з воском  малюнок і кидають у капустяний квас, від якого 
злазить червона не закрита воском фарба.

14 М. Кордуба op cit ст. 184.

15 М. Кордуба op cit ст. 187.

16 К. Шероцкий op. cit ст. 2.
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брунатному тлі як на вазах депилонського та мікенського стилів. У самому способі 
нанесення малюнку на яйце, який полягає в тому, що для орнаментальних мотивів 
готують окремі пляни і в них уміщають малюнки. Така система нанесення малюнку була 
відома у Римі та в стародавньому християнському мистецтві. Весь малюнок на писанці 
обмежується контурами без жодних опуклостів і він дуже близький до грецького силуєта. 
У виображеннях тварин на писанках ми зустрічаємось з типовим грецьким профілем. 
З інших рис антику можна ще вказати на симетрію та наслідування природі, що лежить 
в основі писанкової орнаментації. Далі трохи несподіваний висновок про те, що в 
писанковій орнаментиці ми маємо «смешение стилей. Все узоры однако об’единяются 
тем, что содержание их относится к одному циклу – выражает определенную идею в 
различных формах» 17. Нижче знов не повязана з попередніми даними думка про те, 
що значіння писанок релігійне, християнське і пояснення писанкових орнаментальних 
мотивів можливе лише з точки зору христіянської. Автор ще розглядає окремі писанкові 
мотиви як то: овен, голуб, рожу, безконечник, огірочки і то що. Потім він переходить 
до писанкової орнаментики, що характеризується геометричними формами і приходить 
до висновку цілком протилежному з своїми попередниками, які вважали цей орнамент 
за найстаріший – а саме, що «в самом деле это – не геометрические знаки, а скорее 
формы, заимствованные от мира растений, – например, указанные выше «огірочки» 
(треугольники), венки (круги с завитками), зигзаги (напоминают собою спиралевидные 
«безконешники») и др. геометрические знаки непонятны для народа, и он не мог бы 
их изображать. Первый, кто расписывал писанку подобными знаками, должен был 
изобразить понятные формы, взятые из жизни природы» 18. При цьому однак він 
не заперечує запозичення писанкової орнаментики з Депилонського та Мікенського 
орнаментів. Ці не зовсім логічні міркування він намагається примирити тим положенням, 
що лише деякі з наведених рис вказують на сиву давнину, а решта розвинулась вже 
на національному грунті. Як бачимо у праці К. Шероцького є нелогічності, але їх 
викупає новий і цікавий підхід до справи. Більш ґрунтовне розвязання намічених у цій 
праці проблем ми зустрічаємо у В. Щербаківського «Основні елементи орнаментації 
українських писанок і їхнє походження». Автор її, археолог та історик українського 
мистецтва, поєднав етнографічний, археологічний та почасти мистецький підходи 
до справи вивчення писанок і дав цікаву та ґрунтовну працю. Він ясно ставить 
питання про дохристиянське походження писанок і вважає їх за атрибути сонячного 
культу. Значіння писанки складається з двох моментів: 1) із значіння самого яйця, 
яке носить в собі зародок сонячної птиці півня та 2) із значіння тих орнаментів-
символів, якими вкрита писанка. Яйце, що мало в собі зародок півня, могло служити 
апотропейоном, а тому що мало в собі взагалі зародок живого, воно могло заміняти 
собою криваву жертву. Процес малювання писанок є вже, на думку авторову, певний 
обряд. Звичайно писанки починають розписувати у Чистий Четвер і із значіння води, 
в якій лежали писанки, виходить, що вони вважались свяченими раніш ніж були 
посвячені у церкві; їх не пекли, не варили, не грали ними, щоб не пошкодити святі, 
в очах народу, знаки, що на них намальовано. Основних типів писанкових орнаментів 
автор вважає три: свастика, трикветр і розета. Автор докладно розглядає походження 
цих трьох орнаментальних мотивів, відомих ще в глибокій давнині, використовуючи 
для цього нові дані західньо-европейської науки. З свастики виник на писанках хрест та 
сорококлин. Подвійні трикветри дали мотив відомий під назвою павука. З трикветрових 
так само як і з свастичних хрестів можна скласти орнамент подібний до сорококлина. 
Далі автор розглядає розету. Він також подає народні назви для свастики, трикветра 
та розети і після цього ставить перед собою питання: чи є схожість між писанковими 

17 К. Шероцкий op. cit ст. 17.

18 К. Шероцкий op. cit ст. 24.
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орнаментами і орнаментами інших галузів українського народного мистецтва. Як що 
б така подібність була, то не могло б бути мови про культово-симолічне значіння 
писанок. Автор приходить до висновку, що писанковий орнамент вживається лише 
разом з писанкою. Далі він намагається з’язувати, коли саме сонячний культ прийшов 
на Україну. Для цього він переглядає хронологічно орнаменти, які існували на території 
України і порівнює їх з писанковими. Орнаментика князівської доби стоїть цілком під 
візантійським впливом і нищить усе поганське. Орнаментика скито-сарматської доби 
кохається у звірях. В Лятенську добу ми зустрічаємо в орнаментиці свастику, трикветр 
та розету, але як що Лятенська культура принесла з заходу свою символіку, вона 
мусіла б також принести і свій пантеон. Тимчасом українські поганські боги східного 
походження. Теж можна сказати і про культуру Гальштатську, що мала багато солярних 
символів. Культ сонця прийшов у Европу на кінці бронзової доби, очевидно за часів 
свого найбільшого розквіту. Україна через Чорне море мала легку сполуку з гітітами і 
від них могла дістати сонячний культ.

Автор ще намагається глянути художнім оком на писаку і каже, що вся поверхня 
її робить вражіння живої, рухливої, зрештою це лежить вже і в символі яйця, як зародку 
життя. Таке розвязання ….проблеми, рівно ж як і орнаментація та символіка, могло бути 
витвором дужого мистецького центру, такого як Крит, де ми бачимо подібні розрішення 
таких же самих проблем на поверхні камареських ваз. Отже розгляд писанкової 
орнаментики дає цікаву вказівку на те, що початки духовної культури прийшли до нас 
не з Середньої Азії, а з Месопотамії через Малу Азію і Чорне море. Праця, як бачимо, 
цікава та ґрунтовна. Автор намітив широкі проблеми, які правда, потребуватимуть ще 
дальшого обґрунтування. Він каже, що соняшний культ прийшов до нас від гіттитів, 
але не в достатній мірі з’ясовує як цей зберігся і досі. В. Щербаківський зачепив також 
питання про те, що писанкова орнаментика, ця система соняшних символів, властива 
лише писанкам. Отже, виходить, що лише писанка є атрибутом соняшного культу. З цим 
неможна погодитись, да і сам автор відступає од цього, говорячи про Калиту, Ордань 
тощо, як про свята на честь сонця. Також можна не погодитись з тим, що основних 
писанкових орнаментів лише три. Хіба безкінечник неможна вважати за цілком 
самостійний писанковий орнамент?

Року 1929 в Західній Україні вийшло дві праці про писанки, які дістались і до 
нас. Це праця І. Гургули «Писанки східної Галичини й Буковини в збірці Національного 
Музею у Львові» та праця В. Тарнавецького «Як гуцули пишуть свої писанки». 
Обидві вони немов становлять крок назад у вивченні писанок. Перша праця вражає 
своєю методологічною невитриманістю та повторенням загальних місць. Авторка мало 
обізнана з попередньою літературою про писанки і не опанувала музейним матеріялом. 
З позитивних рис праці можна вказати абетковий покажчик назв писанкових орнаментів 
з посилкою на територію, що його І. Гургула склала за списками Кордуби, Крчека та 
Шухевича. Друга розвідка цілком етнографічного характеру, вона фактично не дає нічого 
нового, бо в літературі ці факти уже відомі. Крім цих праць нам невідомі інші розвідки 
про українські писанки, що вийшли закордоном після 1914 року.

Підводячи підсумки вищезгаданого, доводиться сказати, що українську писанку 
недостатньо вивчено. Ми не знаємо точно, коли саме з’явились писанки на Україні. 
Сама техніка виготовлення писанок, спільна з технікою відомою багатьом примітивним 
народам, вказує на глибоку давнину і, можливо, на широке розповсюдження писанок. 
Самі райони розповсюдження писанок на Україні теж не досліджено. Писанкова 
орнаментика є складова частина народної орнаментики; її треба досліджувати разом з 
цією останньою і дана порівняльна аналіза могла б краще з’ясувати саму суть її. Важливо 
дослідити ґенезу писанкових орнаментів таких як от безкінечник, сонце, півсвастика. 
Необхідно також зібрати усі звичаї пов’язані з писанками. Коли ми зібраний в такій 
спосіб матеріял порівняємо з матеріялом про писанки інших народів, ми зможемо в 
достатній мірі з’ясувати походження писанок, їхнє призначення та орнаментику.
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***
Архівна спадщина Тетяни Мішківської про писанкарство, його орнаментальні 

мотиви є досить різноплановою, тому потребує належного опрацювання, введення 
до наукового обігу та вивчення. Розвідки дослідниці посилюють джерельну базу з 
розпису великоднього яйця та сприяють широкому пізнанню даного виду декоративно-
ужиткового мистецтва.
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Tkachenko V. The source for the historiography of Ukrainian Easter eggs painting of the late 
XIX – early XX century.

The author publishes materials on the historiography of Ukrainian Easter eggs painting at the end of 
the 19s and 20s years of the XXth century prepared by T. Myshkivska. The researcher tries to analyze the most 
well-known publications of M. Sumtsov, S. Kulzhynskyi, M. Korduby, K. Sherotskyi, I. Gurguly, published in 
Ukraine and abroad, in particular the work of V. Shcherbakivskyi, published in the Czech Republic in 1925 etc.

Her research is stored in the Archives of Scientifi c Collections of Manuscripts and Phonographs of 
M.T. Rylskyi IAFE NAS of Ukraine, in the fund of the Ethnographic Commission of the AUAS.

The purpose of the article is to publish the archive primary source, and to familiarize it with a wide 
range of scientists.

During the work the methods of search, systematization, analysis of the received data were used. 
The work of the scientifi c archive of the Institute’s manuscripts and other sources gave the author the opportunity 
to state that the scientifi c heritage of T. Myshkivska for the study of the theme of Easter eggs painting, as well 
as its ornamental motifs, is rather diverse, requires proper studying and introduction to scientifi c circulation.
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У статті розглядаються історичні погляди митрополита Іларіона (Івана Огієнка) на процеси 
Реформації. Ці погляди були висловлені ним у ряді наукових праць. Головною із них є дослідження 
«Українська церква», що було опубліковане у 1942 р. У своїх поглядах Іван Огієнко розглядав розвиток 
реформаційних процесів як на території Польщі, так і на території України. Він показував пов’язаність 
історичних процесів у межах українських земель із європейським простором. Вчений розглянув цілий ряд 
актуальних питань, зокрема роль Реформації для українського суспільства, взаємовідносини протестантів 
та православних тощо. Погляди історика стали основою для подальшого розвитку у цьому питанні 
української церковної історіографії як напряму. Вони були сприйняті багатьма його послідовниками та 
дослідниками історії церкви.

Ключові слова: Іван Огієнко, «Українська церква», Реформація, історіографія.

Митрополит Іларіон (Іван Огієнко, 1882–1972), ієрарх Української Автокефальної 
Православної Церкви (УАПЦ), є однією з найпомітніших постатей в українській 
історіографії. Завдяки своїй активній політичній, державницькій, церковній та науковій 
діяльності він міцно вписав своє ім’я в українську історію ХХ ст. і одночасну в українську 
науку. Вже на сьогодні важко злічити ту кількість наукових праць, які присвячені його 
інтелектуальному внеску в розвиток України, у т. ч. й стосовно дослідження ним історії 
церкви. Тому його ім’я по праву стоїть в одному ряду із такими відомими вченими як 
Михайло Грушевський, Олександр Лотоцький, Іван Власовський та ін.

Наукова творчість Івана Огієнка є складовою частиною української церковної 
історіографії як наукового напряму, що остаточно сформувався в українському 
еміграційному середовищі у ХХ ст. [2, с. 16, 60–114; 4, с. 113–117]. Та треба 
зазначити що, крім того, Іван Огієнко був ще й вихованцем Київського університету 
Св. Володимира, який свого часу фактично став одним із наукових центрів дослідження 
саме історії церкви [2, с. 73–74].

Дослідження митрополита Іларіона є цінними для сучасних учених з різних 
позицій: впровадження нових для української церковно-історичної науки методологічних 
засад дослідження, створення узагальнюючої праці з історії церкви на українських 
землях і формулювання нової концепції історії української церкви. Його погляди стали 
предметом значної кількості наукових праць, зокрема, в дослідженнях М. Тимошика, 
О. Баженова, О. Сагана та ін. [1; 7; 8].

Стрижнем ідей Івана Огієнка (які були висловлені ним у лекціях 1960-х рр. і 
спрямовані на підготовку майбутнього священика) стало поєднання національного і 
релігійного: «…в нас найперше книжка українська, а ідеологія православна… Але завжди 
пам’ятай, що прапор української православної ідеології, і прапор національності – це 
наша українська мова» [3, с. 6]. Даючи характеристику наукових методів (описовий, 
історичний, порівняльний та ін.), митрополит наполягав на необхідності об’єктивності 
в дослідженнях, хоча сам же і спростовував можливість досягнення цього: «Найперше 
віросповідання зводить з дороги об’єктивности. У віросповіданні є певна суб’єктивність 
і, скажемо, православна обставина – не для протестанта і не для католика». Окрім 
релігійного моменту, на його думку, з якою важко не погодитися, до суб’єктивності 
приводять «національність і партійність». Але якщо першу з них митрополит вважав 
невід’ємною частиною методології («…проявляється… і мусить проявлятися»), то 
стосовно другої був категоричним: «Її треба оминати, бо партійність доводить до 
суб’єктивізму хворобливого» [3, с. 13].
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Основи майбутніх узагальнених поглядів митрополита проглядаються в його 
публікаціях ще на початку ХХ ст., коли він ще не був одним із фундаторів української 
церковної історіографії. Вони проявилися передовсім у його достатньо радикальних 
ідеях (між іншим, вважається, що вони вплинули на позицію і думки архієпископа 
Олексія Дородніцина) у його відомій праці з історії української культури (1918). У цьому 
дослідженні явно відстоювалося дві ідеї: вплив більш цивілізованої і вищої української 
культури на російську та нищення української культури і церкви російською владою. 
Головним же засобом для представлення своєї ідеї автор вибрав метод протиставлення. 
Так, він писав: «Церква наша дуже одріжнялась тоді од церкви московської, – у нас 
були тоді свої церковні звичаї, свої обряди…», або ж «Духовенство на Москві зовсім 
було безправне» чи «…церква наша своїми вільностями тоді дуже одріжнялась од 
церкви московської. І всі ті жорстокі закони про монахів, що їх видавав цар Петро І 
і дальші царі, не мали сили у нас на Вкраїні. Теж саме було і в ХVIII віці, – церква 
наша тоді ще мала багато своїх старожитніх прав…» [5, с. 179, 180, 192]. Але якщо 
архієпископ Олексій Дородніцин тоді ж оптимальним варіантом стосунків між 
російською та українською церквами вважав стан на 1654 р., то Іван Огієнко виходив із 
принципу вищості: «Церква наша завше вважала себе вищою од церкви московської, бо 
митрополія Київська була першою, де повстав світ віри Христової…» [5, с. 177].

Поєднання національного та релігійного – ось основа ідеології Івана Огієнка. 
Вона пропагувалася ним практично впродовж усієї його наукової творчості, у т. ч. 
застосовувалася і в питанні щодо Реформації та реформаційних рухів. Тією чи 
іншою мірою проблеми Реформації висвітлювалися ним у різних роботах, зокрема в 
«Українській культурі» (1918), «Українській Пересопницькій Євангелії 1556 р.» (1921), 
«Історії українського друкарства» (1925), «Князь Костянтин Острозький і його культурна 
праця» (1958) та ін. Проте найповніше погляди митрополита на реформаційні процеси 
були викладені в книзі «Українська церква», виданій у Празі (1942) [6]. Хоча за формою 
вона все ж таки є збірником статей, фактично ж це цільна книга, об’єднана загальною 
темою і єдиною системою наукових поглядів.

Одразу варто відмітити, що митрополит Іларіон у цілому позитивно оцінював 
Реформацію (між іншим, поруч із цим терміном, він вживає також поняття 
«нововірство», яке вважає рівнозначним йому). Головним критерієм, відповідно до його 
засадничих принципів, виступав безпосередньо той результат, який був привнесений 
реформаційними рухами в українські землі. Саме завдяки йому, як він писав, для 
українського духовного життя настав «переломний час». І саме тому реформаційний 
період в українських землях дослідник протиставляє московському періоду. В його книзі 
«Українська церква» вони слідують один за одним: реформаційним періодом закінчується 
І-й том праці, а ІІ-й том вже присвячений входженню українських церковних інституцій 
до складу московських. При цьому, протистояння української церкви із католицькою 
церквою і «релігійні утиски» польської влади автором розглядаються як фактори, що 
«користі ніякої не принесли, а український народ довели до розпуки й кинули назавжди 
в обійми Москви» [6, с. 159–160].

Все ж таки, загальний висновок щодо Реформації у Івана Огієнка було викладено 
наступним чином: «Реформація принесла українському народові багато нових ідей, 
здійснення яких відразу підвищувало нашу духовну культуру; не всі ці ідеї були зовсім 
новими, але їх широке становлення й швидке поширення до самих народних низів були 
зовсім нові і принесли нам загальне зацікавлення тими питаннями, про які давніше 
тільки марили окремі одиниці» [6, с. 134].

Розповідь щодо реформаційних процесів Іван Огієнко подає, розділяючи 
Польщу та Україну, хоча це суперечить історичним реаліям ХVI-го ст., коли ці 
території перебували у складі однієї держави. Проте, це виглядає цілком виправдано 
з огляду на ті ідейні засади, про які йшлося вище. Прикметним тут є те, що в 
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розповідь про Реформацію у Польщі історик включив і поширення її на литовських та 
білоруських землях.

Розглядаючи умови поширення Реформації на польських землях, ним виділено 
цілий ряд причин, що були розподілені на дві групи: загальні та місцеві. До загальних 
причин ним віднесено наступні: 1) релігійна толерантність e Польщі на початку ХVI ст., 
2) сприятливе середовище гуситів, значна кількість яких тут проживала, 3) соціально-
економічні проблеми, 4) «упадок церкви католицької», 5) наявність німецького 
міщанства, через яке й приходили нові ідеї. Щодо місцевих причин, то до них віднесено: 
1) наплив значної кількості італійських «нововірців» у якості оточення королеви 
Бони Сфорци, 2) близьке сусідство прусських земель, де герцогом Альбрехтом було 
офіційно визнано лютеранство державною релігією. Основними формами поширення 
Реформації, які визначив митрополит, були: 1) «лютеранство аугсбурзького визнання», 
2) «кальвінство», яке, у свою чергу, «породило антитринітаріїв» (соцініанство), 
3) «чеські брати». Це всі основні позиції, які дозволили далі вченому розкривати 
сутність реформаційних процесів і їх поширення.

У процесі розкриття теми Реформації Іван Огієнко звертається до діяльності 
багатьох представників тодішньої суспільної еліти – наприклад, князя Миколи Радзивіла 
(Чорного), філософа Симона Будного, теолога Мартина Чеховича, краківського друкаря 
Миколи Шарфенбергера, політика і публіциста Фріча Моджевського та ін. І тут важливо 
відмітити думку вченого, що реформаційні процеси пройшли майже непомітно серед 
звичайного населення, а більше було обговорюваним і дискусійним якраз у середовищі 
тодішньої еліти – представників шляхти, духовенства, міщанства: «Нововірство ширилося 
головним чином серед інтелігенції, а простий народ у своїй масі був досить байдужим до 
нової науки» [6, с. 91]. А от інтереси еліти автор представив досить просто: боротьба за 
ліквідацію привілеїв духовенства та за його маєтки. З точки зору історика, тут не варто 
«шукати якогось глибшого ідейного захоплення новою вірою». Проте, все ж таки, у 
цьому процесі дійшло навіть до обговорення можливості «створення народного костьолу 
(«kościola narodowego»), незалежного від Риму, з польською богослужбовою мовою».

Хоч митрополит Іларіон і багато місця у своїй творчості відвів розгляду 
реформаційних процесів на польських та українських землях, однак йому не вдалося 
показати їх повною мірою (наприклад, майже не були представлені внутрішньополітичні 
та міжнародні аспекти цих процесів). З іншого боку, з огляду на специфіку тієї 
парадигми, яку представляв історик в рамках української церковної історіографії, 
очевидно, він не вбачав потребу у цьому. Тому він зупинився переважно на питаннях, 
пов’язаних із богослужінням, книгодрукуванням та використанням «народної мови». 
Власне, останнє він і визначає як найголовнішу ідею як для Європи, так і для Чехії та 
Польщі, а потім і для України – «це переклади Св. Письма на живу народну мову, а 
також вживання народної мови в богослужінні» [6, с. 109].

Важливим щодо українських земель є звернення уваги автора не тільки 
на появу та особливості тут реформаційних процесів, а й на тісний зв’язок їх із 
європейським світом. Як він писав, «всі ті рухи, що відбувалися в Європі, звичайно 
потроху докочувалися через Чехію та Польщу й до нас. У нас були постійні зносини 
з Європою, а це давало змогу новим європейським ідеям заходити й до українського 
народу» [6, с. 102–103].

Підкреслюючи взаємовідносини між представниками православної віри та 
представниками реформаційних течій, Іван Огієнко наголошував на їх мирному 
характері тільки на початку цих стосунків. Причина цього досить проста – спільний 
противник в особі католицької церкви. Це навіть дещо зближувало сторони. Проте, 
як зауважує історик, далі співробітництво між сторонами не було розвинуте, оскільки, 
по-перше, «польська шляхта взагалі не схильна була чим-небудь поступатися на користь 
православних» [6, с. 108–109], і, по-друге, «ставши протестантами, вони не переставали 
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бути гордливими польськими націоналістами, а це перешкоджало їм ближче зійтися з 
православними українцями й працювати спільно» [6, с. 115].

Крім того, митрополит Іларіон у своїй праці не міг не оминути й процесу 
Контрреформації, яку він називав «католицькою реакцією». Успіх цього процесу з його 
погляду був заслугою ордену єзуїтів. В усякому разі, саме їм він відводить головну роль 
у наступі на протестантів, а потім і на православних. І хоча діяльність єзуїтів ним була 
представлена достатньо схематично, все ж таки, з його оповіді випливала думка щодо 
того, що однією із причин їхніх успіхів була відсутність єдності між представниками 
православного та протестантського населення: «Упоравшись з протестантами й 
залишившись, так би мовити, без праці, єзуїти всю свою енергію звернули на 
православних» [6, с. 117]. 

І, звичайно, необхідно відзначити також історіографічну основу. У своїх 
судженнях Іван Огієнко спирався на значний пласт наукової літератури польської, 
української та російської історіографії, зокрема на дослідження Й. Вармінського, 
Й. Крушинського, К. Харламповича, М. Грушевського, О. Титова, І. Малишевського, 
О. Левицького, О. Фотинського та ін. Цим можна підкреслити цілковите володіння 
матеріалом та інформацією у його поглядах. Тим більше, що вчений спирався також 
на документальні джерела, як опубліковані, так і не відомі широкому загалу. У свою 
чергу і самі його дослідження пізніше стали історіографічною основою для майбутніх 
наукових робіт. Зокрема, аналогічні стосовно Реформації позиції ми можемо спостерігати 
в узагальнюючій праці іншого представника української церковної історіографії – Івана 
Власовського – «Нарис історії Української Православної Церкви» (1955).

Таким чином, митрополит Іларіон (Огієнко) у своїх поглядах на реформаційні 
процеси, дійшов цілого ряду висновків (зокрема, щодо пов’язаності українських земель 
із європейським простором, взаємовідносин протестантів та православних тощо), які 
у свою чергу стали основою для подальшого розвитку у цьому питанні української 
церковної історіографії як напряму і були сприйняті багатьма його послідовниками. 
В цих поглядах відображена загальна позиція Івана Огієнка щодо можливості та 
необхідності поєднання національного і релігійного у суспільному житті й ідеології.
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Lastovskyi V. Reformation in the views of metropolitan Ilarion (Ogienko).
The article deals with the historical views of metropolitan Ilarion (Ivan Ogienko) on the processes of the 

Reformation. These views were expressed by him in a number of scientifi c works. The main of them is the study 
«Ukrainian Church», published in 1942. In his views, Ivan Ogienko considered the development of the reform 
processes both in Poland and in Ukraine. He showed the connection of historical proc esses within Ukrainian 
lands with the European space. The scientist considered a number of topical issues, including the role of the 
Reformation for Ukrainian society, the relationship between Protestants and Orthodox, and so on. The views of 
the historian have become the basis for further development in this issue of Ukrainian church historiography as 
a direction. They were perceived by many of his followers and historians of the church.
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ВНЕСОК ДОПИСУВАЧІВ «ВОЕННО-МЕДИЦИНСКОГО ЖУРНАЛА»
В ДОСЛІДЖЕННЯ ІСТОРІОГРАФІЇ ПРОБЛЕМИ

МЕДИЧНОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЧЕРВОНОЇ АРМІЇ
В ДРУГІЙ СВІТОВІЙ ВІЙНІ (1941–1945 рр.)

У статті зроблено аналіз наукового доробку, що вийшов друком на сторінках «Военно-
медицинского журнала», та заклав, на наш погляд, підвалини для вивчення цілого комплексу проблем 
в історіографії медичного забезпечення Червоної армії в 1941–1945 рр. Саме праці цього періодичного 
видання одні з перших пролили світло на військову медицину радянського війська зазначеного періоду, 
що не могло не викликати інтерес у дослідників історії. Дослідники намагалися розглянути найбільш 
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актуальні питання в працях своїх колег, серед яких чільне місце посідають питання військової хірургії і 
терапії. До важливих питань, які цікавили авторів, можна також віднести питання аналізу недоліків, 
які головним чином починають підійматися лише в 1980-х рр. Характерним для праць дописувачів 
згаданого видання є те, що вони більше уваги звертали на дослідження даної проблеми в руслі медицини, 
аніж історії.

Ключові слова: Друга світова війна, військова медицина, медичне забезпечення, Червона армія, 
історіографія.

Як свідчить історичний досвід, періодика з кожним днем здійснює все 
більший вплив на військовий, політичний, економічний, науковий і культурний 
розвиток суспільства. Періодичним виданням належить провідна роль у формуванні 
його світоглядних позицій. Саме газети і журнали найбільш оперативно формують 
світобачення різних соціальних груп, а в демократичних спільнотах дають змогу 
оприлюднити їхнє ставлення до тих чи інших подій під час обговорення актуальних 
проблем у формі дискусій та інших формах обміну думками. У роки Другої світової 
війни працівники медичної служби на шпальтах періодичних видань артикулювали свої 
погляди на систему лікування поранених і хворих бійців Червоної армії та пропозиції 
щодо її вдосконалення. З часом публікації з цієї тематики оформилися в самодостатній 
історіографічний пласт, сконцентрований у низці видань військово-медичного профілю, 
таких як «Военно-морской врач», «Госпитальное дело» та «Военно-медицинский 
журнал». Вони стали своєрідною колискою низки ідей, які й донині мають місце в 
медичній практиці. «Военно-медицинский журнал» займав провідне місце в процесі 
теоретико-практичного становлення лікарської допомоги бійцям РСЧА відповідно до 
умов ведення війни.

Досліджуючи проблему медичного забезпечення Червоної армії за матеріалами 
дописувачів, які друкувалися на сторінках «Военно-медицинского журнала», потрібно 
зупинитися власне на історіографії цього питання, яка позначена поодинокими 
публікаціями, розміщеними здебільшого на шпальтах видання. У радянські часи 
О. Солдатенко та Л. Зільберберг першими через призму матеріалів «Военно-
медицинского журнала» розглянули підходи радянського керівництва до вирішення 
організаційних питань медико-санітарного забезпечення діючої армії [46]. Автори у 
своїй статті (1974 р.) намагалися простежити певні тенденції розвитку історії військової 
медицини (з урахуванням публікацій на сторінках періодики), які починають проявляти 
себе ще в часи війни. Післявоєнний час та наступні роки, особливо друга половина 
60-х рр., подаються авторами як період, коли простежується прагнення до умовного 
поділу текстів на групи за предметом дослідження.

Наступну історіографічну розвідку опублікував через рік у березневому журналі 
О. Кузьменко, присвятивши її розробці проблем військово-польової терапії на шпальтах 
видання [31]. Здійснюючи огляд доробку своїх колег, дослідник встановлює вузлові 
моменти в діяльності терапевтів, вказуючи, що Друга світова війна стала періодом 
переосмислення основних положень військової медицини. Дослідник стисло виклав 
аналіз матеріалів, які, на його переконання, мали найбільше значення у сфері військово-
польової терапії. Головне місце в їх оприлюдненні він відвів саме «Военно-медицинскому 
журналу», на сторінках якого чітко простежуються етапи розвитку цієї військово-
медичної галузі. Зокрема, особливе місце в тексті займають напрацювання Є. Смирнова, 
М. Вовсі, А. Гукасяна, М. Раппопорта, у яких зазначалося, що терапевтична галузь 
військової медицини вже на початок 1944 р. мала свою доволі самодостатню систему 
допомоги. Водночас О. Кузьменко, аналізуючи матеріали «Военно-медицинского 
журнала», робить висновки, що під час її становлення мали місце труднощі та недоліки, 
особливо в польових умовах при наданні медичної допомоги.

Окремим пластом виступають дослідження Л. Галіна. Він у 1984 р. на сторінках 
«Советского здравоохранения» опублікував статтю, присвячену опису наукового доробку 
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за матеріалами «Военно-медицинского журнала» [11]. Автор здійснив оглядовий 
аналіз основних наукових здобутків, що вийшли друком у 1941–1945 рр. При цьому 
характеристика здійснювалася за хронологічно-проблемним принципом, відповідно до 
якого етапи війни у визначенні структури й змісту статті стали вирішальними. Період 
Другої світової війни з 22 червня 1941 по 18 листопад 1942 рр. схарактеризовано на 
основі узагальнень про вплив партії та органів державної влади на хід медичного 
забезпечення. Змістовним наповненням у цьому проміжку часу є текст, присвячений 
тяжкій епідеміологічній ситуації, виникнення якої, за словами автора, спричинене 
лише діями агресора. Другий етап змальовано в руслі наступальних операцій, де 
організаційний аспект став домінуючим. Закінчення війни висвітлено через призму 
аналізу вдосконалення лікувально-евакуаційного забезпечення радянських Збройних сил. 
Менша увага в роботі приділялася питанням військової хірургії, терапії, які висвітлені 
в розвідках А. Гукасяна та С. Селіванова. Як згадувалося вище, робота виконана в 
традиційному для радянської науки концептуальному ключі, де роль партійних органів у 
висвітленні історичних процесів та глорифікаційні сюжети займали провідне місце. Цей 
пріоритет позбавив можливості Л. Галіна дійти ґрунтовних висновків, унаслідок чого 
він обмежився лише загальними теоретичними положеннями.

Великий інтерес викликало його дисертаційне дослідження, успішно захищене 
в 1990 р. [13]. Автор, визначаючи внесок журналу у вдосконалення медичного 
забезпечення РСЧА, дав власну оцінку наукових здобутків дослідників радянської 
доби, простежив історію становлення наукової думки в межах воєнно-медичної 
проблематики з початку ХХ ст. до кінця 1990 р., де періоду досліджуваної війни відвів 
окремий розділ. Зокрема, Л. Галін, аналізуючи значне коло матеріалів на шпальтах 
досліджуваного часопису, дійшов висновків, що саме журналу належить провідна роль 
у сприянні й утворенні такої окремої галузі військово-медичної науки, як організація 
і тактика медичного забезпечення, визначив коло завдань медичної служби Червоної 
армії, серед яких головними були «своєчасний збір і винесення поранених при відступі 
Червоної армії, їх ефективне лікування, організація медичного забезпечення під час 
оборонних, а потім наступальних бойових операцій радянських військ» [13, с. 14]. 
Водночас, торкаючись наукової розробки проблем медичного забезпечення в роки Другої 
світової війни, автор вказав на певне зволікання дослідників з осмисленням медичного 
забезпечення армійських чи то фронтових операцій. Перше повоєнне десятиліття 
журналу в дисертації Л. Галіна позначене як період активного вивчення проблем 
військової медицини. Водночас його робота позбавлена чіткої градації хронологічних 
меж дослідження, та й період Другої світової війни (1941–1945 рр.) представлений 
лише одним розділом, що обумовлено предметом дослідження. Значна увага, приділена 
автором місцю та ролі журналу в удосконаленні медичного забезпечення Збройних сил, 
лишила за межами дослідження аналіз «вузьких місць» тогочасної літератури, зокрема 
таких, як тенденційність, динаміка розвитку історії медичної науки тощо. Та попри всі 
недоліки згадане дисертаційне дослідження стало чи не першим науковим доробком у 
сфері історіографічного опрацювання проблем медичного забезпечення Червоної армії 
та зробило вагомий внесок у її розвиток.

Цікаві оцінки та міркування містила стаття М. Величка, що вийшла у світ 
у 2007 р. У ній на основі аналізу низки матеріалів, що публікувалися на сторінках 
«Военно-медицинского журнала», визначено найактуальніші проблеми медичного 
забезпечення радянських військ, що дискутувалися такими провідними вченими, як 
Є. Смирнов, С. Гирголав, С. Багдасар’ян, М. Вовсі та ін. на сторінках журналу в період 
1941–1945 рр. [6]. Серед них варто виокремити лікувально-евакуаційні заходи, військово-
польову хірургію, військово-польову терапію тощо. Водночас, робота характеризується 
оглядовим аналізом, зокрема, в питанні лікувально-профілактичного характеру.
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Окрему групу становлять публікації, в яких охарактеризовано історію становлення 
журналу в 1941–1945 рр. Тут початком може слугувати розвідка С. Багдасар’яна, 
котрий визнав радянський етап діяльності редакції журналу більш вагомим у військово-
санітарній справі порівняно з попередніми [2]. Автор запропонував стислий виклад 
заснування «ВМЖ», де головний акцент зроблено на перших номерах журналу. Подальші 
напрацювання про журнал містяться в статті І. Карпова та В. Ускова, що вийшла у 
світ у № 5 «ВМЖ» за 1963 р. [26]. Ця публікація, приурочена до 140-річчя журналу, 
з’явилася напередодні дня радянського друку. Розкриваючи основні етапи діяльності 
«ВМЖ», дослідники зупинилися на стислій характеристиці основних надбань військової 
медицини в період 1941–1945 рр. У їх досягненні, на переконання авторів, головну 
роль відіграли керівники медико-сантіарних управлінь та кваліфіковані спеціалісти 
Є. Смирнов, Л. Ходорков, М. Бурденко, А. Георгієвський, Т. Болдирєв та інші провідні 
фахівці у військово-медичній галузі. Водночас процес висвітлення історії журналу, 
особливо у 1941–1945 рр., змальовано на фоні Комуністичної партії, що зумовило появу 
надмірної уваги до героїко-романтичної лінії в публікації та її заполітизованості.

У 1973 р. редакція журналу публікує статтю, у якій описано 150-річний 
досвід «Военно-медицинского журнала» [24]. У ході аналізу можна виокремити два 
етапи становлення і розвитку журналу: царський та радянський. Дорадянську, або ж 
царську, добу подано як часи, коли «… в умовах царського самодержавства не могла 
повністю розгорнутися ініціатива передових, прогресивно налаштованих учених та 
військових лікарів. Їх зусилля завжди стикалися з рутиною та відсталістю царської 
влади, яка гальмувала прогрес науки в країні» [24, с. 3]. Радянська доба, у свою чергу, 
інтерпретується у статті як період прогресивного розвитку медичної науки. Звісно, 
цей розвиток був під пильним контролем партійних органів, що й наклало відбиток 
на характеристику надбань журналу в зазначений період. Утім редакція журналу не 
оминула увагою й основні заслуги та досягнення медичних служб упродовж усього 
періоду існування журналу, значна частина яких була оприлюднена саме з трибуни 
«Военно-медицинского журнала» у 1941–1945 рр. Зокрема, це простежувалося в описі 
нових форм, методів лікування поранених і хворих та організаційних питаннях під час 
медичного забезпечення бійців та офіцерів Червоної армії.

З нагоди 160-річчя з моменту виходу у світ першого номера «Военно-медицинского 
журнала» з’явилося кілька статей, присвячених історії розвитку цього періодичного 
видання. Зокрема, редакція продовжує серію ювілейних статей з нагоди заснування 
фахового видання [25]. Цей матеріал по суті переповідав теоретичні положення 
попередньої публікації з однією різницею – характеризувався розлогим аналізом 
досягнень царської військової медицини. Період же війни 1941–1945 рр. зазнав стислого 
викладу, у якому головне місце відводилося науковим здобуткам М. Бурденка, М. Вовсі, 
С. Гирголава, Ю. Джанелідзе, М. Завалішина. У тексті також містилася інформація про 
післявоєнний період діяльності цього періодичного видання, у якій акцентовано увагу 
на переоблаштуванні журналу відповідно до вимог часу та партійного керівництва в 
60–70 рр. У січні 1983 р. на сторінках «Военной мысли» виходить публікація І. Юрова, 
котрий також висвітлив історію 160-річного шляху журналу [55]. У ній подано загальну 
характеристику видавництва, переважно в радянські часи, де Друга світова війна 
подана як період утвердження головних засад медичного забезпечення радянських 
військ. Водночас, як і попередні публікації, присвячені історії журналу, текст містив 
положення, у яких з особливим акцентом було виділено власне 1944 р., коли журналу 
було повернено оригінальну назву.

Вагоме значення має публікація М. Шалаєва, у якій охарактеризовано фронтовий 
період діяльності «Военно-медицинского журнала» [54]. Розкриваючи особливості 
виходу номерів журналу, автор зробив спробу історіографічного та бібліографічного 
аналізу низки матеріалів, підготовлених провідними науковцями. Зокрема, М. Шалаєв 
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виокремлює публікації С. Гирголава, Ф. Кроткова, Е. Ліпського, Л. Ходоркова, 
Г. Трибульова та інших, заслуга яких є значною в розвитку та розробці основних 
принципів лікувально-евакуаційного забезпечення, заходів у профілактичній сфері, 
особливо з питань військової епідеміології.

Наступні теоретичні положення з приводу історії журналу, моментів його 
заснування містяться в низці статей колишнього редактора Л. Галіна, які вийшли 
в сучасну добу історієписання. У них автор змалював діяльність «ВМЖ» у перші 
роки після заснування. Зокрема, у статтях 1992 та 2008 рр. з посиланням на архівні 
документи подано витоки заснування, мотивацію та процес підготовки до видання 
першого номеру журналу, головна заслуга у виході якого належить Я. Віллію [12; 14]. 
Стаття Л. Галіна, опублікована в 1993 р., пропонує читачеві детальний опис цього 
номера, який у загальних рисах відображає напрями розвитку тогочасної вітчизняної 
військово-медичної науки [10].

(Продовження буде…)
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Siropol V., Lvova N. The contribution of «Military Medical journal» authors in the study of 
historiography of the problem of medical supply of the Red army in the Second World War (1941–1945).

The article analyzes a number of scientifi c developments published on pages of the Military Medical 
Journal, which, in our opinion, laid the foundations for studying the whole complex of problems in the 
historiography of the medical suply of the Red Army in 1941–1945. The works of this periodical were among 
the fi rst to shed light on the military medicine of the Soviet troops of given period, which caused an interest 
to researchers of history. Nevertheless, the researchers tried to address the most urgent issues in the works of 
their colleagues, among which the issue of military surgery and therapy. Among important questions that were 
interesting for authors may also be included the analysis of defi ciencies that mainly begin to rise only in the 
1980s. Characteristic for the writers’ works to the mentioned publication is that they paid more attention to 
studying this problem more from a medical point than history.
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ВНЕСОК УЧЕНИХ КИЄВО-МОГИЛЯНСЬКОЇ АКАДЕМІЇ 
В СТАНОВЛЕННЯ ПСИХОГІГІЄНИ В УКРАЇНІ (ХVІІ–ХVІІІ ст.)

Метою статті є з’ясування внеску вчених Києво-Могилянської академії в становлення психогігієни 
в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст.

У результаті дослідження з’ясовано, що вчені Києво-Могилянської академії здійснили значний 
внесок у становлення психогігієни в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст. Зокрема, І. Ґізель першим із відомих 
професорів цієї академії у своїх лекціях пропагував вчення про здоров’я душі. С. Яворський вперше 
охарактеризував стан психічного здоров’я і його розладів, а також увів до наукового обігу термін 
«психологія». Теорія афектів душі, розроблена Ф. Прокоповичем, дала змогу виявити як спільну основу, 
так і систему взаємозв’язків у вираженні емоцій. С. Калиновський, розглянувши вікові особливості 
засвоєння моральних навичок, визначив місце морального виховання у забезпеченні душевного здоров’я 
особистості і роль педагога у профілактиці психічних хвороб. С. Кулябка розкрив одну з важливих 
концептуальних засад психології вікового розвитку здорової дитини. Г. Кониський створив теорію щастя, 
уточнив визначення об’єктивного і формального щастя у розроблених курсах філософії і психології. 
Г. Щербацький увів поняття «різновиди душевного ладу», основою якого є пізнання. Г. Сковородою 
висвітлювалися проблеми душевного і фізичного здоров’я; морального виховання; неперервності навчання 
і виховання дітей, ролі вчителя у процесі навчання, що стало основою для подальшого розвитку 
психогігієни навчання і виховання. Психологічні погляди Я. Козельського сприяли виявленню взаємозв’язків 
і рівноваги душевної діяльності, а обґрунтовані ним обов’язки людини щодо самої себе стали основою 
для подальшої розробки основ психогігієни особистості.

Ключові слова: психогігієна, здоров’я душі, Києво-Могилянська академія, І. Гізель, С. Яворський, 
Ф. Прокопович, С. Калиновський, С. Кулябка, Г. Кониський, Г. Щербацький, Г. Сковорода, Я. Козельський.

Сучасні умови життєдіяльності людини характеризуються несприятливим впливом 
різних факторів навколишнього середовища: біологічних, психологічних, соціальних, 
які призводять до зростання чисельності психосоматичних хвороб і нервово-психічних 
порушень. Вивченням цих впливів і розробкою рекомендацій щодо збереження і 
зміцнення психічного здоров’я суспільства і окремих осіб займається психогігієна 
(психічна гігієна).

Елементи збереження психічного здоров’я з’явились у життєвій філософії людини 
задовго до того, як почалася наукова систематична розробка принципів психогігієни і 
розвиток розумово-гігієнічної діяльності. Перші уявлення про психіку людини пов’язані 
з анізмами (лат. аnima – дух, душа) і філософськими дослідженнями цієї проблеми 
древньогрецьких філософів Платона й Аристотеля [10].

Епоха розвитку вітчизняних психологічних знань пов’язується з розвитком 
філософської думки в Україні у XVIІ ст. – це перші спроби осмислити душевний світ 
людини з філософських позицій. Розвиток цього процесу тісно переплітається з першою 
академією в Україні. Це Києво-Могилянська академія, яка до 1658 р. називалася Києво-
Могилянським колегіумом. Академія відзначалася модерною, європейсько-спрямованою 
програмою навчання і видатними особистостями викладацького і студентського складу, 
котрі згодом ставали її видатними професорами. Тому актуальність дослідження полягає 
у з’ясуванні внеску вчених Києво-Могилянської академії в становлення психогігієни в 
Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст.
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В українській історіографії останніх років з’явилися праці, в яких міститься 
інформація про розвиток психогігієни в Україні та за її межами. Так, у статті 
«Теорія і методика педагогічної психогігієни» С.І. Болтівця [5], навчальних 
посібниках «Психогігієна» Н.І. Коцур і Л.С. Гармаш [9; 10] і «Основи психогігієни 
та психопрофілактики» Н.Є. Афанасьєвої [1] серед загального опису історії розвитку 
психогігієни містяться короткі відомості щодо розробки теорій пізнання й емоцій 
С. Кулябки, Г. Кониського, Ф. Прокоповича, а також стисло висвітлена проблема 
душевного здоров’я у творчості Г. Сковороди.

Водночас слід зауважити, що у монографії «Педагогічна психогігієна: теорія 
та методика» і дисертації «Теоретико-методичні засади педагогічної психогігієни» 
С.І. Болтівця здійснено розгорнутий аналіз культурно-історичного розвитку проблеми 
душевного здоров’я і становлення вітчизняної і зарубіжної педагогічної психогігієни. 
Тут міститься значно розширена інформація про наукові доробки викладачів Києво-
Могилянської академії щодо розвитку ідей самозбереження людини, самопізнання і 
рівноваги афектів душі [2; 3; 4].

У статті І.М. Слюсар «Психогігієна: історія та сучасний стан розвитку в органах 
внутрішніх справ України» аналіз вітчизняного історичного доробку в галузі психогігієни 
розпочинається із ХІХ ст. [13]. Основним віхам життя і діяльності Ф. Прокопивича 
присвячені публікації М.Д. Роговича [11] і Д.П. Кирика [8]. В Енциклопедії історії 
України М.В. Кашуба здійснив короткий опис життєдіяльності Георгія Кониського [7], 
а З.І. Хижняк надав відомості про С.П. Кулябку [15]. Науковці Я.М. Стратій, 
В.Д. Литвинов і В.А. Андрушко описали курси філософії і риторики професорів 
Києво-Могилянської академії [14]. Отже, внесок учених Києво-Могилянської академії 
в становлення психогігієни в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст. не був предметом окремого 
ґрунтовного дослідження науковців.

Метою статті є аналіз і узагальнення джерел і літератури щодо з’ясування 
внеску вчених Києво-Могилянської академії в становлення психогігієни в Україні у 
ХVІІ–ХVІІІ ст.

Методологія дослідження ґрунтується на сукупності принципів об’єктивності, 
історизму та системного аналізу фактів і подій.

Становленню основ збереження психічного здоров’я в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст. 
сприяла наукова діяльність вчених Києво-Могилянської академії щодо розробки теорій 
пізнання, емоцій (афектів душі), людського щастя [10]. Бажання людини зумовлені її 
пізнанням, – така основна ідея філософсько-психологічних курсів Києво-Могилянської 
академії, що була утверджена її викладачами в українській психологічній думці 
впродовж ХVІІ–ХVІІІ ст. Інтелектуальне пізнання людини створює можливості для 
досягання мети, а, отже, – здійснення сенсу власного життя, у діяльності задля якого і 
полягає справжнє щастя. Здоров’я, зокрема й здоров’я душі, є водночас метою і засобом 
для досягнення щастя.

Так, випускник Києво-Могилянської колегії (1642 р.), а згодом її професор 
(1645–1650 рр.), ректор (із 1646 р.), український православний діяч, філософ, педагог і 
психолог німецького походження, Інокентій Ґізель (1600–1683 рр.) читав курси філософії 
і психології. У своїх лекціях і праці «Мир з Богом людині» (1669 р.) він пропонував 
людям звернутися до Бога, щоб встановити мир у своїй душі (здоров’я душі). Тут же у 
розділі «Какой грех иногда может и грехом не быти» описав допустимі межі діяльності 
людини щодо фізичного самозбереження [2, с. 24].

Отже, І. Ґізель першим із відомих професорів Києво-Могилянської академії у 
своїх лекціях пропагував вчення про здоров’я душі.

У цій же колегії викладався курс, присвячений вивченню виражених психічних 
порушень, де чітко охарактеризовано стан психічного здоров’я і його розладів. Так, 
випускник (1684 р.), професор і префект (1689–1700 р.) Києво-Могилянської академії 
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Стефан Яворський у творі «Психологія, або трактат про душу» зробив спробу пояснити 
симптоми психофізіологічних механізмів летаргії, епілепсії, апоплексії, паралічу, 
марення, запаморочень та ін. На основі цього трактату С. Яворський у 1691–1693 рр. 
увів до наукового обігу термін «психологія» [2, с. 25].

Український богослов, письменник, поет, математик, філософ, перекладач, 
публіцист, науковець-гуманіст, ректор Києво-Могилянської академії (1710–1716 рр.) 
Феофан Прокопович у 1706–1710 рр. створив теорію емоцій, яка була викладена у книзі 
«Про трактування афектів душі». На думку Ф. Прокоповича, чуттєва душа людини 
є здатністю єдиної людської душі пізнавати благо і зло, зворушуючись при цьому 
відповідним афектом. Афект (емоція) є зворушенням чуттєвої душі від думки про 
добро і зло. Основним почуттям, яке є джерелом афектів (емоцій), мислитель визначає 
любов. Призначення любові подвійне: бажати добра і не бажати зла. Отже, всі емоції 
Ф. Прокопович поділяв на два типи: емоції, пов’язані з бажанням добра, і емоції, 
пов’язані із небажанням зла. До емоцій, пов’язаних із бажанням добра автор визначив: 
любов як основна схильність до блага; радість від досягнення цього блага; бажання 
це благо досягти; турбота про досягнення блага; надія на те, що благо буде досягнуте. 
Емоції, пов’язані із небажанням зла, включають в себе: ненависть, яка відвертає волю 
людини від зла; біль, що виникає, коли людина відчуває зло; страх, який з’являється, 
коли зло загрожує людині; відчай, який охоплює людину, коли та не знає, як відвернути 
зло; гнів, обурення, соромливість, співчуття як види ставлень до зла. Ф. Прокопович 
стверджував, що люди люблять зло, коли думають, що це благо [2, с. 25; 8].

Дружба, на думку Ф. Прокоповича, є одним із видів любові, що полягає у 
зиченні блага іншій людині. Ґенеза дружби полягає у ввічливості, схожості звичок і 
занять, красі та інших чеснотах. Дружба як різновид любові у своїй основі має однакову 
закономірність. Ф. Прокопович вказував на те, «щоб нас любили, ми спершу самі 
повинні любити» [11; 2, с. 25].

За теорією Ф. Прокоповича, корисність любові криється у її «вогняній» природі, 
що збуджує сміливість, відвагу людини, яка любить, під час небезпеки. Водночас є 
шкідлива любов: батьки вберігають сина, коли вітчизна в небезпеці, або син сидить біля 
ліжка хворих батька чи матері, нехтуючи обов’язком перед батьківщиною. Нажаль, саме 
такі випадки притаманні сьогоденню у зв’язку з воєнними діями в зоні АТО.

Вчений виділяє внутрішні взаємозв’язки між емоціями, що дає змогу з’ясувати 
його погляд на структуру повної і цілісної діяльності механізмів душі здорової людини. 
Зокрема, емоція надії пов’язується з емоцією страху на тій підставі, що надія – це 
стан людини, що більше очікує майбутнього добра, ніж боїться майбутнього лиха, 
а страх, навпаки, – це стан людини, що більше боїться майбутнього лиха, ніж очікує 
майбутнього добра. Страх є хворобливим зворушенням людини, викликаним думкою 
про зло, яке вона не в силах відвернути. Але в цьому хворобливому зворушенні є 
користь, бо страх змушує людину позбуватись лінощів, бездіяльності. Звідси – цілющі 
властивості страху [11; 2, с. 25].

Ф. Прокоповичу належить першість у розгляді емоції змагання, котру він 
відносить до типу позитивних. На відміну від змагальної емоції, емоція заздрості – 
це біль, який викликаний із приводу того, що хтось володіє благом, або радість, яку 
викликає чиєсь нещастя. Якщо змагальна емоція напружує душевні сили людини, 
змушуючи її чесно виконувати працю і долати небезпеку, то емоція заздрості не 
викликає потребу в докладанні власних зусиль для одержання такого ж блага, яке є в 
інших, але збуджує хотіння того, щоб відповідного блага інший не мав [8; 2, с. 26].

Окрім теоретичних положень, Ф. Прокопович розкрив методику їх застосування у 
педагогічній діяльності, зокрема при виголошуванні промови. Для того, щоб викликати 
потрібні афекти, на думку Ф. Прокоповича, треба виконувати два найголовніші правила: 
перше: «якщо хочеш вразити слухачів, розповідаючи про якийсь предмет, опиши його 
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так, немов він є перед очима; викликаний афект буде тим більший, чим більше те благо 
або лихо, що його викликає; і крім цього, наочне благо або лихо зворушує більше, ніж 
не наочне; друге: перш ніж викликати афект у слухачів, треба викликати його в собі 
самому» [8; 2, с. 27].

Ф. Прокопович вказував на те, щоб викликати надію, треба показати, що добро 
ближче, а зло – далі. Для цього необхідно описати, яка велика допомога є напоготові, 
те, що ми сильніші й хоробріші за ворога, навести приклади з історії, обіцяти нагороди 
за відвагу, викликати радість, збудити гнів, бо в розгніваної людини надія переважає над 
страхом, і тому вона менше зважає на небезпеку. Для появи змагальної емоції важливо 
згадати про чесноти предків, поставити їх за приклад, а для знищення заздрощів 
потрібне застосування іронії. Для того, щоб викликати любов, стиль промовця має бути 
полум’яний, жвавий, неспокійний, а мовлення – сповнене метафор, алегорій, повторень, 
а де потрібно, пауз, вигуків і закликів [8; 2, с. 27].

Теорія афектів душі, розроблена Ф. Прокоповичем, дала змогу виявити як спільну 
основу, так і систему взаємозв’язків у вираженні емоцій – діад, протилежних за своїм 
психологічним змістом і впливом на цілісний стан особистості. Водночас цією теорією 
були встановлені межі можливих коливань кожної з емоцій під впливом факторів 
зовнішнього, зокрема педагогічного впливу. Здатність до цих коливань, відновлюваність, 
гнучкість вияву є характерною властивістю емоційної сфери людини без виражених 
психічних розладів, а отже, психічно здорової [11; 2, с. 27].

Професор і префект Києво-Могилянської академії у 1732 р., український 
просвітитель фіно-угорських країн півночі Європи Стефан Калиновський (1700–1753 рр.) 
розглянув вікові особливості засвоєння моральних навичок у своїй праці «Філософський 
курс, викладений в Києво-Могилянській академії благородним любителям мудрості 
в 1729–1730 роках високоповажним отцем Стефаном Калиновським». Він зіставив 
вікові здібності людей молодого віку і людей зрілого та літнього віку, що дало 
змогу йому зробити висновок про більшу придатність юнацького віку для засвоєння 
етики як «вождя і вчительки життя», за умови наявної мети майбутнього життя. 
Слід відзначити важливе психогігієнічне значення вибору і засвоєння як дитиною, 
підлітком, юнаком, так і дорослою людиною системи цінностей, ідеалів і мети, котрі 
виражають сенс їх життя і діяльності. Підкреслюючи це, С. Калиновський відзначив: 
«Насамкінець, моральна філософія є лікувальниця хвороб душі, тобто пороків, і 
приборкувачка пристрастей. Отже, чим більше хто-небудь схиляється до пороків, тим 
більше він потребує моральної підтримки». Він визначив місце морального виховання 
у забезпеченні душевного здоров’я особистості і роль педагога у запобіганні «хвороб 
душі» засобами упорядкування («приборкання») пристрастей юнацького віку відповідно 
до мети майбутнього життя [14; 2, с. 28].

Український латиномовний письменник, богослов, гомілетик, професор і ректор 
Києво-Могилянської академії у 1740–1745 рр. Сильвестр Кулябка у складеному ним 
курсі доводив, що функції душі матеріалізуються в органах людини і не існують поза їх 
діяльністю. Отже, душа може бути пізнана шляхом вивчення діяльності органів людини. 
Спостереження С. Кулябки за розвитком функцій органів, які утворюють душу, привели 
дослідника до думки про те, що розумна душа з’являється в зародку людини, але не 
відразу після зачаття, а на певній стадії розвитку цього зародку Діяльність, властива 
зародкові, призводить до виникнення спочатку найпростіших психічних функцій і, дедалі 
ускладнюючись за рахунок досвіду виконаних дій, визначає появу розумної душі. Цим 
самим С. Кулябка розкрив одну з важливих концептуальних засад психогігієни вікового 
розвитку здорової дитини [2, с. 25].

Український філософ, письменник, проповідник, церковний і культурний діяч, 
професор і ректор академії у 1751 р. Георгій Кониський створив теорію щастя [7]. Він 
вказував на те, що щастя полягає у можливості людини здобути саме те, чого вона 
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бажає. Він уточнив визначення об’єктивного і формального щастя, які розрізнялися 
в розроблених його попередниками курсах філософії і психології, зокрема, такі: 
об’єктивне щастя – це об’єкт щастя, матерія, а не саме щастя; формальне щастя – це 
справжнє щастя.

Розробляючи психологічні закономірності доцільної діяльності людини в її русі 
до щастя, Г. Кониський окреслює винятки, які стосуються дій дітей, а також сп’янілих 
і божевільних людей. Оскільки їхні дії не є справжніми людськими діями [2, с. 28–31].

Сучасник Г. Кониського – викладач риторики, філософії, грецької мови, префект 
Києво-Могилянської академії Григорій Щербацький (1725–1754 рр.) ввів поняття 
«різновиди душевного ладу», основою якого він вважав пізнання або осягнення. 
Властивостям відповідають нахили – духовні та тілесні; їх часом виявляють афекти, або 
пристрасті. Джерелом людських помилок Г. Щербацький вважав зовнішні почуття, силу 
уяви, душевні афекти і чистий інтелект. Щоб запобігти помилкам, потрібно з’ясувати 
сутність філософи [2, с. 31].

Таким чином, за визначенням мислителів цього періоду, пізнання становить 
собою основу душевного ладу, прагнення і досягання мети, що у своїй сукупності 
складає щастя людини.

Проблема душевного здоров’я висвітлювалася також випускником Києво-
Могилянської академії, українським філософом, поетом і педагогом Г.С. Сковородою 
(1722–1794 рр.). Він вказував, що щастя полягає у «здоров’ї духа, душевному мирі і 
веселості серця» за умови, якщо людина «живе у згоді з природою». При відсутності 
цих складових у людини спостерігається розлади здоров’я. Якщо «веселості душевної» 
немає, це означає, що людина нещаслива й, відповідно, свідчить про неповноту вияву 
інших складових людського щастя – «здоров’я духу» і «душевного миру». Г.С. Сковорода 
вказував, що «Надмір породжує пересит, пересит – нудьгу, нудьга ж – душевну тугу, а 
хто хворіє на се, того не назвеш здоровим» і «Хіба розумно чинить той, хто, починаючи 
довгий шлях, в ході не дотримує міри?» [6].

Педагогічна спадщина Г.С. Сковороди належить до визначних надбань 
української і світової прогресивної культури XVIII ст. На думку Г.С. Сковороди, 
«головне у вихованні є: благо народити; зберегти вихованцеві молоде здоров’я; навчити 
вдячності». Великий мислитель піклувався про майбутнє здорове як тілом, так і духом 
потомство, і тому рекомендував виховання починати з народження. При цьому він давав 
такі рекомендації батькам: бути здоровими, перед народженням дітей не можна бути 
чим-небудь збудженим, знервованим або п’яним; жінка повинна запобігати суперечок, 
нервових потрясінь [9; 10].

У своїх творах Г.С. Сковорода звертав увагу на роль учителя і лікаря в питаннях 
пізнання та самовдосконалення людини. Сковорода одним із перших в українській 
педагогіці звертався до особистості вчителя. На його думку, вчитель сам повинен 
дбати і сприяти розкриттю та формуванню у процесі навчання природних нахилів і 
можливостей дитини. Важливим у цьому зв’язку є його положення про взаємоповагу і 
дружбу між учителем і учнем [2, с. 31–34].

У багатьох своїх працях, листах Г.С. Сковорода наголошував на неперервності 
навчання і виховання. Зокрема, у листі до М. Ковалинського він наводить слова римського 
письменника Плінія-старшого: «Втрачений той час, який ти не використав на навчання». 
А в іншому листі йому ж радив: «Знаходь годину і щоденно потроху, але обов’язково 
і саме щоденно, підкидай в душу, як у шлунок, слово або вислів і немов до вогню 
підкидай потроху поживи, щоб душа живилась і росла, а не пригнічувалась» [12, с. 397]. 
У листах до В. Томари та інших учнів він давав чимало цінних порад щодо пізнання і 
самопізнання, а головне – навчитись бути гарною людиною.

Визначальним у моральному вихованні, за його переконанням, є формування 
звичок високоморальної поведінки молоді, оскільки звичка «не в знании живет, но в 
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делании» [12, с. 397]. Результатом морального виховання є особистість, котра прагне 
стати кращою. Виходячи з цих положень, Г. Сковорода звертав також особливу увагу на 
виняткове значення поваги і любові до дітей, гуманного ставлення до них із боку батьків 
старших, вчителів. Запорукою успішного виховання дітей, за Г. Сковородою, мають бути 
добрі настанови, викорінення поганих звичок. Він рекомендував такі методи виховання, 
як бесіда, роз’яснення, приклад, поради та ін. Виховуючи особистість, наголошував 
мислитель, слід більше вдаватися до переконань, привчати учнів аналізувати свої 
вчинки [2, с. 34].

Письменник, філософ-просвітитель, випускник Києво-Могилянської академії 
1750 р. Яків Павлович Козельський (1729–1794 рр.) розглядав проблеми душевного 
здоров’я у своєму творі «Філософічні пропозиції...» (1768 р.), і, зокрема, його друга 
глава – «Про психологію». Особливістю психологічних поглядів вченого, що сприяли 
виявленню взаємозв’язків душевної діяльності і її рівноваги, є діалектичний погляд на 
психічні властивості. Він відрізняє дотепність від глибокодумності і вказує на те, що ці 
два обдаровання рідко поєднуються в одній людині. За визначенням Я.П. Козельського, 
сором є печаллю про те, що людина вважає шкідливим для своєї слави. Мислитель 
обґрунтував обов’язки людини щодо самої себе, які складають основу для подальшої 
розробки основ психогігієни особистості. Обов’язки людини до душі, зазначає він, 
полягають у необхідності можливим чином вести своє пізнання у досконалість [2, с. 35].

Отже, аналіз і узагальнення джерел і літератури дозволив з’ясувати, що вчені 
Києво-Могилянської академії здійснили значний внесок у становлення психогігієни 
в Україні у ХVІІ–ХVІІІ ст. Зокрема, І. Ґізель першим із відомих професорів цієї 
академії у своїх лекціях пропагував вчення про здоров’я душі. С. Яворський вперше 
охарактеризував стан психічного здоров’я і його розладів, а також увів до наукового 
обігу термін «психологія». Теорія афектів душі, розроблена Ф. Прокоповичем, дала 
змогу виявити як спільну основу, так і систему взаємозв’язків у вираженні емоцій. 
С. Калиновський розглянув вікові особливості засвоєння моральних навичок і 
визначив місце морального виховання у забезпеченні душевного здоров’я особистості 
і роль педагога у профілактиці психічних хвороб. С. Кулябка розкрив одну з важливих 
концептуальних засад психогігієни вікового розвитку здорової дитини. Г. Кониський 
створив теорію щастя, уточнив визначення об’єктивного і формального щастя, які 
розрізнялися в розроблених його попередниками курсах філософії і психології. 
Г. Щербацький увів поняття «різновиди душевного ладу», основою якого є пізнання. 
Г. Сковородою висвітлювалися проблеми душевного і фізичного здоров’я; морального 
виховання; неперервності навчання і виховання дітей, ролі вчителя у процесі навчання, 
що стало основою для подальшого розвитку психогігієни навчання і виховання. 
Психологічні погляди Я. Козельського сприяли виявленню взаємозв’язків і рівноваги 
душевної діяльності, а обґрунтовані ним обов’язки людини щодо самої себе стали 
основою для подальшої розробки основ психогігієни особистості.

Перспективи подальших розвідок у даному напрямку полягатимуть у висвітленні 
розвитку психогігієни в Україні у ХІХ–ХХІ ст. в аспекті аналізу досліджень науковців і 
науково-дослідних установ.
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Tovkun L. The contribution of the scientists of the Kyiv-Mohylianska Academy to the development 
of psychohygiene in Ukraine in the ХVІІth – ХVІІІth centuries.

The purpose of the article is to analyze and synthesize sources and literature on fi nding out the 
contributions of the scientists of the Kyiv-Mohylianska Academy to the development of psychohygiene in Ukraine 
in the ХVІІth – ХVІІІth centuries.

In the result of research it was found out that the scientists of the Kyiv-Mohylianska Academy made 
a signifi cant contribution to the development of psychohygiene in Ukraine in the ХVІІth–ХVІІІth centuries. In 
particular, I. Gizel, the fi rst well-known professos of this academy, promoted the doctrine of soul’s health in his 
lectures. S. Yavorskyi fi rst characterized the state of psychics health and his disorders, and also introduced the 
term «psychology» to the sci entifi c treatment. The theory of the affects of the soul, developed by F. Prokopovych, 
made it possible to reveal both a common basis and a system of interconnections in expressing emotions. 
S. Kalynovskyi, having considered the age-old peculiarities of learning moral skills, determined the place of 
moral education in providing mental health of the individual and the role of the teacher in the prevention of 
mental illness. S. Kuliabka disclosed one of the important conceptual foundations of the psychology of the 
age-old development of a healthy child. G. Konyskyi created the theory of happiness, clarifi ed the defi nition 
of objective and formal happiness in the developed courses of philosophy and psychology. H. Shcherbatskyi 
introduced the concept of «varieties of the system of soul», the basis of which is cognition. H. Skovoroda covered 
problems of mental and physical health; moral upbringing; the continuity of the education and upbringing of 
children, the role of the teacher in the learning process, which became the basis for the further development of 
psychohygiene education and upbringing. Psychological views by Ya. Kozelskyi contributed to the identifi cation 
of interrelationships and the balance of psychic’s activity, and his substantiated human responsibilities towards 
themselves became the basis for further development of the foundations of psychohygiene of the individual.

Key words: psychohygiene, health of the soul, Kyiv-Mohylianska Academy, I. Gisel, S. Yavorskyi, 
F. Prokopovych, S. Kalynovskyi, S. Kuliabka, G. Konyskyi, G. Shcherbatskyi, H. Skovoroda, Ya. Kozelskyi.
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СТАНОВЛЕННЯ І РОЗВИТОК ПЕДІАТРІЇ ТА ДИТЯЧОЇ ГІГІЄНИ 
В УКРАЇНІ (друга половина ХІХ – початок ХХ ст.)

У статті проведено цілісний процес відтворення історії становлення і розвитку педіатрії 
та дитячої гігієни на терені України в другій половині ХІХ – початку ХХ ст. Встановлено, що 
основоположником вітчизняної педіатрії як науки вважається Степан Хомич Хотовицький (1796–
1885 pp.), українець за походженням, професор Медико-хірургічної академії в Петербурзі. Учений вперше 
дав визначення поняття «педіатрія», написав перший посібник «Педіатрика» (1847) із урахуванням 
глибоких знань анатомії і фізіології дитячого організму.

З’ясовано, що розвиток педіатрії і дитячої гігієни на терені України був тісно пов’язаний із 
діяльністю медичних факультетів університетів, де формувалися перші кафедри дитячих хвороб 
і вітчизняні медичні наукові школи. Київський університет св. Володимира став лідером розвитку 
педіатрії і дитячої гігієни, створивши в 1889 році першу на терені України кафедру дитячих хвороб. 
Її керівником був професор Василь Єгорович Чернов (1852–1915) – вихованець Петербурзької медико-
хірургічної академії, учень професора Н.І. Бистрова. Згодом такі кафедри були відкриті в Харківському 
Імператорському університеті (1892 р.) та в Новоросійському університеті (1903 р.). Зусиллями 
кафедр медичних факультетів університетів педіатрія вирізняється в самостійну дисципліну і науковий 
напрямок. Заснування дитячих клінік сприяло вдосконаленню навчально-методичному процесу та 
подальшому розвитку вітчизняної педіатрії і дитячої гігієни. Представниками Київської школи педіатрів 
були розроблені заходи боротьби з дитячою смертністю, організована Спілка сприяння вихованню 
дітей. У 1900 році професором І.В. Троїцьким засноване Київське товариство педіатрів, а в 1912 році 
Товариство дитячих лікарів у Харкові.

Показано вагому значимість наукових розробок в галузі педіатрії і дитячої гігієни вітчизняних 
учених-лікарів – В.І. Троїцького, В.Є. Чернова, О.Л. Липського, М.Д. Пономарьова, В.Ф. Якубовича. 
У 1887 р. В.І. Троїцьким було видано перший на терені України посібник «Курс лекцій з хвороб дитячого 
віку», в якому підкреслювалося значення чинників зовнішнього середовища, фізичного і гігієнічного 
виховання дитини. По суті, це був перший повноцінний підручник із педіатрії в Україні. Учені працювали 
у галузі антенатальної профілактики, гігієни дітей, дієтології, діагностики дитячих хвороб, з’ясування 
етіології та патогенезу хвороб новонароджених і дитячих інфекційних хвороб. Для удосконалення знань 
із педіатрії вітчизняні вчені проходили стажування в Австрії, Німеччині, Швейцарії, Угорщині, приймали 
участь в організації Міжнародного товариства дитячих лікарів та І Міжнародного з’їзду педіатрів у 
Парижі, їх наукові розвідки мали міжнародне визнання.

Ключові слова: педіатрія, дитяча гігієна, Київський університет Св. Володимира, Харківський 
Імператорський університет, Новоросійський університет, В.І. Троїцький, В.Є. Чернов, М.Д. Пономарьов, 
В.Ф. Якубович.

Становлення і розвиток вітчизняної педіатрії тісно пов’язаний із розвитком 
світової медицини та педіатрії. Діти є найбільш уразливою частиною суспільства. 
Значну частину здоров’я людина втрачає у дитячому віці, у зв’язку з чим привертає 
увагу подальший розвиток та організація педіатричної допомоги. Резолюція Генеральної 
Асамблеї ООН «Здоров’я населення світу і зовнішня політика» (ухвалена на 69-й 
сесії Генеральної Асамблеї ООН 11 грудня 2014 р.) підкреслює обов’язок держав-
членів створювати стійкі національні системи охорони здоров’я, «визнаючи цінність 
загального охоплення послугами охорони здоров’я та його важливість для забезпечення 
доступу до якісного медичного обслуговування, турбуючись про те, щоб ці послуги 
не були фінансово обтяжливими для їх одержувачів, насамперед для уразливих верств 
населення» [24, с. 111].

Водночас педіатрична служба в нашій країні сьогодні переживає складні 
часи. Основний час своєї професійної діяльності лікар-педіатр присвячує лікуванню 
захворювань, тому недостатньо уваги приділяється профілактичному напрямку охорони 
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здоров’я дітей. Також, зважаючи на зміни в суспільстві ХХІ століття – всеохоплюючої 
економічної кризи і обмеження матеріальних і фінансових ресурсів, насамперед охорони 
здоров’я, питання профілактики захворювань дитячого населення набирають особливої 
уваги і актуальності. Адже світовий досвід переконливо показав, що цілеспрямований 
вплив на керовані фактори ризику захворювань дозволив попередити людству масові 
захворювання, а своєчасне і масове лікування – їх ускладнення. Під цим кутом зору 
особливо актуальним є вивчення історії становлення і розвитку педіатрії та дитячої 
гігієни в другій половині ХІХ – 1920-х рр. ХХ століття. Саме тому слід використовувати 
результати, методики та деякі методологічні підходи наукових відкриттів минулого 
на новому витку соціально-економічного розвитку у зв’язку з появою нових 
хвороб ХХІ століття.

Аналіз джерел і літератури із зазначеної проблеми показав наявність незначної 
кількості публікацій, присвячених історії становлення і розвитку педіатрії та дитячої 
гігієни на терені України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття. В основному ця 
інформація в стислій формі висвітлена на сторінках підручників і навчальних посібників 
із педіатрії, зокрема за авторством В.Г. Майданник, В.Г. Бурлай, О.З. Гнатейко, К.Д. Дука, 
Ю.М. Нечитайло, М.В. Хайтович [19; 20], В.Д. Чеботарьової і В.Г. Майданник [27], 
Н.І. Коцур [9] та інших. Окремі аспекти становлення і розвитку вітчизняної педіатрії 
і дитячої гігієни містяться в збірниках, присвячених історії становлення і розвитку 
Київського університету св. Володимира [10; 13; 21], Харківського Імператорського 
університету [2; 4; 6] та Новоросійського університету [1; 7; 8]. Короткі відомості про 
педагогічну, наукову та організаційну діяльність вітчизняних учених у галузі педіатрії – 
О.П. Матвеєва, І.В. Троїцького, В.Є. Чернова, О.Л. Липського, М.Д. Пономарьова, 
В.Ф. Якубовича зазначаються в біографічних словниках [21] та енциклопедичних 
виданнях [22; 26; 28; 29].

У сучасній українській історіографії певну наукову значимість має низка публікацій 
учених-педіатрів Національного університету імені О.О. Богомольця – В.Г. Майданник, 
О.О. Гордок, Н.О. Кундіна, М.В. Хайтович [12; 13; 14; 15; 16; 17; 18], опублікованих 
на сторінках таких періодичних видань як «Педіатрія, акушерство та гінекологія» 
та «Науковий вісник Національного медичного університету ім. О.О. Богомольця». 
У зазначених наукових розвідках висвітлюються невідомі сторінки історії заснування 
кафедри дитячих хвороб у Київському університеті св. Володимира, розкривається 
педагогічна, наукова та громадська діяльність першого завідувача кафедрою дитячих 
хвороб, професора В.Є. Чернова, перших викладачів кафедри – приват-доцентів 
О.Л. Липського та І.В. Троїцького, показано їх внесок у створенні Київського 
товариства дитячих лікарів, організації Міжнародної асоціації дитячих лікарів і першого 
з’їзду дитячих лікарів.

Таким чином, вивчення напрацювань попередніх дослідників зумовило мету 
написання статті – цілісне відтворення історії становлення і розвитку педіатрії та дитячої 
гігієни на терені України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття та визначенні 
найвагоміших здобутків учених-лікарів Київського університету св. Володимира, 
Харківського Імператорського і Новоросійського університетів у зазначений період.

Слід відзначити, що передумови становлення педіатрії як науки і практичної 
галузі охорони здоров’я дітей закладалися ще в першій половині ХІХ століття. Педіатрія 
і дитяча гігієна розвивалася одночасно з акушерством і гінекологією.

Основоположником вітчизняної педіатрії як науки вважається Степан Хомич 
Хотовицький (1796–1885 pp.), українець за походженням, професор Медико-хірургічної 
академії в Петербурзі. Ґрунтуючись на великому власному досвіді й обізнаності у 
світовій літературі, він написав перший посібник «Педіатрика» (1847). Свій посібник 
С.Х. Хотовицький побудував на глибокому знанні анатомії і фізіології дитячого 
організму. Зокрема, він підкреслював, що в процесі розвитку в організмі дитини 
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відбуваються зміни не лише кількісного, а й якісного характеру та зазначав, що дитина – 
це не доросла людина в мініатюрі. Організм дитини суттєво відрізняється від організму 
дорослої людини не лише за розмірами, а й тим, що він постійно росте, розвивається і 
вдосконалюється. Це мають урахувати не лише батьки та родичі, а й ті, хто досліджує 
ріст, розвиток дитини, а також доглядає за нею. Стосовно діяльності лікаря він писав: 
«дитячий лікар повинен не лише сповна ознайомитися з фізіологічними й патологічними 
особливостями дитячого організму, але разом з тим мати ще й особливу прихильність до 
дітей. Він повинен знаходити задоволення від спілкування з дітьми; він повинен уміти з 
дітьми бути ніби дитиною» [19, с. 14].

Наукові розвідки С.Х. Хотовицького мали вагомий вплив на розвиток педіатрії 
в Україні. Вчений вперше трактував поняття «педіатрія» (від грецького paidos – 
дитина, iatreia – лікування) як науки про відмінні особливості в будові, фізіологічних 
особливостей і захворюваннях дитячого організму і базованого на цих особливостях 
збереження здоров’я і лікування захворювань у дітей [19, с. 15]. Це визначення 
мало змінилося до теперішнього часу. Згідно сучасних уявлень, педіатрія вивчає 
закономірності розвитку дітей, причини і механізми виникнення захворювань, 
методи їх діагностики, лікування, профілактики. Педіатрія є інтегративною наукою 
про дитину, її внутрішній світ, морфо-функціоанльний стан органів та систем в 
різні вікові періоди.

У посібнику С.Х. Хотовицького «Педіатрика» подано чіткий опис різних форм 
патології дитини, детально обґрунтовано засоби запобігання їх, способи догляду, 
дієтологію у дітей раннього віку. Вчений опублікував низку робіт із гігієни, судової та 
медичної поліції, інфекційних захворювань. Багато уваги приділяв також ролі харчування, 
способу життя, захворювань і звичок вагітних жінок у патології плода. Таким чином, 
С.Ф. Хотовицький вважається основоположником не лише сучасної педіатрії, а й гігієни 
та профілактичної медицини.

Розвиток педіатрії і дитячої гігієни в Україні тісно пов’язаний із діяльністю 
медичних факультетів університетів, де формувалися перші вітчизняні медичні наукові 
школи. В цьому аспекті слід розглянути становлення і розвиток педіатрії в Київському 
університеті св. Володимира, Харківському Імператорському та Новоросійському (нині 
Одеському) університетах.

Важливе значення для розвитку української науки і культури мало заснування 
в 1834 р. Київського університету св. Володимира, другого університету в Україні 
після Харківського університету, заснованого в 1805 р. Відкриття в 1841 р. медичного 
факультету в Київському університеті стало новим етапом в історії медичної освіти 
і науки не лише в Україні, але й у всій Російській імперії. Особливу увагу розвитку 
медичного факультету приділяв М.І. Пирогов (1858–1861 рр.), як попечитель Київського 
навчального округу. Першочергову роль вчений приділяв розвитку профілактичної 
медицини. Його підтверджені часом слова «Майбутнє належить медицині запобіжній…. 
Ось в чому прогрес справжньої науки» актуальні і в наш час [10, с. 404].

Значну роль у підготовці лікарів із питань охорони здоров’я матері і дитини 
відіграла кафедра акушерства, гінекології і дитячих хвороб. Її першим керівником був 
заслужений ординарний професор Олександр Павлович Матвеєв (1816–1888 р.), який 
завідував кафедрою 38 років, а також в різні роки був деканом медичного факультету та 
ректором Київського університету. Для удосконалення знань із педіатрії та в подальшому 
написання курсу лекцій для вітчизняних студентів медична рада Університету Святого 
Володимира в 1841 р. прийняла рішення стосовно відрядження першого керівника 
кафедри акушерства за кордон.

У 1848 р., під завідуванням професора О.П. Матвєєва, кафедру було 
перейменовано в «кафедру акушерства, жіночих і дитячих хвороб», був розпочатий 
окремий лекційний курс із педіатричних питань, а в 1858 р. у підручник із акушерства 
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було включено розділ про вигодовування новонародженого та правила перев’язки 
пуповини [19, c. 30].

Починаючи з 70-х рр. ХІХ століття питання викладання педіатрії на кафедрі 
акушерства, жіночих і дитячих хвороб посідали значне місце. У 1874 р. на цій кафедрі 
було організовано приват-доцентський курс дитячих хвороб, який читав доктор 
медицини Олександр Лукич Липський (1836–1889 рр.). Слід підкреслити, що це був 
перший на терені України самостійний курс педіатрії і дитячої гігієни, який викладався 
впродовж 1874–1889 рр. [19, с. 31].

У вересні 1885 р. для викладання дитячих хвороб у Київському університеті 
св. Володимира був запрошений другий приват-доцент (без штатного утримання) – 
доктор медицини, талановитий педіатр Іван Віссаріонович Троїцький (1856–1923 рр.), 
учень професора Петербурзької медико-хірургічної академії М.І. Бистрова. Весь його 
творчий шлях був пов’язаний із розвитком і вдосконаленням педіатричних знань у 
Київському, Харківському та Єкатеринославському університетах.

Наукові праці та громадська робота І. В. Троїцького мали вагоме значення 
не лише для розвитку вітчизняної, але й світової педіатрії. Ще під час навчання в 
Київському університеті св. Володимира І.В. Троїцький слухав лекції відомих учених – 
В.Т. Покровського, О.П. Матвеєва, В.А. Беца, П.І. Перемежко, Н.А. Хржонщевського 
та інших. Предмети, що викладалися ними, були близькі майбутній спеціальності 
І.В. Троїцького, особливо лекції з терапії, інфекційних хвороб професора 
В.Т. Покровського та лекції з акушерства професора О.П. Матвеева. Велику роль у 
формуванні І.В. Троїцького як лікаря-педіатра відіграв професор кафедри акушерства, 
жіночих і дитячих хвороб О.П. Матвеєв, у якого молодий лікар запозичив раціональні 
думки щодо хвороб новонароджених. Цьому періоду дитячого віку він приділяв надалі 
багато уваги як у наукових працях, так і в громадській діяльності [18, с. 59–60].

Питання педіатрії і дитячої гігієни були в полі зору І.В. Троїцького ще під час 
його професійної діяльності на посаді земського лікаря в с. Охромеєвичі Сосницького 
повіту Чернігівської губернії. Саме тут на практиці він стикнувся з украй важким 
становищем дітей у селі, особливо влітку. Молодий лікар зрозумів, що необхідно 
боротися за здоров’я та життя підростаючого покоління і тому обрав як спеціальність 
один із найважчих, мало розроблених напрямів медицини – педіатрію. За роки діяльності 
в Чернігівському земстві (1878–1881 рр.) І.В. Троїцький написав і опублікував 5 робіт, 
які в основному торкалися питань педіатрії. Зокрема, зібрав матеріал про найбільш 
поширене в ті часи інфекційне захворювання – епідемічний паротит, який пізніше став 
темою його докторської дисертації «Матеріали до вчення про епідемічний паротит». 
Після трьохрічної роботи земським лікарем І.В. Троїцький, як і багато його сучасників, 
від’їжджав для удосконалення кваліфікації за кордон, зокрема в м. Відень (Австрія), 
із захопленням він почав вивчати дитячі хвороби, слухав лекції професорів Widerhofer 
і Monti. Влітку 1884 р. І.В. Троїцький переїхав до Києва. Спочатку він працював 
ординатором у Києво-Кирилівських богодільнях, лікарем у Подільському денному 
притулку. Його ім’я вже на той час було популярним у науковому світі, а гуманність і 
демократизм привертали велике число хворих дітей бідняків [15, с. 45; 19, с. 32].

Початок педагогічної діяльності І.В. Троїцького збігся з тим періодом у розвитку 
педіатрії, коли в периферійних університетах Росії точилась боротьба за організацію 
самостійних кафедр дитячих хвороб. Близько чотирьох місяців керівництво університету 
приглядалося до І.В. Троїцького, а попечитель Київського учбового округу перевіряв 
його «благонадійність». Це було звичайним явищем у ті часи, оскільки новий 
університетський статут (1884 p.), що ліквідував рештки університетської автономії, 
доручав всю діяльність університету «опікуванню» міністра народної освіти та 
попечителя учбового округу. Лише 31 грудня 1885 р. попечитель Київського учбового 
округу вніс пропозицію в Медичну раду університету «про затвердження приват-
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доцентом Університету св. Володимира з дитячих хвороб доктора медицини Івана 
Троїцького», а з 7 березня 1886 р. ця пропозиція була затверджена. Проте впродовж 
1886–1888 pp. І.В. Троїцький читав курс лекцій і проводив практичні заняття зі 
студентами, не отримуючи за це зарплати. Любов до справи, енергійна діяльність 
медика, спрямована на поліпшення викладання дитячих хвороб, привернули увагу 
декана медичного факультету В.А. Суботіна, який неодноразово порушував у Медичній 
раді університету питання про грошову винагороду І.В. Троїцькому. Відсутність 
дитячої клініки була основною перешкодою в організації викладання педіатрії як 
самостійної дисципліни. Оскільки не було спеціальної бази для занять, І.В. Троїцькому 
та О.Л. Липському доводилось використовувати лікарні та амбулаторії благодійних 
товариств – відділення для підкидьків, дитячу лікарню сирітського будинку громадського 
опікування, а пізніше амбулаторію Товариства надання допомоги хворим дітям у Києві. 
Необхідність створення дитячої клініки при Київському університеті та виділення курсу 
дитячих хвороб у самостійну кафедру були очевидними [14, с. 65; 15, с. 43–44].

Ініціатором організації самостійної кафедри дитячих хвороб у Київському 
університеті був академік Г.Е. Рейн, який після тривалих клопотань добився її 
заснування. Вперше питання про виділення самостійної кафедри дитячих хвороб та про 
створення дитячої клініки порушив Г.Е. Рейн ще у травні 1885 р. У своєму піклуванні 
він обґрунтував необхідність відділення курсу дитячих хвороб від кафедри акушерства та 
гінекології, насамперед, швидким удосконаленням та збільшенням обсягу знань у галузі 
педіатрії як у Росії, так і за кордоном, і тим самим підкреслив необхідність виділення 
цієї дисципліни у самостійний предмет викладання в університеті. Розглянувши питання 
про заснування кафедри дитячих хвороб, Медична рада університету 30 травня 1886 р. 
дійшла такого висновку: «винести клопотання перед вищим керівництвом про створення 
особливої кафедри дитячих хвороб, але тільки умовно, тобто коли буде можливість 
влаштувати дитячу клініку» [15, с. 45]. Водночас шлях до її створення був тривалим 
і досить нелегким, сповненим усіляких перешкод, зокрема, основною з них була 
відсутність дитячої клініки для проведення практичних занять. Крім того, керівництво 
довго не могло визначитися з кандидатурою завідувача: основними претендентами були 
відомі на той час педіатри М.Ф. Філатов, Ф.К. Артгейм, В.Є. Чернов. У вирішенні 
цього питання велику роль відіграв відомий вітчизняний педіатр К.А. Раухфус, який 
рекомендував професором на створювану кафедру дитячих хвороб у Київському 
університеті, насамперед, відомого у ті часи М.Ф. Філатова. Відносно кандидатури 
приват-доцента І.В. Троїцького, зовсім йому не знайомого, він дав негативну відповідь, 
оскільки робив висновок про його наукову діяльність лише за вказаними у листі 
міністра лекціями, що вийшли в 1887 p., ігноруючи цілий ряд його опублікованих праць 
(про епідемічний паротит, клініко-експериментальне вивчення властивостей травневої 
конвалії). Хоча ці праці були першими науковими дослідженнями І.В. Троїцького, 
вони за глибиною та актуальністю заслужили високої оцінки як його сучасників, так і 
вчених XX століття. 

Неочікувана відмова М.Ф. Філатова від посади завідувача кафедри дитячих 
хвороб потягла за собою тривалу переписку між міністерством, попечителями 
Московського та Київського учбових округів та іншими особами, в результаті 
чого було вирішено призначити на цю посаду іншого педіатра, рекомендованого 
К.А. Раухфусом, – В.Є. Чернова. Таким чином, доктор медицини, екстраординарний 
професор В.Є. Чернов став у вересні 1889 р. керівником першої в Україні кафедри 
дитячих хвороб. До його приходу вже багато було зроблено у постановці викладання 
дитячих хвороб. І.В. Троїцький запровадив у цей курс нові розділи: анатомо-фізіологічні 
особливості дитячого організму, гігієну дитячого віку, хвороби перших днів життя, 
гострі інфекційні захворювання (дифтерія, скарлатина, кір, кашлюк, віспа, епідемічний 
паротит) [14, с. 65].
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Таким чином, від початку клопотань щодо створення самостійної кафедри 
дитячих хвороб (травень, 1885 р.) в Київському університеті св. Володимира та до її 
початку діяльності (вересень, 1889 р.) минуло понад 4 роки.

Слід відзначити високу педагогічну майстерність І.В. Троїцького та глибоке 
володіння ним методології викладання дитячих хвороб. Читаючи курс лекцій з 
дитячих хвороб і проводячи практичні заняття зі студентами біля ліжка хворих, він 
особливу увагу звертав на вікові анатомо-фізіологічні особливості дитячого організму. 
Застосовуючи такий метод як огляд дитини, він виходив із вчення про єдність організму 
та про зв’язок його з навколишнім середовищем. У своєму посібнику «Вчення про дитячі 
хвороби» (1908 р.) І.В. Троїцький присвятив цьому питанню спеціальну главу «Способи 
дослідження дітей та розпізнавання їх хвороб». Він зазначав, що обстеження хворої 
дитини слід починати з швидкого загального огляду, а потім – збору анамнезу зі слів 
матері, задаючи їй навідні запитання. Із них на першому місці він ставив запитання про 
з’ясування умов зовнішнього середовища, в якому мешкає дитина (квартира, матеріальні 
умови життя, професія та здоров’я рідних тощо). Володіючи прекрасним даром слова, 
великою ерудицією, чудовою пам’яттю, він приваблював аудиторію виключно цікавими 
лекціями, демонстрацією хворих, ілюстраціями, запозиченими з історії медицини 
та художньої літератури. І.В. Троїцький користувався великою популярністю серед 
студентів як прекрасний лектор, педагог та уважний наставник. Він прислуховувався до 
запитів студентів і чутливо відгукувався на їхні потреби [13; 18].

Особливо вагомою була наукова спадщина В.І. Троїцького. Він є автором 
150 наукових праць і декількох підручників з педіатрії, історії педіатрії та дитячої 
гігієни. У 1887 р. ним видано перший на терені України посібник «Курс лекцій з 
хвороб дитячого віку», в якому активно пропагувалося природне вигодовування, 
підкреслювалося значення чинників зовнішнього середовища, фізичного і гігієнічного 
виховання дитини. У передмові до першого випуску посібника він писав: «Мета даного 
видання – задовольнити прохання слухачів, які висловили мені своє бажання мати під 
рукою посібник з вивчення основної та суттєвої частини педіатрії, у тому вигляді, як цей 
предмет викладається мною в курсі лекцій». В наступні 2 роки (1888 р. та 1889 р.) ці 
лекції були перероблені, доповнені та вийшли у світ значно більшим тиражем [18, с. 59]. 
По суті, це був перший повноцінний підручник із педіатрії в Україні. Учений працював 
також у галузі антенатальної профілактики, гігієни дітей, з’ясування етіології та 
патогенезу дитячих інфекційних хвороб. Він довів вплив соціально-економічних умов на 
розвиток рахіту і рівень дитячої смертності, а також необхідність заходів щодо охорони 
здоров’я матері для нормального розвитку дитини.

Окрім педагогічної та наукової діяльності в Київському університеті, 
І.В. Троїцький багато часу віддавав громадській роботі. У листопаді 1891 р. за його 
ініціативою було організовано благодійне Товариство надання допомоги хворим дітям 
у Києві. При товаристві в 1892 р. була створена зразкова за тих часів амбулаторія, де 
проводився безкоштовний прийом бідних дітей. Із 26 серпня 1893 р. при амбулаторії 
почав працювати кабінет безкоштовної видачі обеззараженого коров’ячого молока. 
Цей заклад був прообразом дитячої консультації з молочною кухнею. При амбулаторії 
І.В. Троїцький організував регулярні наукові наради, на яких заслуховувалися доповіді 
і консультувалися найтяжчі у діагностичному відношенні хворі. Щороку під час літніх 
канікул І.В. Троїцький відвідував дитячі лікарні великих міст Росії, а також лікарні в 
Австрії, Угорщині, Швейцарії та інших.

Плідною була також робота І.В. Троїцького щодо підготовки лікарів-педіатрів 
на терені України. В 1900 р. ним був створений Київський осередок педіатрів. Він був 
обраний його головуючим. Велика заслуга належить йому в створенні міжнародного 
осередку дитячих лікарів, проведенні першого міжнародного з’їзду педіатрів. Він брав 
участь у 6 міжнародних з’їздах педіатрів, де виступав із доповідями з історії педіатрії.
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Активна громадська діяльність І.В. Троїцького не викликала особливої довіри у 
керівництва університету. Умови роботи, що склалися, та бажання самостійно керувати 
кафедрою дитячих хвороб змусили І.В. Троїцького в 1902 р. подати на конкурс у 
Харківський університет. У числі конкурентів були приват-доценти І.А. Баранніков, 
Н.Н. Філіпов, В.П. Жуковський. Більшість голосів при балотуванні виявилось у 
І.В. Троїцького. У квітні 1902 р. приват-доцент І.В. Троїцький був обраний за конкурсом 
екстраординарним професором кафедри дитячих хвороб медичного факультету 
Харківського університету, а з вересня він уже приступив до роботи [18].

Як зазначалося нами, першу в Україні кафедру дитячих хвороб було організовано 
в 1889 р. при Київському університеті св. Володимира. Її керівником був професор 
Василь Єгорович Чернов (1852–1915 рр.) – вихованець Петербурзької медико-хірургічної 
академії, учень професора М.І. Бистрова.

В.Є. Чернов увійшов в історію медицини як учений в галузі педіатрії. Вагомий 
вплив на формування його наукового світогляду належала вчителю, професору, 
засновнику Петербурзької школи педіатрів, неперевершеному лектору та викладачу і 
просто неординарній особистості – М.І. Бистрову. Окрім В.Є. Чернова, серед його учнів 
було ще чимало здібних молодих вчених, які продовжили справу вчителя і все життя 
невтомно працювали для розвитку вітчизняної педіатрії. Серед вітчизняних учених-
педіатрів: І.В. Троїцький – приват-доцент Київського університету, а згодом – професор 
і завідувач кафедри Харківського університету, В.Ф. Якубович – професор і організатор 
кафедри дитячих хвороб Новоросійського університету та інші.

Під керівництвом М.І. Бистрова у 1881 р. В.Є. Черновим була опублікована його 
перша наукова робота «Про нервових дітей», а вже в 1883 р. молодий лікар захистив 
докторську дисертацію на тему: «Про всмоктування жиру дорослими і дітьми під час 
гарячкових захворювань і поза ними». Після захисту дисертації вчений вже цілком 
присвятив себе педіатрії, значно збагативши її своїми відкриттями. Наукові дослідження 
В.Є. Чернова були присвячені питанням кишкового всмоктування і засвоєння харчових 
речовин у здорових і хворих дітей, лікуванню дифтерії і хірургічних хвороб. Науковий 
доробок В.Є. Чернова складає не один десяток праць, а питання, підняті ним більше 
130 років тому, актуальні й сьогодні [11, c. 65; 16; 17].

У 1889 р. вчений переїздить до Києва, оскільки його призначили 
екстраординарним професором і завідувачем на новостворену кафедру дитячих хвороб 
Університету Св. Володимира. З перших днів керівництва кафедрою В.Є. Чернов 
розпочав удосконалювати навчально-методичний супровід викладання педіатрії в 
Київському університеті Св. Володимира. Не дивлячись на те, що навчальна програма 
з педіатрії вже була складена приват-доцентами О.Л. Липським та I.В. Троїцьким, 
які викладали дитячі хвороби ще при кафедрі акушерства і жіночих хвороб, новий 
завідувач вніс до неї свої корективи і доповнення. Зокрема, в програму викладання 
дитячих хвороб було включено такі розділи: анатомо-фізіологічні особливості дитячого 
організму; хвороби новонароджених; фізичне виховання дітей; способи вигодовування 
дітей; хвороби шлунка і кишківника; хвороби гортані, дихальних шляхів і легень; 
нервові захворювання; дитячі інфекційні хвороби. Ученим було змінено також розклад 
теоретичних і практичних занять із дитячих хвороб.

Про педагогічну майстерність професора В.Є. Чернова можна судити з першої 
прочитаної ним лекції у Київському університеті, опублікованій в газеті «Врач» 
(№ 49 і № 50 за 1890 р.). Майбутнім лікарям вчений викладав історію організації 
кафедр педіатрії в нашій країні і відстоював прогресивні погляди вітчизняних учених-
педіатрів. У своїх лекціях В.Є. Чернов указував на необхідність глибоких знань для 
кожного лікаря специфіки дитячих захворювань та методики їх лікування, обґрунтовував 
їх цифровими даними (за таблицями смертності дітей), які вимагали детального 
аналізу [19, c. 33].
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Проведення практичних занять із дитячих хвороб потребувало дитячої клініки. 
Саме тому, окрім викладацької діяльності, основні зусилля В.Є. Чернова в той час були 
спрямовані на її створення. Копітка праця і невтомний його ентузіазм врешті-решт дали 
свої плоди: у 1891 р. на базі Київської міської лікарні імені Цесаревича Олександра 
було відкрите перше в Києві дитяче клінічне відділення. Розташовувалося воно в 
приміщенні нинішнього відділення шкірно-венеричних захворювань клінічної лікарні 
№ 14 м. Києва. Дитяча лікарня мала 3 відділення на 40 ліжок – терапевтичне, хірургічне 
та інфекційне. Інфекційне відділення складалося з 2 палат для хворих скарлатиною та 
дифтерією. В терапевтичному відділенні знаходилися соматичні хворі, в тому числі 
з очними хворобами, сифілісом, менінгітом. У хірургічному відділенні оперували 
завідувач кафедри зі співробітниками, а також професор М.М. Волкович [16; 11, c. 65].

Відкриття зазначеної клініки мало важливе значення для подальшого розвитку 
педіатрії і дитячої гігієни. В.Є. Черновим і його учнями вперше була успішно застосована 
протидифтерійна сироватка О.Д. Павловського (1895 р.), розроблені показання до 
трахеотомії при потраплянні сторонніх тіл у дихальні шляхи, запропонований щадний 
метод бужування рубцевих звужень стравоходу у дітей, запроваджено лабораторні 
методи обстеження, розроблено лікування дитячого хлорозу та захворювань кишківника.

Учнями та співробітниками В.Є. Чернова були лікарі-педіатри: Ф.П. Григорович-
Барський, П.Д. Бобровський, М.Л. Александров, Т.Н. Сливак, Н.М. Ковесников, 
І.М. Цвіткіс, Е.К. Контребинський, професори І.В. Троїцький, Є.Л. Скловський, 
Л.О. Фінкельштейн, А.С. Карницький, С.К. Гагитидзе, В.П. Жуковський, останні в 
подальшому очолили педіатричні наукові школи в Баку, Тбілісі, Смоленську [16; 11, c. 66].

Завдяки діяльності В.Є. Чернова як засновника Київської школи педіатрів 
у місті була відкрита перша консультація для новонароджених (вулиця Верхній 
Вал), дитячі консультації при акушерсько-гінекологічній клініці (Бібіковський 
бульвар, 17), дитяча консультація «Крапля молока» (вулиця Предславинська, 16), яка 
безкоштовно забезпечувала дітей грудним молоком і необхідними консультаціями 
щодо догляду та вигодовування. Представниками Київської школи педіатрів були 
розроблені заходи боротьби з дитячою смертністю, організована Спілка сприяння 
вихованню дітей. У 1900 р. професором І.В. Троїцьким засноване Київське товариство 
педіатрів [17; 11, c. 66].

Не можна не відмітити й активної роботи професора В.Є. Чернова в сфері 
організації благодійних товариств і просвітництва. Зокрема, він за власні кошти 
організував 2-класну школу при своєму маєтку в с. Верхнячка Уманського повіту. Також 
був засновником педагогічної ради Медичного товариства при Вищих жіночих курсах, 
організатором жіночих курсів Товариства трудової допомоги інтелігентним жінкам, 
членом Фізико-медичного товариства в м. Києві. З 1892 р. В.Є. Чернов став директором 
Київського Маріїнського дитячого притулку, дещо пізніше ним був організований 
денний притулок для бідних у приміщенні на Звіринці. Також ним засноване Товариство 
з боротьби з інфекційними захворюваннями, а з 1896 р. його було затверджено на 
посаді директора Бактеріологічного інституту м. Києва (нинішній Київський НДІ 
епідеміології та інфекційних хвороб ім. Л.В. Громашевського). З 1900 р. В.Є. Чернов як 
член будівельної комісії брав участь у проектуванні та спорудженні лікарні для хронічно 
хворих дітей на вул. Козловській, 3 (нині – Паркова дорога). Ця лікарня стала не лише 
медичним пам’ятним місцем, але й архітектурною прикрасою Києва [11, c. 65; 14; 17].

Слід відмітити також вагомий діапазон науково-практичної діяльності 
В.Є. Чернова. Цьому сприяли, з одного боку, величезна ерудиція та широта знань, а з 
іншого – педіатрія як наука і практична галузь охорони здоров’я на той час включала 
всі без винятку галузі медичних знань у застосуванні до дітей. Заслуговують на увагу 
різноаспектні наукові праці вченого. Серед них наукову цінність і практичне значення 
мають такі його монографії як «Про перетифліти та паратифліти у дітей» (1892 р.) і 
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«Клінічні спостереження над хлорозом у дітей. Деякі етіологічні моменти хлорозу 
і його лікування» (1906 р.), які написані на основі збору матеріалів щодо етіології, 
поширеності та фактичних даних захворюваності дітей [28; 29].

Професор В.Є. Чернов активно брав участь в науково-організаційній роботі не 
лише в Києві, а й по всій Російській імперії. Зокрема, він був учасником Четвертого 
з’їзду Товариства російських лікарів у Москві, бальнеологічного з’їзду в П’ятигорську 
1903 р., Першого міжнародного гігієнічного конгресу в Нюрнбергзі 1904 р. [11, c. 65].

Свій творчий шлях В.Є. Чернов продовжував аж до самої смерті 9 вересня 
1912 р., не полишаючи професійної діяльності практичного лікаря, педагогічної 
та науково-організаційної діяльності на посаді викладача, завідувача кафедри та 
організатора благодійних товариств, до останніх днів присвятивши себе служінню 
медицині. Похований він був на Аскольдовій могилі у м. Києві.

Таким чином, слід відмітити вагомий внесок ученого-педіатра В.Є. Чернова у 
розвиток вітчизняної педіатрії та організацію допомоги дитячому населенню. За своє 
досить коротке в 60 років життя вчений встиг проявити себе як талановитий науковець 
і автор численних медичних праць, майстерний лектор і викладач, вправний керівник і 
організатор, пильний лікар-клініцист та інфекціоніст, а також віртуозний хірург.

Отже, процес становлення і розвитку педіатрії в Україні в другій половині 
ХІХ століття був тісно пов’язаний із діяльністю вітчизняних учених-лікарів Київського 
університету Св. Володимира – В.Є. Чернова, І.В. Троїцького, О.Л. Липського, які 
заклали фундамент для її вдосконалення та подальшого розвитку.

Слід відмітити також вагомий внесок у розвиток вітчизняної педіатрії та дитячої 
гігієни учених Харківського Імператорського університету, заснованого в 1805 р. На 
момент відкриття університету до його складу входило медичне відділення, серед 
10 кафедр якого була й кафедра повивального мистецтва, де викладалися жіночі хвороби 
та хвороби новонароджених. У 1875 р. Рада медичного факультету визнала курс дитячих 
хвороб обов’язковим, так як із відкриттям міської дитячої лікарні князя Кропоткіна 
з’явилася можливість проведення клінічних занять зі студентами. 12 січня 1892 р. за 
рішенням Ради медичного факультету було створено самостійну кафедру дитячих хвороб. 
Її першим завідувачем був професор Михайло Дєєвіч Пономарьов (1845–1905 рр.), 
який після закінчення в 1868 р. медичного факультету Харківського університету 
працював ординатором акушерської клініки і в 1883 р. захистив докторську дисертацію 
на тему: «Про походження кров’яних навколоматкових пухлин». Упродовж 1874–
1878 рр. стажувався по дитячих хворобах в клініках Праги, Відня і Берліна. Основні 
наукові праці вченого присвячені дитячим інфекційним хворобам і захворюванням 
новонароджених. Зокрема, такі праці М.Д. Пономарьова як «Про оживлення померлих 
мнимо новонароджених» (1871 р.) та «Хвороби новонароджених» (1879 р.) є першими 
вітчизняними посібниками з неонатології [19; 26].

Неоціненний внесок у розвиток педіатрії в Харківському університеті зробив 
І.В. Троїцький, який працював на кафедрі дитячих хвороб медичного факультету з 1902 
по 1923 рр. Як зазначалося нами вище, в 1902 р. приват-доцент Київського університету 
Св. Володимира І.В. Троїцький був обраний за конкурсом екстраординарним професором 
кафедри дитячих хвороб медичного факультету Харківського університету, а з вересня 
він уже приступив до роботи. Під його керівництвом на кафедрі працювало 8 осіб. 
Окрім того, поліклініку відвідували лікарі-екстерни. За ініціативою І.В. Троїцького в 
1907 р. на загальних засіданнях було організовано читання рефератів і рецензій із усіх 
дитячих журналів світу. Вів вважав, що кожний лікар повинен бути ознайомлений із 
новинками теоретичної та практичної медицини, що з’являються як у російській, так і в 
зарубіжній пресі. Разом із тим на наукових нарадах готувалися й розроблялися програмні 
питання – з’їздів російських лікарів, а також міжнародних з’їздів лікарів. У 1912 р. за 
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сприянням І.В. Троїцького було створено Товариство дитячих лікарів Харкова, який став 
першим його головою [18].

Велика заслуга належить І.В. Троїцькому в організації Міжнародного товариства 
дитячих лікарів та І Міжнародного з’їзду педіатрів. Упродовж 5 років (1907–1912 рр.) 
І.В. Троїцький вів переписку на сторінках різних зарубіжних журналів з усіма 
педіатрами світу, переконуючи їх у необхідності об’єднатися для спільного вирішення 
найскладніших питань педіатрії. Про це професор Паризького університету Гютінель 
писав так: «Ідея міжнародних з’їздів дитячих лікарів належить професору Харківського 
університету І.В. Троїцькому. Ще 1907 р. він склав проект статуту і звернувся з 
пропозицією до дитячих лікарів усього світу. Звідусіль було одержано повну згоду». 
Завдяки зусиллям створеного І.В. Троїцьким міжнародного комітету 17 жовтня 1912 р. 
у Парижі було відкрито І Міжнародний з’їзд дитячих лікарів, у роботі якого взяли 
участь делегації з 13 країн світу. З’їзд було відкрито доповіддю І.В. Троїцького, в якій 
наводився огляд праць із педіатрії у Франції за чотири століття. Необхідно підкреслити, 
що цю роботу виконав не французький вчений, а український учений-педіатр. 
Прекрасне знання французької мови дозволило І.В. Троїцькому підготувати дуже цікаву 
й змістовну доповідь. Цей факт продемонстрував усьому світові значення й місце 
вітчизняних вчених у світовій науці. Про це також свідчить лист професора Гютінеля, 
в якому він 25 березня 1912 р. писав: «... відкладати І з’їзд не можна, оскільки всі 
країни уже попереджені, й доповіді розподілені. Внаслідок сказаного термін – початок 
жовтня – змінити неможливо, але, з іншого боку, ми не можемо примиритися з думкою, 
що Вас не буде на І З’їзді, батьком якого Ви є. Ми впевнені, що медичний факультет 
Імператорського Харківського університету дасть Вам змогу приїхати до Парижу в 
названий термін і одночасно дозволить те ж і Вашим найближчим помічникам. Я готовий 
просити Ваш факультет від Міжнародного Комітету Вами створеного Міжнародного 
Товариства (Асоціації)» [12, c. 56; 18]. Ці цитовані листи підкреслюють величезну роль 
І.В. Троїцького в організації І Міжнародного з’їзду педіатрів і великий його авторитет 
серед медичної громадськості за кордоном.

Восени 1919 р. І.В. Троїцький одержав запрошення зайняти засновану кафедру 
дитячих хвороб на медичному факультеті Єкатеринославського університету, з якого 
пізніше виділився Медичний інститут. Перед І.В. Троїцьким постало основне завдання – 
створити клініку для занять зі студентами. У його розпорядження відійшло приміщення 
колишньої лікарні ім. Алексеєнко всього на 38 ліжок. На базі цієї лікарні було створено 
першу клініку дитячих хвороб при Єкатеринославському університеті. Але діяльність 
І.В. Троїцького в Єкатеринославському університеті була нетривалою, 18 березня 1923 р. 
його нестало [18, с. 64].

Розвиток педіатрії в Україні пов’язаний також і з діяльністю Новоросійського 
університету (нині Одеський національний медичний університет). Дитяча клініка і 
кафедра педіатрії в Одесі були засновані 7 березня 1905 р. на медичному факультеті 
Новоросійського університету. Це була третя клініка в Україні і сьома в Російській 
імперії. Першим керівником клініки і кафедри був обраний професор Василь Пилипович 
Якубович (1857–1933), якого після закінчення в 1880 р. на відмінно Петербурзької медико-
хірургічної академії залишили в дитячій клініці М.І. Бистрова [1; 3, с. 61]. У 1884 р. 
В.Ф. Якубович захистив дисертацію доктора медицини «Про псевдогіпертрофію і 
прогресуючу атрофію м’язів у дітей» і в березні 1886 р. його затверджують на посаді 
асистента клініки. Для наукової діяльності В.Ф. Якубовича характерний клініко-
лабораторний підхід до вирішення питань дитячої фізіології і патології з прагненням 
розкрити патогенез того або іншого стану. Важливі питання вікової фізіології викладені 
в його клініко-лабораторних роботах «Про кількісний склад жовчі у новонароджених і 
грудних дітей» (1885 р.), «До вчення про функцію травних ферментів» (1897 р.) і ін. 
Він опублікував понад 40 наукових робіт, серед яких вагоме значення мав посібник 
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«Керівництво до діагностики дитячих хвороб і способам дослідження дітей (1890 р.) 
обсягом 360 сторінок. Це оригінальна робота, перша як у вітчизняній, так і в зарубіжній 
педіатричній літературі. У ній В.Ф. Якубович широко і ґрунтовно описав методи 
дослідження різних органів і систем у дітей, починаючи з періоду новонародженості. 
У спеціальних розділах (про вираз дитячого обличчя, особливості крику, голосу, кашлю, 
пульсу, температури тіла, маси тіла і ін.) приводяться вказівки про роль і значення 
відповідних спостережень і дослідів для діагностики захворювань [8; 19, с. 44].

Слід відмітити, що аналогічний посібник «Семіотика і діагностика дитячих 
хвороб» (1890 р.) було видано також російським ученим в галузі педіатрії 
М.Ф. Філатовим. За своїм змістом книги були дуже близькими, з тією різницею, 
що В.Ф. Якубович значно більше уваги приділяв методам обстеження дітей, а 
М.Ф. Філатов – симптоматології, клінічній картині і диференціальній діагностиці. 
Класична робота М.Ф. Філатова впродовж 1890–1900 рр. шість разів перевидавалася і 
була переведена багатьма іноземними мовами, що природно привело до забуття кращої 
роботи В.Ф. Якубовича. Водночас зазначений факт не знецінює і не применшує вагомий 
внесок українського вченого-педіатра в розвиток вітчизняної педіатрії [19, c. 44].

Таким чином, важливу роль у становленні і розвитку педіатрії та дитячої гігієни на 
терені України в другій половині ХІХ – початку ХХ століття відіграли кафедри дитячих 
хвороб медичних факультетів Київського університету Св. Володимира, Харківського 
Імператорського та Новоросійського університетів. Кафедри в своєму становленні і 
розвитку пройшли декілька етапів: від перехідного – об’єднання в одному структурному 
підрозділі декількох дисциплін (акушерства, гінекології і дитячих хвороб) до власне 
кафедри дитячих хвороб із набором навчальних курсів, які в деякому видозміненому 
вигляді дійшли до наших днів. Першу в Україні кафедру дитячих хвороб було 
організовано в 1889 р. при Київському університеті Св. Володимира. Її керівником був 
професор В.Є. Чернов. Згодом такі кафедри були відкриті в Харківському університеті 
(1892 р.) та Новоросійському університеті (1903 р.). Наукові розвідки вітчизняних 
учених-лікарів – І.В. Троїцького, В.Є. Чернова, М.Д. Пономарьова, В.Ф. Якубовича мали 
не лише наукову цінність, але а й вагоме практичне значення, що сприяло зниженню 
дитячої смертності. Велика громадська та благодійна діяльність учених була спрямована 
на організацію низки товариств (Київське товариство педіатрів, Товариство дитячих 
лікарів Харкова, Товариство боротьби з інфекційними захворюваннями, благодійне 
Товариство надання допомоги хворим дітям у Києві), а також Міжнародного товариства 
дитячих лікарів, заснування Спілки сприяння виховання дітей, низки шкіл, педагогічних 
рад при медичних товариствах, дитячих консультацій. Міжнародна співпраця вітчизняних 
учених-педіатрів здійснювалася шляхом обміну досвідом через підвищення кваліфікації 
та стажування за кордоном – Австрії, Німеччини, Франції, Швейцарії, Угорщини, а 
також внеску І.В. Троїцького в організації І Міжнародного з’їзду педіатрів.
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Kotsur N. Establishment and Development of Pediatrics and Hygiene of Children in Ukraine 
(the second part of XIX century – the beginning of XX century).

This article deals with the history of establishment and development of pediatrics and children’s hygiene 
in Ukraine of the second part of XIX century – the beginning of XX century. It has been defi ned that the founder 
of national pediatrics as a science was Stepan Khomych Khotovytskyi (1796–1885), Ukrainian by origin and a 
professor of Medical Surgery Academy of St. Petersburg by occupation. He was the fi rst scientist who had given 
a defi nition of pediatrics and had written the fi rst manual «Pediatrics» (1847) applying knowledge of anatomy 
and physiology of children. 

It has been revealed that the development of pediatrics and children’s hygiene in Ukraine related to the 
activity of medical departments of numerous universities. These universities developed the fi rst departments and 
national medical schools studying children’s diseases. St. Volodymyr University of Kyiv became the dominant 
university working on the development of pediatrics and children’s hygiene, founding the fi rst department of 
children’s diseases. The head of this department was Professor Vasyl Yehorovych Chernov (1852–1915), a 
former student of Medical Surgery Academy of St. Petersburg. He studied at the university under supervision 
of Professor M.I. Bystrov. Later similar medical departments were opened at Imperial University of Kharkiv 
(1892) and at Novorossiysk University (1903). After constant endeavors made by scientists, pediatrics eventually 
became a separate discipline and a fi eld of science. Foundation of new hospitals for children improved the 
educational process and further development of pediatrics and children’s hygiene. The ways of tackling the 
mortality of children and the union of upbringing children were developed by Kyiv School of Pediatricians. In 
1900 Professor I.V. Troitskyi founded Kyiv Union of Pediatricians and in 1912, Kharkiv Union of Pediatricians.

In this article, we have revealed all the importance of the scholarly articles in the fi eld of pediatrics 
and children’s hygiene written by national scientists and doctors: V.I. Troitskyi, V.Y. Chernov, A.L. Lypskyi, 
M.D. Ponomarov, V.F. Yakubovych. In 1887 V.I. Troitskyi published the fi rst manual in Ukraine called «Course of 
Lectures of Children’s Diseases», in which he emphasized the importance of environment, physical and hygienic 
development of children. In fact, it was the fi rst complete manual of pediatrics in Ukraine. The scientists worked 
in the fi eld of antenatal prophylaxis, children’s hygiene, dietetics, children’s diseases diagnostics, etiology and 
pathogenesis of newborns’ diseases and children’s contagious diseases. For knowledge improvement in the fi eld 
of pediatrics, the national scientists made exchange programs in Austria, Germany, Switzerland, Hungary and 
took part in organization of International Society of Pediatricians and I International Conference of Pediatricians 
in Paris. Their scholarly works received international acknowledgement.

Key words: pediatrics, children’s hygiene, St. Volodymyr University of Kyiv, Imperial University of 
Kharkiv, Novorossiysk University, V.I. Troitskyi, V.Y. Chernov, M.D. Ponomarov, V.F. Yakubovych.
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ОСНОВНІ ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ ФІЗІОЛОГІЇ ПРАЦІ
(ВНЕСОК ПРОФЕСОРА В.Я. ПІДГАЄЦЬКОГО)

Мета даного дослідження полягає в тому, щоб об’єктивно визначити основні етапи становлення 
фізіології праці як науки та висвітлити внесок у розвиток цієї галузі знань окремих науковців, зокрема 
маловідомих вчених. Визначена мета досягається шляхом окреслення наступних завдань: проаналізувати 
літературу та систематизувати дані стосовно основних етапів розвитку фізіології праці як науки; 
розкрити значення наукових пошуків і розробок професора В.Я. Підгаєцького для подальшого становлення 
фізіології праці як науки. Для вирішення поставлених завдань застосовувалися такі методи дослідження: 
порівняльно-історичний, проблемно-хронологічний, описовий, логічно-аналітичний, метод періодизації 
та персоналізації, що дали змогу об’єктивно проаналізувати матеріали і публікації стосовно напрямків 
наукових досліджень у галузі фізіології праці та визначити значення наукового доробку окремих 
особистостей. У статті визначено, що наукові здобутки у галузі фізіології праці мали як теоретичний 
так і прикладний характер в окремі історичні періоди. Проте незважаючи на те, що найбільш 
інтенсивно окремі напрямки фізіології праці почали розвиватися після Другої світової війни і вагомі 
відкриття пов’язані з іменами таких видатних вчених, як І.М. Сєченов, І.П. Павлов, М.Є. Введенський, 
О.О. Ухтомський, П.К. Анохін, В.М. Бехтерев, М.І. Виноградов та ін., передумови до становлення цієї 
галузі знань були закладені ще на початку ХХ ст. У цей час фізіологи досліджували умови найбільш 
економного витрачання нервово-мозкової і м’язової енергії, закономірності, пов’язані з розвитком втоми, 
відпочинком, темпом роботи. Слід відзначити, що поряд із досягненнями закордонних науковців ґрунтовні 
дослідження у цьому напрямку проводилися відомим українським науковцем у галузі професійної гігієни – 
професором В.Я. Підгаєцьким.

Ключові слова: фізіологія праці, наукова організація праці, В.Я. Підгаєцький, раціоналізація праці, 
режим праці та відпочинку, втома.

У сучасному техногенному суспільстві піклування про людину, зміцнення її 
здоров’я, збереження високого рівня працездатності, зниження виробничого травматизму 
і професійних захворювань першочергові завдання, котрі вимагають негайного 
вирішення. За останнє десятиліття в Україні сформована правова основа спрямована на 
запобігання професійним захворюванням шляхом ідентифікації і контролю, зниження 
або ліквідації факторів ризику їх розвитку, та своєчасне виявлення і лікування ранніх 
проявів захворювання. Виконання цих завдань неможливе без широкого використання 
найновіших досягнень науки й техніки.

Фізіологія праці є складовою частиною гігієни праці та розділом загальної 
фізіології, котрий присвячено вивченню змін функціонального стану організму людини 
під впливом трудової діяльності і виробничого середовища, розробці фізіологічних основ 
наукової організації трудового процесу з метою довгочасного підтримання на високому 
рівні працездатності людини і збереження її здоров’я. Дослідження становлення цієї 
галузі знань в історичному аспекті дасть змогу осягнути досвід минулих поколінь, 
визначити місце особистості в започаткуванні та накопиченні знань, які сприяли 
подальшому становленню фізілогії праці. Окрім того, опрацювання на сучасному рівні 
внеску ученого-гігієніста професора В.Я. Підгаєцького у розвиток фізіології праці як 
науки, дозволить пролити світло на маловідомі сторінки історії.

Теоретичні і прикладні аспекти важкості й інтенсивності праці, методи 
проектування раціональних режимів праці і відпочинку, психофізіологічні та організаційні 
основи профорієнтації, профвідбору та виробничого навчання в ринкових умовах 
висвітлюються в працях Калініної Т.О., Кожанової Є.П., Крушельницької Я.В. [2; 4; 5]. 
Проте, серед наукових праць, які висвітлюють закономірності функціонування 
людського організму у процесі праці, є обмаль публікацій, які висвітлюють історію 
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становлення фізіології праці як науки. Серед цих праць, згадок, які безпосередньо 
стосуються постатті професора В.Я. Підгаєцького і його внеску у розвиток цієї галузі 
знань нами віднайдено не було. Наукові надбання професора В.Я. Підгаєцького, в яких 
розкриваються суть працездатності, втоми і монотонності, їх показники, динаміка, 
методи дослідження, особливості організації праці в системах «людина – машина», не 
були предметом дослідження науковців, які безпосередньо вивчали життя та діяльність 
вченого [1; 3; 6].

Мета нашого дослідження полягає в тому, щоб об’єктивно визначити основні 
етапи становлення фізіології праці як науки і висвітлити внесок у розвиток цієї галузі 
знань окремих науковців, зокрема маловідомих вчених.

Визначена мета досягається шляхом окреслення наступних завдань:
 – проаналізувати літературу і систематизувати дані щодо основних етапів 

розвитку фізіології праці як науки;
 – розкрити значення наукових пошуків і розробок професора В.Я. Підгаєцького 

для подальшого становлення фізіології праці як науки.
Основною метою фізіології праці є наукове обґрунтування рекомендацій щодо 

оптимізації трудового процесу в системі наукової організації трудової діяльності людини. 
Об’єктом вивчення фізіології праці є форми організації трудового процесу, обладнання 
робочого місця та устаткування, фізіологічні зміни в організмі робітника, здоров’я 
працівників тощо. Дослідження в галузі фізіології праці проводяться в основному в 
двох напрямках: вивчення загальних фізіологічних закономірностей, які характеризують 
діяльний стан організму людини; розробки науково обгрунтованих раціональних 
способів організації конкретних видів трудової діяльності, що сприяють поліпшенню 
фізіологічного стану працівників.

Фізіологія праці як самостійна наукова дисципліна почала розвиватися в 
кінці XІX – на початку XX століть. Передумовами їх розвитку були: досягнення 
досить високого рівня розвитку загальної фізіології та нагромадження значного 
експериментального матеріалу щодо індивідуальних відмінностей людей за чутливістю 
аналізаторів, тощо; стрімкий розвиток продуктивних сил, впровадження досягнень 
науково-технічного прогресу у виробництво, зростання аварійності і травматизму 
працівників, що потребувало раціоналізації трудових процесів.

Проте ідеї вивчення методів праці з урахуванням наукових даних про людину 
мають давню історію. Так, ще Галілео Галілей зробив спробу застосувати математичний 
апарат для вивчення рухів людини. При цьому він виявив фактор втоми, котрий 
ускладнює використання математичних методів під час вивчення трудових процесів.

У 1666 р. де ля Гір встановив зв’язок між масою людини та її фізичною силою. 
Він визначив, що без зашкодження здоров’ю людина може пересувати по горизонтальній 
поверхні вантаж масою до 65 кг, переносити по похилій площині до 70 кг.

Спробу вивчати методи праці робили французький промисловець М. Перроте 
(1760 р.) і англієць Чарльз Беббідж (1830 р.).

У Франції 1849 р. видано книгу «Керівництво з вибору професії», в якій 
аналізувалися професії і властивості, необхідні людині для успішного оволодіння 
ними [5, с. 74].

Наприкінці XIX – початку XX ст. виходять у світ друковані праці з практичного 
використання наукових даних для організації трудової діяльності та підвищення її 
продуктивності. Найвідомішими на той час були дослідження Ф. Тейлора, який поряд із 
організацією праці й управління розглядав фізіологічні та психологічні питання, зокрема 
такі: професійний відбір, нормування праці, система оплати, пристосування інструмента 
до працівника. Реалізована на виробництві система Тейлора була спрямована на 
раціоналізацію трудових рухів, виключення зайвих рухів, підвищення темпу роботи до 
рівня, який забезпечував би максимальну продуктивність праці [8, с. 14].
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На першому етапі (до середини 30-х років ХХ століття) фізіологи досліджували 
умови найбільш економного витрачання нервово-мозкової і м’язової енергії, 
закономірності, пов’язані з розвитком втоми, відпочинком, темпом роботи. Серед 
дослідників психофізіологічної природи трудової діяльності особливе місце посідають: 
у США – У. Етуотер (досліджував енергетику людського організму при м’язовій 
роботі); у Франції – Марей (розробив способи запису і зображення рухів) і Ж. Амар 
(досліджував фізіологічні зрушення в організмі працівника під впливом фізичних 
навантажень); у Німеччині – Е. Атцлер (досліджував витрати енергії працівника 
залежно від умов конкретного робочого місця і запропонував методи фізіологічної 
раціоналізації праці) та психолог Заксенберг (проводив психологічний аналіз трудових 
процесів); у Росії – І.М. Сєченов (досліджував рефлекторну сторону м’язової діяльності, 
тобто центрально-нервові механізми регуляції праці, трудові рухи, втому і відпочинок) 
і М.М. Шатерников (вивчав енергозатрати організму при різних роботах, у тому числі 
при розумовій праці) [4, с. 7].

Поряд із досягненнями закордонних науковців у 20-х рр. ХХ ст. ґрунтовні 
дослідження у цьому напрямку проводилися відомим українським науковцем у галузі 
професійної гігієни – професором В.Я. Підгаєцьким. У більше ніж пяти десятках 
ґрунтовних наукових робіт вченого присвячених різним аспектам актуальних питань 
тодішної професійної гігієни, фізіології праці, професійної патології, особливостей умов 
праці на різноманітних промислових підприємствах фігурують дослідження із проблем 
м’язової діяльності, і з профілактики стомлення, наукової організації праці.

Під керівництвом професора В.Я. Підгаєцького розпочала свою діяльність перша 
не лише в Україні, а й на просторах усього колишнього Радянського союзу, самостійна 
кафедра професійної гігієни Київського медичного інституту [3, с. 117]. Основною 
темою науково-дослідної роботи кафедри професійної гігієни поряд із дослідженням 
впливу умов і характеру праці на здоров’я і функціональний стан працюючих було 
вивчення змін стану організму людини в процесі різних форм її трудової діяльності та 
розробка найбільш сприятливих режимів праці та відпочинку на підставі поглибленого 
вивчення фізіологічних і біохімічних процесів, які протікають в організмі людини під 
час роботи. Зокрема, під керівництвом професора В.Я. Підгаєцького тодішнім аспірантом 
кафедри професійної гігієни М.К. Вітте (пізніше – професор-фізіолог Вінницького 
медичного інституту) було проведено важливе наукове дослідження з питань визначення 
енергетичних витрат на основних сільськогосподарських роботах. В.Я. Підгаєцький і 
М.К. Вітте аналізували також стомлюваність робітників у сільському господарстві та 
методи її дослідження [1, с. 227].

Зі створенням Досвідної станції з наукової організації праці у Києві за ініціативи 
професора В.Я. Підгаєцького практичне вирішення актуального на той час завдання 
державної ваги – підвищення продуктивності сільськогосподарської праці на засадах 
здобутків вітчизняної фізіології та гігієни праці, а також теоретичних узагальнень 
європейських вчених Таєра, Зеєдорфа, Штігера та інших ставало цілком реальним і 
своєчасним. В.Я. Підгаєцький здійснював ґрунтовні дослідження сільськогосподарської 
праці жінок, розробляв методи раціоналізації жіночої праці на фізіологічних засадах і 
надавав конкретні рекомендації господарствам для поліпшення продуктивності праці 
робітниць із урахування їх фізичних можливостей [9, с. 5].

На розвиток фізіології і психології праці значний вплив справило впровадження 
Г. Фордом конвеєрно-потокової системи виробництва, що базується на розчленуванні 
виробничого процесу на якомога простіші елементи. Наслідком такого розчленування 
є монотонність праці, котра призводить до специфічних психічних станів працівника, 
знижуючи ефективність його діяльності. Ці труднощі спонукали до вивчення психо-
фізіологічних проблем праці [2, с. 9].



Â è ï .  1 3 ,  2 0 1 8

169

Найбільш інтенсивно окремі напрямки фізіології праці почали розвиватися після 
Другої світової війни. Цими дослідженнями почали займатися спеціальні інститути, 
лабораторії, консультативні організації. Так, у Німеччині було створено Раду з організації 
господарства, в системі якої був інститут фізіології праці ім. М. Планка. Серед відомих 
фізіологів із праці слід назвати Г. Лемана, твір якого «Практична фізіологія праці» не 
втратив своєї актуальності і сьогодні. У Франції було створено Науково-дослідний центр 
фізіології праці та Науково-дослідний центр психотехніки. Інститути охорони та гігієни 
праці було створено у Празі, Братиславі, Варшаві.

У 1949 р. в Англії організовано ергономічне дослідницьке товариство, а в 1957 р. 
у США – Товариство з вивчення людського фактора. У 1961 р. створено Міжнародну 
ергономічну асоціацію, котра об’єднала вчених більш ніж тридцяти розвинутих 
зарубіжних країн [4, с. 8].

Основоположником фізіології праці справедливо вважається І.М. Сєченов. 
Розробляючи теоретичні основи науки про працю, він першим поставив питання про 
використання наукових даних, які стосуються людини, для раціоналізації праці. Серед 
основних праць І.М. Сєченова із зазначених проблем до найбільш значних належать 
«Нарис робочих рухів людини», «Фізіологічні критерії для встановлення тривалості 
робочого дня», «Участь нервової системи в робочих рухах людини», «До питання 
про вплив подразнення чутливих нервів на м’язову роботу», «Елементи думки». 
І.М. Сєченов вперше обгрунтував коркову теорію втоми, необхідність нормування 
навантажень на конкретні м’язові групи, ввів поняття активного відпочинку, як 
ефективного засобу підвищення і збереження працездатності людини, вивчав роль 
психічних процесів у виконанні трудових актів, поставив питання про формування 
трудових навичок тощо [5, с. 32].

Розвиток фізіології праці пов’язаний також із іменами таких видатних вчених, 
як І.П. Павлов, М.Є. Введенський, О.О. Ухтомський, П.К. Анохін, В.М. Бехтерев, 
М.І. Виноградов та інші.

Так, І.П. Павлов розробив вчення про умовні рефлекси, динамічний робочий 
стереотип, вищу нервову діяльність та її типи, дві сигнальні системи дійсності, заклавши 
теоретичний фундамент фізіології праці.

М.Є. Введенський обгрунтував явища функціональної рухливості (лабільності) і 
парабіозу, котрі мають важливе значення для розуміння механізмів засвоєння ритму та 
розвитку втоми.

О.О. Ухтомський розробив вчення про домінанту, котра визначає спрямованість 
поведінки, думки і діяльності людини, є фізіологічною основою уваги й мислення.

П.К. Анохін, розвиваючи рефлекторну теорію І.П. Павлова, розробив вчення 
про функціональну систему, котра реалізує мету діяльності, що набирає вигляду 
моделі, образу.

М.І. Виноградов досліджував фізіологічні основи трудових процесів, зокрема 
вивчав функціональні зрушення в роботі фізіологічних систем організму працівника, 
взаємозв’язок і взаємозалежність між вправою і втомою [4, с. 6].

У 1920 р. морганізовано Центральний інститут праці (Москва), де розроблялися 
проблеми раціоналізації трудової діяльності і прийомів навчання з урахуванням 
біологічних і психологічних особливостей людини.

Суттєвий внесок у розвиток фізіології праці зробили такі вчені-психофізіологи, як 
М.О. Бернштейн, К.Х. Кекчеєв, В.В. Єфімов, К.М. Корнілов, О.А. Єрманський. Зокрема, 
О.А. Єрманський висунув теорію «фізіологічного оптимуму», котра підтверджується 
сучасними дослідженнями, а М.О. Бернштейн вивчав закономірності використання 
рухового апарату людини з позицій біомеханіки.

У 1921 р. організовано Всеукраїнський інститут праці, в якому великого 
значення надавали проблемам психофізіології праці, професійного відбору та наукової 
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організації праці у вузах. На великих підприємствах промисловості і транспорту 
створювалися психофізіологічні та психотехнічні лабораторії, головним завданням яких 
був професійний відбір, а також вивчення виробничої втоми. Переважно досліджували 
важку працю та її вплив на обмін речовин, функції дихання й кровообігу робітників. 
Питання оптимізації та нормування розумової праці не розроблялися. Психотехнічний 
період тривав до середини 30-х років ХХ століття.

Із середини 30-х і до початку 50-х років ХХ ст. дослідження в галузі фізіології 
праці не виходили за межі лабораторій і не застосовувалися на виробництві. Певним 
поштовхом до розвитку цих досліджень стали Перша всесоюзна конференція з питань 
фізіології праці (1953 р.) під час якої було намічено нові напрямки розробки питань 
фізіології праці.

Упродовж 60–70-х років ХХ ст. вивчення проблем фізіології праці стає органічною 
складовою роботи з наукової організації праці. У цей період значно розширилися 
дослідження відповідних питань в інститутах гігієни праці і професійних захворювань, 
різних відомчих наукових установах. Значний внесок у розвиток фізіології праці 
зробили С.О.  Косилов, З.М. Золіна, В.В. Розенблат, С.М. Горшков, М.А. Грицевський, 
Ю.В. Мойкін, Л.А. Леонова, В.І. Медведєв та інші [4, с. 7].

В Україні проблеми фізіології та гігієни праці досліджують Київський інститут 
медицини праці АМН України, Український науково-дослідний інститут промислової 
медицини, Харківський науково-дослідний інститут гігієни праці і профзахворювань, 
Донецький науково-дослідний інститут медико-екологічних проблем Донбасу та 
вугільної промисловості. Такі вчені, як Ю.І. Кундієв, О.О. Навакатикян, Г.Т. Чукмасова 
та інші досліджують теоретичні і практичні проблеми фізіології і гігієни операторської 
та розумової праці, вплив факторів виробничого середовища на працездатність і втому 
працівників тощо. Питання охорони і безпеки праці розробляються Національним 
науково-дослідним інститутом охорони праці [6, с. 85].

Таким чином, можна підсумувати, що наукові здобутки у галузі фізіології праці 
мали як теоретичний, так і прикладний характер в окремі історичні періоди. Проте 
незважаючи на те, що найбільш інтенсивно окремі напрямки фізіології праці почали 
розвиватися після Другої світової війни і вагомі відкриття пов’язані з іменами таких 
видатних вчених, як І.М. Сєченов, І.П. Павлов, М.Є. Введенський, О.О. Ухтомський, 
П.К. Анохін, В.М. Бехтерев, М.І. Виноградов та ін., передумови до становлення цієї 
галузі знань були закладені ще на початку ХХ ст. У цей час фізіологи досліджували 
умови найбільш економного витрачання нервово-мозкової і м’язової енергії, 
закономірності, пов’язані з розвитком втоми, відпочинком, темпом роботи. Слід 
відзначити, що поряд із досягненнями закордонних науковців ґрунтовні дослідження 
у цьому напрямку проводилися відомим українським науковцем у галузі професійної 
гігієни – професором В.Я. Підгаєцьким.
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Myzdrenko О. Basic stages of formation of labour physiology (professor’s V.Ya. Pidgayetskyi 
contribution).

The purpose of this research consists in defi ning objectively the main stages of formation of labor 
physiology as science and lig htning a contribution to development of this branch of knowledge of certain 
scientists, in particular little-known scientists. The particular purpose is achieved by determination of the 
following tasks: to analyze literature and to systematize the development of labor physiology given about the main 
stages as sciences; to disclose value of scientifi c researches and developments of professor V.Ya. Pidgayetskyi 
for further formation of labor physiology as a science. The following methods of a research were applied to 
the solution of objectives: comparative-historical, problem and chronological, descriptive, logically-analytical, a 
method of a periodization and personalization which allowed to analyze objectively materials and publications 
about the directions of scientifi c research in the fi eld of labor physiology and to defi ne value scientifi c 
completion of individuals. In article it is defi ned that scientifi c achievements in the fi eld of labor physiology 
had both theoretical and applied character in separate historical periods. However, in spite of the fact that 
the most intensively separate directions of labor physiology began to develop after World War II and powerful 
opening are connected with names of such outstanding scientists, as. M. Sechenov, I.P. Pavlov, M.E. Vvedenskyi, 
And.A. Ukhtomsky, P.K. Anokhin, V.M. Bekhterev, M.I. Vynogradov, etc., premises to formation of this branch of 
knowledge were mortgaged at the beginning of the 20th century. At this time physiologists investigated conditions 
of the most economical expenditure of nervous-brain and muscular energy, patterns connected with fatigue 
development, rest, rate of work. It should be noted that along with achievements of foreign scientists thorough 
researches in this direction were conducted by the famous Ukrainian scientist in the branch of professional 
hygiene – professor V.Ya. Pidgayetskyi.

Key words: labor physiology, scientifi c labor organization, V.Ya. Podgayetskyi, work rationalization, 
work-rest schedule, fatigue.
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УКРАЇНСЬКИЙ ІНСТИТУТ АСПІРАНТУРИ НКЗС УСРР: 
З ІСТОРІЇ СТВОРЕННЯ ТА ДІЯЛЬНОСТІ

У статті методом історико-наукового аналізу розкрито діяльність створеного згідно з рішенням 
Президії Всесоюзної академії сільськогосподарських наук імені Леніна у липні 1930 р. Українського 
інституту аспірантури НКЗС УСРР (УІА НКЗС УСРР) у Харкові. Впродовж свого існування до липня 
1931 р. він координував і вів підготовку фахівців вищої кваліфікації через філії у Києві та Одесі для потреб 
науково-дослідних установ івузів, базуючись, насамперед, на принципах марксизму-ленінізму, а потім уже 
із здобування новітніх галузевих знань. На основі раніше недоступних архівних документів, що досі не 
були об’єктом вивчення дослідників, уперше реконструйовано основні моменти в роботі УІА НКЗС УСРР. 
У ході дослідження з’ясовано, що вже на початковому етапі через низку організаційних і фінансових 
проблем, а також міжвідомчих негараздів, УІА НКЗС УСРР повною мірою не зміг повністю виконувати 
свої функції. Доведено, що низка суспільно-політичних проблем того часу, пов’язаних із першими судовими 
процесами, невиконанням першого п’ятирічного плану розвитку народного господарства, несприйняття 
більшістю аспірантів знань теорії і практики провідних професорів та ін., що в підсумку призвели до 
ліквідації цієї інституції.

Ключові слова: Український інститут аспірантури НКЗС УСРР, підготовка фахівців вищої 
кваліфікації, аспіранти, дослідництво, сільське господарство, галузеві знання, Л.Л. Беклешов.

Сучасні євроінтеграційні процеси у житті України потребують системних змін 
усіх складових економіки, насамперед, її історично найпотужнішого сектору – сільського 
господарства. Досвід його ведення у провідних країнах світу доводить, що без належного 
науково-освітнього забезпечення годі й говорити про подальший розвиток. Розуміння 
цього було за усіх систем влади на українських землях упродовж останніх двох століть. 
Пошук оптимальності триває й до сьогодення. Як не дивно, але найболючіше чергові 
реформації торкнулися підготовки фахівців вищої кваліфікації. Відпрацьовані ще за 
царської доби важелі заохочення до наукової діяльності після жовтневої революції 
1917 р. були ліквідовані ленінським декретом. Упродовж першої половини 20-х років 
минулого століття власне загальнодержавної системи підготовки аспірантів і докторантів 
не існувало. Колгоспно-радгоспне будівництво, що активно розгорталося наприкінці 
20-х років ХХ ст. на основах планового ведення економіки надзвичайно потребувало у 
відповідних фахівцях вищої кваліфікації.

Державна необхідність щонайтіснішого залучення можливостей науки для всіх 
галузей економіки була задекларована ухвалою Ради Праці і Оборони РНК СРСР ще у 
1923 р. на виконання рішень Першого Всесоюзного з’їзду з вивчення продуктивних сил 
у Москві. Більш конкретно й директивно визначено подальший розвиток радянського 
села в рішеннях ХV з’їзду ВКП(б), ХVІ партконференції і на листопадовому Пленумі 
ЦК ВКП(б) у 1929 р. Так, у своєму рішенні з питання «Про роботу на селі» на 
ХV партз’їзді вказано: «… в даний період завдання об’єднання і перетворення мілких 
індивідуальних селянських господарств у великі колективи повинно стати основним 
завданням партії на селі…». З цією метою вирішили «… широко розгорнути пропаганду 
необхідності і вигідності для селянства поступового переходу до великого суспільного 
сільського господарства…» для його соціалістичної реконструкції. Основний 
тягар вирішення питання покладали на новий тип освіченого агронома «… агента 
сільськогосподарської політики радянської держави на селі і активнішого учасника 
соціалістичної перебудови села» [5]. Те саме повною мірою стосувалось і фахівців вищої 
кваліфікації нового – комуністичного типу, які мали забезпечити озброєння працівників 
колгоспів і радгоспів новітніми знаннями і вміннями. Для того щоб система розвивалася 
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планово, відповідно до зростаючих партійних вимог ведення сільського господарства, 
гостро постало питання кадрового забезпечення новоствореної мережі спеціалізованих 
науково-дослідних інститутів. Із цією метою, насамперед, у провідних галузевих освітніх 
закладах під егідою НКО УСРР розпочинають готувати аспірантів.

Заради справедливості слід сказати, що НКЗС УСРР деякою мірою втілив рішення 
загальних зборів Київського агрономічного товариства, датоване 9 лютого 1911 р. згідно 
з доповіддю його голови – професора В.В. Колкунова щодо створення спеціалізованої 
освітньо-наукової Академії для підготовки фахівців для зростаючих потреб галузевого 
дослідництва [7]. Першим кроком стало відкриття у 1923 р. Вищих курсів дослідної 
справи при Харківському сільськогосподарському інституті. Навчання на них 
проводилося півтора роки для тих, хто мав вищу агрономічну освіту і досвід практичної 
роботи на ниві експериментаторства. Вищі курси закінчила низка знаних згодом учених, 
серед яких, наприклад, Г.Г. Помаленький [57]. Але цього виявилося замало. Відповідно 
до рішень Другої Всеукраїнської конференції з сільськогосподарської освіти (1926) 
було вирішено «… об’єднати науково-дослідну, навчальну й агрикультурну роботи 
навколо Полтавської дослідної станції та Полтавського с.-г. технікуму» [58]. Із цією 
метою у 1927 р. створюється відповідна дослідна секція при агрономічному відділенні 
технікуму, а також навчальні допоміжні заклади для її потреб разом із Кабінетом 
дослідної справи і кафедрою агрикультурної роботи [59]. Проте недостатня матеріальна, 
а головне – експериментальна база, в обох новаціях досить швидко завела ситуацію 
у глухий кут. На це були об’єктивні причини не тільки фінансові, а й кадрові. Після 
революції, громадянської війни та широкої еміграції у країні залишилося надзвичайно 
мало вчених, здатних готувати собі гідну зміну. За цих обставин радянська влада 
почала експериментувати, створюючи здебільшого організаційні форми, котрі не мали 
аналогів у світі. Їх заснування, насамперед, націлювало на вирішення або забезпечення 
партійного керівництва усього процесу, а вже потім враховувало професійні нюанси. 
Вірогідно, що на таких принципах було створено і Український інститут аспірантури 
НКЗС УСРР (УІА НКЗС УСРР), який нагадує ще один із феноменів радянської епохи 
у житті України.

У сучасній українській історіографії діяльність УІА НКЗС УСРР ніколи не була 
предметом досліджень. Чи не вперше згадки про окремі події та факти, пов’язані з його 
діяльністю, розглянуто у двох збірках документів, підготованих співробітниками єдиного 
у світі Інституту історії аграрної науки, освіти та техніки ННСГБ НААН [2; 3]. Окремі 
моменти діяльності УІА тезисно розглянуто у матеріалах Дев’ятих наукових читань, 
присвячених діяльності О.П. Бородіна, що відбулися 14 жовтня 2013 р. [1]. Практично 
це і вся документна інформація про дану інституцію. Тому є потреба відтворити 
передумови її створення й основні моменти у виконанні делегованих функцій.

Із історії відомо, що постановою РНК СРСР від 25 червня 1929 р. було втілено в 
дію рішення 1-го З’їзду Ради Союзу РСР від 30 грудня 1922 р. і Президії Центрального 
Виконавчого Комітету Союзу РСР від 8 серпня 1924 р. про організацію Всесоюзної 
академії сільськогосподарських наук імені В.І. Леніна (ВАСГНІЛ). Параграфом 1 
урядового рішення перед нею ставилося завдання «… пристосування всієї теоретичної і 
практичної роботи у справі підйому і соціалістичної реконструкції сільського 
господарства в Союзі РСР». Наступним пунктом вказувалося, що Академія 
організовувалась як «… асоціація науково-дослідних інститутів…» і уся відповідна 
багатогранна експериментаторська робота здійснювалась саме через них [4]. Із цією 
метою до мережі вже діючих інститутів, а саме – Інституту прикладної ботаніки і нових 
культур, а також Державного інституту дослідної агрономії – приєдналися нові: 
1. Інститут економіки сільського господарства; 2. Інститут організації крупного 
сільського господарства; 3. Інститут механізації сільського господарства; 4. Інститут 
боротьби із шкідниками і хворобами рослин; 5. Інститут боротьби з посухою; 
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6. Інститут меліорації; 7. Інститут землеробства; 8. Інститут тваринництва; 9. Інститут 
рибного господарства; 10. Інститут кукурудзи; 11. Фундаментальна сільськогосподарська 
бібліотека. Здебільшого (крім Інституту організації крупного сільського господарства та 
Інституту кукурудзи) нові інституції засновано шляхом реорганізації діючих на той час 
подібних проблемних структурних підрозділів. За таким підходом формувалися і 
спеціалізовані дослідні установи у вигляді інститутів на рівні всіх республік СРСР, 
включаючи і УСРР. Вже на початковому етапі їх відкриття гостро постало питання 
забезпечення новостворених інституцій висококваліфікованими науковими кадрами. 
За великим рахунком, їх підготовка для діючих науково-дослідних галузевих інститутів 
уже розпочалася. Так, створений згідно з рішенням НКЗС УСРР від 3 жовтня 1928 р. 
(протокол № 491) [44] Український НДІ економіки і організації сільського господарства, 
що перебував у віданні цього наркомату з середини 1929 р., почав здійснювати 
підготовку фахівців вищої кваліфікації відповідно до укладеної з Управлінням науки 
НКО УСРР «Умови» (договору). Таке рішення було не випадковим. Свідченням цьому є 
протокол № 17–24 об’єднаного засідання дирекції та наукової колегії інституту від 
9 липня 1929 р. На ньому констатовано, що оскільки інститут «… вважається молодою 
установою, а також приміщенням зовсім незабезпеченою…», то вирішили «… визнати 
за неможливе підготовку аспірантів …» [21]. Як наслідок, підготовку почали проводити 
при науково-дослідчій кафедрі с.-г. економіки НКО УСРР. При цьому в Харківській її 
частині готували 6, а в київській – тільки 4 аспіранти. Інститут забезпечував їх два роки 
стипендією у розмірі 150 крб. у місяць. На третій рік вони проходили практику в 
інституті і перебували на ній ще два роки. Програма практики погоджувалася наукової 
колегією установи. Після закінчення аспірантури випускники поступали на роботу до 
інституту. Вже перший рік виявив величезну низку суттєвих міжвідомчих проблем, які 
потребували інших підходів до їх вирішення. За цих умов ВАСГНІЛ, який тепер 
законодавчо відповідав за всі складові галузевого дослідницького процесу на всіх рівнях 
у Союзі, прийняв рішення цю справу взяти під свою безпосередню координацію. 
З метою як найшвидшої підготовки аспірантів, «… озброєних марксистсько-ленінською 
методологією» для потреб Академії рішенням Президії ВАСГНІЛ на весні 1930 р. 
створено спеціалізовані установи – інститути аспірантури: Московський, Ленінградський, 
Саратовський та Український у Харкові [55]. Заснування такого типу установи повною 
мірою відповідало положенням п. 2 постанови РНК УСРР № 11/664 від 3 квітня 1930 р. 
«Про реконструкцію сільськогосподарської дослідної справи», включаючи створення 
Всеукраїнської академії сільськогосподарських наук (ВУАСГН) і мережі науково-
дослідних проблемних інститутів [52]. Прийняття постанови базувалося на констатації, 
що «… за час існування радянської влади науково-дослідна справа на Україні в галузі 
сільського господарства кількісно виросла майже втричі, зміцнила свою наукову і 
матеріально-технічну базу, поглибилась і широко розгорнулась, охопивши майже всі 
галузі господарства…». Водночас відзначалося про невідповідність її «… вимогам 
соціалістичної реконструкції й тій ролі, яку повинна відігравати сільськогосподарська 
наука у справі будівництва та обслуговування соціалістичного сільського господарства». 
Серед іншого § 15 передбачалось: «ураховуючи гостру потребу в наукових кадрах, 
зобов’язати НКЗемсправ негайно почати підготовку аспірантури по своїх науково-
дослідних інститутах, для чого, за згодою з НКОУСРР розробити положення про 
аспірантуру науково-дослідних інститутів НКЗемсправ та організувати набір аспірантів в 
біжучому році» [22]. На її виконання Пленум Науково-Консультаційної Ради (НКР) 
НКЗС УСРР п. 5 своєї постанови підтвердив «… цілком своєчасне вирішення Академії 
ім. Леніна про підготовку с.-г. кадрів, через спеціальні інститути Аспірантури, що мають 
забезпечити потрібну кількість та якість наукових робітників для нової Н/Д мережі…». 
Тому було доручено «… Президії Наукової Ради прискорити організацію Українського 
Інститут Аспірантури» [28]. Остаточне рішення про початок роботи УІА НКЗС УСРР 
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прийняла НКР відомства 6 червня 1930 р. по доповіді члена Президії професора 
О.А. Янати. Згідно з її ухвалою передбачалось: а) фінансування не лише із всесоюзного 
бюджету, а й республіканського, б) усю аспірантську підготовку концентровано 
здійснювати у загальному інституті аспірантури при цьому другий та третій рік навчання 
проходити у спеціалізованих інститутах, в) керівництво такого типу роботою інституту 
проводити як окрему діяльність та д) директором інституту призначити «… К. Хоменка 
(із Інституту організації та економіки с.-г.» [27]. На той час уродженець Полтавщини 
К.Ф. Хоменко офіційно рахувався членом кафедри с.-г. економіки інституту [8] і 
працював викладачем Харківського геодезичного та землеустрійного інституту [9]. Він 
успішно закінчив аспірантуру Українського інституту марксизму, але керівником 
новоутворення його не призначають і установу очолив Л.Л. Беклешов. Відомостей про 
нього дуже мало. Відомо, що він народився у 1887 р. у м. Остров Островського повіту 
Псковської губернії у родині революціонера-народника. Нетривалий час навчався у 
гімназії в Петербурзі, але не закінчивїї. Тим не менш, вдалося вступити до юридичного 
факультету Санкт-Петербурзького університету. Після закінчення навчання якийсь час 
працював помічником присяжного повіреного. Активний учасник революційних подій 
1905 р., як член партії соціалістів-революціонерів (есерів). При спробі арешту за 
революційну діяльність переховувався у Фінляндії. У 1912 р. повертається до 
Петербурга. З 1916 р. у званні прапорщика бере участь у бойових діях Першої світової 
(європейської) війни. 27 лютого 1917 р. солдати обирають його командиром роти. Після 
повернення до Пскова у вихорі революції стає лідером лівих есерів. Його обирають 
головою Островської повітової земської управи і членом Псковської губернської ради 
селянських депутатів. На І губернському з’їзді селянських депутатів у серпні 1917 р. 
обирається головою губвиконкому. Від регіону – делегат І і ІІ Всеросійських з’їздів 
селянських депутатів і ІІІ Всеросійського з’їзду робітничих і солдатських депутатів. 
Стає членом Виконкому Всеросійської Ради селянських депутатів і входить до другого 
складу ВЦВК. Того ж року обирається до числа членів Установчих зборів від 
Псковського виборчого округу від есерів і Ради селянських депутатів. Входить до Бюро 
фракції лівих есерів і бере участь у засіданні-розгоні зборів 5 січня 1918 р. із березня 
1918 р. – член Колегії обвинувачів у ревтрибуналі. Наступного року одружується з 
К.Т. Теодорович (1898–1977), художницею за фахом. У цей час він член Партії 
революційних комуністів, а з 1920 р. – Української партії лівих есерів (боротьбистів). 
Входив до складу її ЦК. Після остаточного встановлення радянської влади працює на 
викладацькій роботі в різноманітних партійних школах у Харкові, включаючи 
Український інститут марксизму. Стає ортодоксальним носієм марксистсько-ленінської 
філософії або максимально «підходящою» кандидатурою на посаду директора УІА. Вже 
на засіданні НКРНКЗС УСРР від 16 липня 1930 р. Л.Л. Беклешов після повернення із 
відрядження до Москви доповідає «Про план організації та розгортання робіт Інституту 
аспірантури в Харкові». Пунктом 2 «Ухвали» було визнано «… справу з організацією 
Ін-та за особливу актуальну і термінову…» та вирішено при кожному діючому н.-д. 
інституті увести посаду спеціального уповноваженого для зв’язкуз Інститутом 
аспірантури. Крім того, визначено кількість вступників «… одноразовим прийомом…» 
до нього на 1930–1931 рр. у чисельності 400 осіб і провести перший прийом 1 жовтня 
1930 р. Прийнятих весною 1930 р. до кожного науково-дослідного інституту аспірантів 
також було передано від НКО УСРР новоутворенню із фінансуванням їх підготовки. 
Також чітко розмежували процес підготовки, а саме: перший рік аспіранти проходять 
«загальну підготовку» з основ марксизму-ленінізму та діалектичного матеріалізму, а 
також вивчають іноземні мови і загально-біологічні основи; другий і третій рік 
«спеціальну», тобто займаються експериментаторством безпосередньо у проблемних 
науково-дослідних інститутах чи навчальних закладах відповідно до обраного фаху. 
Кандидатів в аспіранти визначали «… на засадах суворого відбору… щодо 
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соціалістичного походження та стану, набираючи осіб, як правило, із закінченою вищою 
освітою, не старше 35 років». Для вступу не потрібно було писати якусь роботу чи 
складати іспити, а все обмежувалося бесідою та «…колоквіумом з діамату…», і 
головне – рекомендаціями відповідних установ [45]. Прийом проводили після 
«… оголошення в пресі…» під загальним керівництвом приймальної комісії УІА та 
призначених нею відповідних комісій на місцях. Для максимально об’єктивного відбору 
кандидатів, рекомендованих, насамперед, «… ЦК КП(б)У, ВУК спілки с.-г. та пр. 
та ін. …», до Києва, Дніпропетровська та Одеси було направлено спеціальні бригади 
співробітників установи. Затверджено проект кількісного розподілу прийому за 
спеціальностями, а також «… асигнування мінімум 155 000 крб. на підготовчу 
організаційну роботу, зокрема для придбання невеличкого приміщення для канцелярії 
Ін-ту…» [23]. Із свого боку ВАСГНІЛ на ці цілі виділив додатково 50 000 крб.

Організаційні питання діяльності інституту в контексті завдань, передбачених 
директивами ХVI партійного з’їзду стосовно наукової роботи на селі, розглядалися 
й на іншому засіданні НКР НКЗС УСРР 28 серпня 1930 р. Від УІА на ньому були 
присутні «… Мерклінг і Беклешов» [43]. Головною тезою зібрання стало не тільки 
запровадження «… плановості у науковій роботі…», а й бажання влади мати науковця 
на селі спочатку «марксистсько-ленінсько і діалектично загартованого» із загальним 
розумінням агробіологічних проблем, а потім вже фахівця вищої кваліфікації відповідної 
спеціалізації. Як виявив уже перший прийом, такий підхід на догоду партійному 
керівництву галузевою наукою втілити повною мірою не вдалося. «Статистику» суттєво, 
як кажуть, «підмочили», ті особи, котрі вступили до аспірантури у квітні 1930 р. і були 
переведені на навчання до УІА. Виявилося, що за соціальним походженням вони не 
відповідали висунутим партійним вимогам, а саме: селяни – 21%, службовці – 72% і 
7% працівники НДІ. Ще гіршу ситуацію виявлено з їхнім членством у партії (10%) і 
комсомолі (9%) [35]. Після критики керівництво інституту суттєво виправило ситуацію 
при першому прийомі у жовтні 1930 р., зарахувавши 232 особи. Тепер серед аспірантів 
селян було вже 37%, службовців – 37% і робітників – 26%. Їх партійність: 11% членів 
і кандидатіву члени КП(б)У, а також – 19% члени комсомолу [39]. Щодо розподілу за 
національною ознакою, то цифри були такими: 88% – українці; 6% – росіяни; 3,2% – 
євреї; 0,7% – чехи; 0,7% – білоруси; 0,7% – греки та 0,2% – поляки [36]. Такий підхід 
вже повністю задовольняв і навіть був визнаний як «… перевиконання й увимогах…», що 
ставилися «… по соцстану директивними органами» [39]. До речі, сам план передбачав 
набір у кількості 249 осіб, із яких партійців повинно було бути 35% (фактично 41%), 
робітників і батраків – 30% (фактично 26%), жінок необхідно було прийняти 16%, а 
вступило 14% [31]. До речі, кількісний і якісний склад кандидатів для вступу до УІА 
був розглянутий і затверджений 11.08.1930 р. на засіданні Укрбюро секції спеціалістів 
сільського господарства ВУКу Спілки СГЛГ відповідно до доповіді представника від 
установи Ветлєшева [33]. На зібранні також вирішили запровадити підготовчі курси 
для бажаючих до УІА [31], а також максимально заохочувати до вступу найбільш 
пролетарсько достойних рекомендованих партійними органами по окремих регіонах. 
Так, Бюро ІТС Спілки СГЛР на засіданні 17.09.1930 р. рекомендувало для вступу до 
аспірантури двадцять «… агрофахівців, які на практичній роботі виявили добрі знання, 
велику громадську діяльність, активно і віддано працювали на фронті соціалістичного 
будівництва…» [34]. Усі вони мали вищу освіту, за соціальним походженням у більшості 
сільські бідняки чи батраки, робітники віком від 28 до 33 років.

На початковому етапі розгортання діяльності УІА постала і низка інших 
суттєвих труднощів, а саме – відсутність: 1) достатньої кількості кваліфікованих 
викладачів для освітньої підготовки першого року навчання, 2) високо професійних 
наукових керівників безпосередньо за темами дисертаційних досліджень, 3) новітньої 
наукової літератури, 4) профілів і учбових планів підготовки, 5) елементарного 
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практичного досвіду працівників інституту здійснювати таку форму підготовки кадрів, 
6) повноцінного гуртожитку для аспірантів (у тому, де їх тимчасово розміщували, 
температура була від -3 до +7°С [56]), 7) окремого приміщення для установи та 
8) достатньої методичної, і головне – фінансової, підтримки від ВАСГНІЛ. Особливо 
вони посилилися череззовсім незрозумілийна той час поділ у підготовці аспірантів, а 
саме на науково-дослідних і науково-педагогічних працівників. Не все було зрозуміло 
із визначенням тем дисертаційних досліджень, а саме в частині їх прерогатив. З цього 
приводу не допомогла навіть Всесоюзна конференція з планування науково-дослідної 
справи. Як зазначав її учасник – директор УІАЛ. Л. Беклешов: «… президент Академії 
Вавилов…» у своїй доповіді «… не висунув жодної проблеми, не намітив розв’язання 
жодного питання реконструкції сільського господарства, обмежуючись лише переліком 
завдань щодоплощ посіву, збільшення тваринницьких стад тощо, які донині в сучасних 
умовах відомі кожному дошкільнику…» [40]. Незважаючи на наявні проблеми, дирекція 
УІА зробила усе від неї можливе для виправлення ситуації. Так, досить швидко було 
розроблено 50 профілів за фахом (напрямом) підготовки та складено учбові плани 
на усі три роки навчання. При цьому було встановлено навантаження, згідно з яким 
упродовж першого року аспіранти «… 2/3 часу витрачають на опрацювання питань із 
філософії, політекономії та діамату…», а решту часу на «… спеціальну підготовку…». 
Що стосується другого року, то на «… марксистсько-ленінську підготовку…» було 
передбачено «… 1/3 часу…», а весь інший час відводився знову на спецпідготовку. 
З цього ж року розпочинались і спеціальні дослідження з теми дисертації. Останній 
рік підготовки присвячувався виключно роботі над дисертацією із невеличким 
навантаженням із вивчення філософії. Якщо в перший рік навчання більшості з них 
платили 170 крб. стипендії, то на другому і третьому – вже 200 крб. [47]. Окрім 
безпосереднього навчання аспірантів із першого року вже залучали до відряджень «по 
роз’ясненню переваг колгоспного будівництва у 50 прикордонних районах УСРР…» [39].

Доволі швидко в інституті сформувалия досить потужні з наукового погляду 
кафедри філософії й економіки. Основою першої з них із десяти осіб стали викладачі 
Українського інституту марксизму – О.О. Бервицький, В.О. Юринець, А.М. Кушик та 
ін., а другої – з дев’яти осіб – відомі фахівці – А.М. Сліпанський, О.З. Александров, 
Й.А. Богораз, І.М. Боднар та ін. [29]. Не менш кадрово забезпеченою виявилась і 
кафедра «чужоземних мов» із 13 осіб у складі О.О. Абрамова, О.Б. Блох, А.В. Гофман, 
М.А. Касаткіної, Е.А. Смолянової та ін. [30]. Дирекції також вдалося сформувати 
при інституті досить потужну як за репертуаром, так і наповненням бібліотеку. Її 
фонди, за різними даними, налічували близько 50 тис. видань. Очолила книгозбірню 
випускниця бібліотечного факультету Харківського інституту комуністичної просвіти 
П.О. Уманська [46]. На цю посаду її було запрошено з бібліотеки Українського 
інституту марксизму.

Однак, незважаючи на конструктивні кроки з боку дирекції УІА, проблеми 
існували, насамперед, щодо недостатнього фінансування та відсутності приміщення. Так, 
Президія НКР НКЗС УСРР на засіданні 6 жовтня 1930 р. (протокол № 25) констатувала 
про необхідність якнайшвидшого вирішення питання з приміщенням для УІА.

Із цією метою вирішили «… повідомити наркома про безпорядний стан 
справи…» і пропонувати в разі не вирішення проблеми – «… припинити… проводити 
набір аспірантів…» [24]. Незважаючи на таке рішення, ситуація залишалася складною 
й потребувала ще більш вимогливих рішень Президії НКР НКЗС УСРР. Так, на 
засіданні 16 жовтня 1930 р. (протокол № 26) знову було констатовано про негаразди 
з УІА. Виступаючи на зібранні, Л.Л. Беклешов, спираючись на рішення Президії 
ВАСГНІЛ від 9 липня 1930 р. вказав, що УІА із союзного бюджету отримує кошти 
з розрахунку тільки на «… 125 аспірантів (817 000 крб.) …». Іншу суму коштів для 
300–500 аспірантів виділяє український республіканський бюджет на рівні 250 тис. крб. 
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(разом із поточними витратами) [55]. За таких обставин НКР НКЗС УСРР вирішила, що 
переведення «… старих аспірантів від НКОсвіти …» є «… помилкою…». Для з’ясування 
ситуації ухвалено негайно відрядити Беклешова разом із Курятніковим до Москви, 
а також у черговий раз довести до відома наркомзему УСРР про катастрофічний 
стан УІА, котрий провів набір аспірантів і не може розгорнути навчання через 
брак помешкань [25]. На наступному зібранні НКР НКЗС УСРР 29 жовтня 1930 р. 
(протокол № 27) пунктом 3 було вирішено, що «… відокремлювати підготовку науково-
педагогічних кадрів од загальної системи підготовки науково-дослідних кадрів, що 
зосереджуються в єдиній системі Інституту аспірантури, недоцільно і неможливо…». 
До речі, по лінії НКЗС СРСР фахівці вищої кваліфікації для НДІ готувалися виключно 
через інститути аспірантури, а науково-педагогічні працівники проходили підготовку 
окремо через сектор кадрів відомства. Як видно із чергового рішення НКР НКЗС УСРР, 
в українських реаліях все почало відбуватися по іншому. Присутні того дня на 
засіданні знову констатували невідповідність «… контингенту аспірантів і фінансового 
забезпечення Інституту аспірантури…». За таких умов вперше офіційно запропоновано 
фінансування підготовки наукових кадрів не тільки збільшити, а й передати від 
ВАСГНІЛ до системи відділу кадрів НКЗС УСРР. Із цією метою відповідно до § 3 
«Ухвали» Беклешову доручено підготувати відповідну розгорнуту доповідь на Колегії 
НКЗС УСРР «… про систему заходів для підготовки науково-дослідних і науково-
педагогічних кадрів в єдиній системі Інституту аспірантури…» [26]. Ще перед цим 
розглядом Президія Українського Бюро Секції спеціалістів сільського господарства на 
своєму зібранні заслухала доповідь Л.Л. Беклешова «Про підсумки осіннього набору 
аспірантів» до УІА. У прийнятій постанові, відмічаючи виконання установою плану 
прийому як у кількісному, так і якісному відношенні, вказано на «… недостатню 
уважність… до питання…» районних організацій, не бажаючи достойно займатися 
питанням відбору претендентів на навчання. У більшості випадків вони відписувалися 
«… належних кандидатів немає». Було зазначено, що надання гуртожитку для аспірантів 
«… лише 22 листопада…» 1930 р. зірвало «… роботу інституту більш як на 2 міс.». 
Окрім того, офіційно застерегли про «… небезпеку…» скорочення наркомфінансів 
СРСР витрат на підготовку фахівців вищої кваліфікації через інститути аспірантури за 
винятком Московського. За цих обставин вирішили рекомендувати «… скоротити термін 
аспірантського стажу з 3-х років до 2½–2 р. …» та «… дотермінованого випуску старих 
аспірантів, які стажуються 2½ р. …» [32]. Також наголошено на відсутності в УСРР 
спеціального «Положення про аспіранта». Зібрання одноголосно вирішило вестиєдину 
підготовку фахівців вищої кваліфікації через УІА на виконання відповідних постанов 
ВАСГНІЛ від 11.10.1930 р. та Колегії НКЗС УСРР від 5.12.1930 р. Крім того, погодило 
дозвіл працювати аспірантам за сумісництвом не більше двох днів у декаду, а також 
надати можливість проживання аспірантських сімей у гуртожитку.

Після обґрунтувань висловлених директором УІА Л.Л. Беклешовим 12.01.1931 р. 
проблем на засіданні Колегії НКЗС УСРР було остаточно вирішено перевести установу 
«… до сектору кадрів…» відомства [40]. Прийняттю цієї постанови багато в чому 
сприяли попередні невтішні результати обстеження діяльності науково-дослідних 
інститутів республіки, розпочатих ще 1 жовтня 1929 р., які проводив Народний комісаріат 
робітничо-селянської інспекції УСРР. Серед них чи не найголовніше місце відведено 
підготовці аспірантів і, насамперед, розгляду всіляких негараздів у процесі їх навчання. 
На Колегії був затверджений план чергового прийому у квітні 1931 р., а також прийнято 
рішення про відкриття філії УІА в Одесі [55]. Як свідчать матеріали архівів, під час 
прийому було зараховано 151 особу, з яких 18 – представляло Кам’янець-Подільський, 
4 – Дніпропетровськ, 11 – Одесу, 13 – Полтаву, 4 – Херсон, 40 – Київ і 60 – Харків, 
тодішню столицю УСРР. Із загальної кількості вступників 8%, або 12 осіб, були жінки. 
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Усього того року подало заяв про вступ 249 осіб. Перший етап (за документами) 
пройшли 192 особи. Після співбесіди по діаматувідмовлено 57 вступникам [37].

Щодо кількісного наповнення аспірантів за науково-дослідними інститутами, то 
він був таким: 1) Кам’янець-Подільський НДІ птахівництва (7 осіб); 2) Харківський 
НДІ механізації (9); 3) Харківський НДІ ветеринарії (12); 4) Деркачівський 
навчальний зоотехнічний інститут (3); 5) Київський НДІ ґрунтознавства (11); 
6) Полтавський навчальний інститут свинарства (19); 7) Український навчальний 
інститут колективізації (8); 8) «Чаплі» – вівчарство (3); 9) Харківський південно-
молочний НДІ (8); 10) Київський плодово-ягідний НДІ (14); 11) Полтавський НДІ 
кормоздобування (8); 12) Дніпропетровський НДІ кукурудзи (4); 13) Харків-бавовна (2); 
14) Одеський НДІ меліорації (4); 15) Київський УНІЦ (3); 16) Харківський НДІ 
с.-г. економіки (15); 17) Харківський навчальний інститут зернових культур (4); 
18) Харківський НДІ рослинництва (3); 19) Харківський інститут захисту рослин (2); 
20) Станція конярства (1); 21) Київський ІНОП (8) [38].

Потрібно наголосити, що саме в останній установі, а саме – Українському НДІ 
організації праці в сільському господарстві (ІНОП), створеному у травні 1930 р. на 
основі Станції наукової організації праці в Києві, територіально розміщувалась і місцева 
філія УІА. Здається, що таке поєднання невипадкове, оскільки головним статутним 
завданням ІНОПу вважалося «… всебічне вивчення на підставі марксистсько-ленінської 
методики, організації праці в сільському господарстві УСРР – в його соціалістичному 
секторі – та вести боротьбу з опортуністичними течіями в галузі організації праці в 
сільському господарстві» [53], або, за великим рахунком, у форматі тих же завдань, які 
поставлено іперед УІА. Безпосередньо в аспірантурі ІНОП навчалося 9 аспірантів при 
39 працюючих в установі [54]. За системою підготовки, включаючи кадровий потенціал 
та всілякі пільги для аспірантів, ІНОП був визнаний перевіряючими від Народного 
комісаріату робітничо-селянської інспекції УСРРчи не найкращим. В інституті фінансово 
стимулювали аспірантів навіть за розробку так званих – «промоційних праць», а також 
за перемогу в соцзмаганнях.

Здавалося, що за таких сприятливих умов аспірантам залишалося тільки 
сумлінно навчатись. Однак це були вже інші представники бажаючих зійти на науковий 
олімп. Мова йде, насамперед, cтосовно тих, хто навчав. Здебільшого це були фахівці, 
що отримали професійні знання за царської доби. Нова генерація практично відразу 
відмовилася сприймати їхні наукові догми. Не випадково перевіряючі почали отримувати 
скаргисаме на наукових керівників.

Ставлення до місця і координуючої ролі УІА радикально змінилось із створенням 
ВУАСГН згідно з постановою РНК УСРР № 154 від 22 травня 1931 р. [6]. Рішення 
про відкриття цієї фактично української філії ВАСГНІЛ було прийнято її Президією 
ще 14 липня 1930 р., включаючи перелік мережі спеціалізованих науково-дослідних 
інститутів [48].

Детальніше останнє питання було розглянуто на засіданні Президії ВАСГНІЛ 
5 вересня 1930 р. (протокол № 38) [51]. Вже тоді про УІА чомусь не згадували. Мало того, 
постановою Колегії НКЗС СРСР від 10 травня 1931 р. (протокол № 23) було остаточно 
вирішено розформувативсі створені попереднього року інститути аспірантури [15]. 
Призначена додатком до постанови РНК УСРР з 12 травня 1931 р. (протокол № 13/707) 
Президія ВУАСГН на чолі з академіком ВУАН О.Н. Соколовським [10] через члена 
Президії – зав. сектору кадрів К.К. Вітор і почала неухильно втілювати це рішення. 
На допомогу знову знадобилося 288 документів (постанови, протоколи, звіти, доповіді, 
записки, висновки, акти, відомості, листування) підготовлені Народним комісаріатом 
робітничо-селянської інспекції УСРР, які завершили свою перевірку 20 травня 1931 р. 
Як виявилося, найбільші негаразди в питаннях підготовки аспірантів було виявлено в 
Українському НДІ цукрової промисловості. На період перевірки (17–22 березня 1931 р.) 
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в установі проходили аспірантську підготовку 44 особи. На першому курсі вони 
рахувались у трьох відділах, а саме: технічному (15), агрономічному (10) та 
економічному (7). Загальний кошторис на їхню підготовку передбачав 200 тис. крб. при 
щомісячній стипендії у 200 крб. Окрім того, одноразово вони отримували 200 крб. на 
«… придбання літератури, а в разі купівлі видань УНДІЦП їм надавали 60% знижку. 
Але негаразди перевіряючі виявили і в науковому керівництві. На всіляких зібраннях 
аспіранти називали їх «… контрреволюціонерами…», запропоновані теми досліджень 
«… псевдо-науковими…», а наостанок запропонували їх «… розігнати…» [50]. За 
таких умов дирекція УНДІЦП вирішила скоротити підготовку аспірантів до двох 
років із максимальним збільшенням їхньої участі у виробничій сфері, щоб виховувати 
у них зважливе колективне мислення. Приблизно таку ж ситуацію перевірка виявила 
і в Українському НДІ рослинництва. Головне, що знову була підтверджена значна 
«… засміченість соціально чуждими елементами…», тепер вже серед аспірантів. Не 
випадково у листопаді 1930 р. Комісія НКЗС УСРР її усунула, звільнивши 27 аспірантів 
із 107-ми вУНДІР [49]. Однак ситуація з ворожими елементами, деякою мірою, 
повторилася за квітневого прийому 1931 р. При цьому знову були порушені відповідні 
«норми» Наркомзему УСРР. Та й чергова перевірка засвідчила, що до керівництва 
аспірантами долучалась ідеологічно «чужда» професура. Також було визнано, що 
норма у 80 крб. на місяць на виконання щомісячної експериментальної роботи одним 
аспірантом занадто мало. Таку ж тенденцію і негаразди було виявленов усіх НДІ та 
вишах, які готували фахівців вищої кваліфікації через УІА.

Незважаючи на те, що на Першому Пленумі ВУАСГН про підготовку аспірантів 
через попередні чотиримісячні курси і через УІА ще активно говорили [12], тим не 
менш, у прийнятому «Статуті ВУАСГН» про цю інституцію вже не згадують [16]. 
Хоча у § 3 документа вказувалося, що аспіранти, насамперед, повинні бути 
«… належно озброєні марксистсько-ленінською методологією…» [17] або навчатися 
згідно з основним принципом, притаманним УІА. По-іншому на той час, мабуть, 
було неможливо, враховуючи «різношерстість» вступників до аспірантури. Класичний 
приклад із аспірантом Сахалиуєвим, справу якого розглядали на засіданні профкому 
Спілки «Робос» УІА 8 червня 1931 р. Головним критерієм до вступників у виш, на той 
час була відповідна рекомендація, отже цей спритник практично упродовж двадцятих 
років минулого століття отримував різноманітну освіту і робив усе можливе, щоб 
тільки рахуватися, а не працювати після їх закінчення. Так йому вдалося закінчити 
Горський с.-г. інститут та Тимирязєвську с.-г. академію, а також нетривалий час бути 
навіть студентом Харківського музично-драматичного інституту. Після цього у квітні 
1930 р. вступити до аспірантури по кафедрі колективізації Кам’янець-Подільського с.-г. 
інституту. Після переведення до інституту аспірантури в листопаді 1930 р. проходив 
підготовку при УкрНДІ економіки та організації сільського господарства. Усі спроби 
залучити його до якоїсь роботи безпосередньо на селі виявилися марними через його 
фахову необізнаність. При цьому справно отримував свою стипендію і де тільки 
не підпрацьовував або виявився таким собі «… шкурником-рвачем…» [11]. Комісія 
прийняла однозначне рішення: звільнити! І таких недоучених або бажаючих модернового 
життя із прийнятих на навчання виявилося близько половини. Хоча, зрозуміло, були й 
ті, хто свято вірив у майбутнє науки та сам бажав сприяти її подальшому розвитку. На 
них, у першу чергу, й орієнтувалася дирекція УІА.

За таких складних обставин, які склалися після відповідного рішення головного 
аграрного відомства СРСР і підкріпленого постановою Президії ВАСГНІЛ про ліквідацію 
УІА, як кажуть, «не опустив руки» керівник установи Л.Л. Беклешов. На всіх рівнях він 
почав доводити, що УІА у такому вигляді не втратив свого значення та має перспективу. 
На початковому етапі цю ідею підтримала і Президія ВУАСГН. Принаймні на початку 
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червня 1931 р. згідно з доповіддю сектору кадрів та УІА було затверджено не тільки 
план чергового прийому, а й кандидатів до нього [18].

Керуючись ним, Л.Л. Беклешов розіслав відповідний лист керівникам усіх 
галузевих НДІ і вишів УСРР. На підставі отриманих відповідей 12 червня 1931 р. він 
подає «Доповідну записку» до Президії ВУАСГН. У ній, між іншим, доводить, що 
«… аспірантські теми та програми робіт за темами для аспірантів…» вже скориговані 
та є «… частиною плану роботи н. д. і-ту…» і відповідають «… вимогам реконструкції 
с.-г.» [14]. Таких адаптованих тем виявилося 80. Попередньо ці теми було розглянуто 
на вчених радах НДІ, а після цього їх затвердив УІА. Як виявилося, ні попередньо 
проведені науково-технічним сектором НКЗС УСРР «чистки», а ні зміна прерогатив у 
дослідженнях аспірантів не стали достойним аргументом для директивних органів, щоб 
ліквідувати УІА. Здається, за цих обставин на принципових позиціях стояли обидва 
президенти: ВАСГНІЛ – академік М.І. Вавилов і ВУАСГН – академік О.Н. Соколовський 
стосовно деполітизації процесу підготовки фахівців вищої кваліфікації. Мережа 
спеціалізованих експериментальних інституцій, яка розвивалася, потребувала 
високоосвічених фахівців своєї справи, а не – «комісарів дослідницького процесу». А те, 
що потреба у випускниках аспірантури стояла гостро і велась, як кажуть, боротьба за 
кожного з них, свідчить лист заступника директора ІНОП М. Мельника на ім’я першого 
віце-президента ВУАСГН А.М. Сліпанського від 17 липня 1931 р. У ньому йдеться про 
те, що затверджена кількість аспірантів – 10 осіб, згідно з рішенням Президії ВУАСГН 
від 26 червня 1931 р. є недостатньою для інституту. І тому він вимагав повернути 
аспіранта «… Т. Гончаренка…», переведеного до Харківського НДІ механізації, оскільки 
той «… один із найбільш підготовлених…» і його втрата «… не може не відбитися на 
роботі однієї з основних експедицій ІНОПу – зерновій» [13]. Така ж ситуація складалася 
й стосовно інших НДІ.

Вже 28 червня 1931 р. згідно з наказом № 2.8 по ВУАСГН завдається практично 
перший удар по структурі УІА. Його бібліотеку передають до Центральної с.-г. 
бібліотеки. З цією метою створюють відповідну комісію у складі: «… Переяславського 
(голова), Лебединського, Григоровича, Савенко, Бережанова, та представника від 
інституту аспірантури…» [20]. Вже через три дні книжкові фонди назавжди поповнили 
фонди теперішньої ННСГБ НААН. Наступного дня після виходу згаданого наказу 
Л.Л. Беклешов подає на ім’я народного комісара земельних справ М.Н. Демченка 
розгорнуту «Доповідну записку». До неї він додає крім списку тих, хто поступив на 
навчання, ще й сім таблиць і проект розподілу їх по НДІ та вишах. Так, до Кам’янець-
Подільського НДІ птахівництва було прийнято на навчання – 7 осіб; до Харківського 
НДІ механізації – 9; Харківського НДІ ветеринарії – 12; Дергачівського навчального 
зоотехнічного інституту – 3; Київського НДІ ґрунтознавства – 11; Полтавського 
навчального інституту свинарства – 19; Харківського навчального інституту с.-г. 
колективізації – 8; «Чаплі» (вівчарство) –3; Київського ІНОП – 8; Харківського південно-
молочного НДІ – 8; Київського плодово-ягідного НДІ – 14; НДІ кормоздобування у 
Полтаві – 8; Дніпропетровського НДІ кукурудзи – 4; Херсон (бавовна) – 2; Одеського 
НДІ меліорації – 7; УкрНДІЦП у Києві – 3; Харківського НДІ с.-г. економіки і 
теоретичної економіки – 6, організації території – 9; Харківського навчального інституту 
зернових культур – 4; Українського НДІ рослинництва у Харкові – 3; Харківського НДІ 
захисту рослин – 2; НД станції конярства – 1 [38]. У своїх аргументах про державну 
потребу залишати підготовку галузевих науково-педагогічних кадрів саме через 
УІАЛ. Л. Беклешов вкотре вказав, що рішення ВАСГНІЛ щодо ліквідації установи 
через «… низку негативних процесів…» у роботі московських колег є«… принципово 
невірним, зокрема для України» [40]. На перший план із цього приводу він поставив 
сформований інститутом потужний колектив у розрізі УСРР, який здійснює підготовку 
аспірантів та здатний «… виправляти колективні хиби…» і його ліквідація приведе 
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до негативних наслідків «… підготовки наукових робітників марксистів…». Як другий 
аргумент на прикладі інституту в Умані доводить про відсутність «… належної 
кількості керівників та викладачів, озброєних марксистсько-ленінською методологією 
(філософи і економісти)…». Наступним обґрунтуванням Л.Л. Беклешов доводить, 
що інститут аспірантури не є «… своєрідним робітфаком…», а «… міцний науково-
навчальний заклад, будуючи всю фахову наукову роботу по різних галузях сільського 
господарства виключно на ґрунті марксизму-ленінінзму». У своєму четвертому пункті 
звернення до наркомзема УСРР Л.Л. Беклешов, посилаючись на діяльність Укр НДІ 
економіки та організації сільського господарства, доводить, що тільки завдячуючи 
УІА вдалося націлити його дослідництво «… безпосередньо до виробництва…». Мало 
того, вказує, що «розформування Українського ін-ту аспірантури ставить під загрозу 
поворот аспірантської підготовки в бік пов’язання такої з виробництвом та утворює 
знову можливість повороту назад до чистої (схоластичної) науки» [41]. На останок 
Л.Л. Беклешов наголосив на детальності підготовки фахівців вищої кваліфікації для 
сільського господарства через УІА, оскільки проходили підготовку сполучено за єдиним 
принципом «… науково-дослідні…» та «… науково-педагогічні працівники…» [42]. На 
його прохання звернутися до наркомзема СРСР не ліквідовувати УІА і залишити його 
у віданні сектору кадрів НКЗС УСРР – відповідь не надійшла. Вже 8 липня 1931 р. 
член Президії ВАСГНІЛ К. М’ясков фактично в ультимативній формі звернувся до 
президента ВУАСГН О.Н. Соколовського про надання інформації «… чи реорганізований 
Харківський (Український) інститут аспірантури…» та «… куди і скільки передано 
аспірантів…» для переведення їм стипендій [15]. Трохи згодом, 23 липня 1931 р., 
виходить наказ № 15 по ВУАСГН, згідно з яким 14 співробітникам ліквідованого УІА 
надаються нові місця роботи в системі НДІ Академії [19]. Тим самим фактично і 
завершилась історія існування УІА, а підготовка фахівців вищої кваліфікації перейшла 
до спеціалізованих науково-дослідних інститутів і аграрних вузів.

Підсумовуючи, слід наголосити, що створений згідно з рішенням Президії 
ВАСГНІЛ у липні 1930 р. УІАНКЗС УСРР у Харкові впродовж свого існування до 
липня 1931 р. координував і здійснював підготовку фахівців вищої кваліфікації через 
філії у Києві і Одесі для потреб галузевих НДІ та вишів, базуючись, насамперед, на 
принципах марксизму-ленінізму, а потім уже із засвоєння новітніх галузевих знань. 
Уже на початковому етапі, через організаційно-фінансові проблеми і, як не дивно, 
прищеплення принципу «демократичного централізму» у навчаючих, повною мірою, 
УІА так і не зміг виконувати делеговані функції. Надзвичайна політизація ситуації була 
пов’язана з першими судовими процесами в країні, невиконанням першого п’ятирічного 
плану розвитку народного господарства, не сприйняття більшістю аспірантів знань 
теорії і практики, які їм викладали провідні професори з організаційно-фінансовими 
проблемами «подвійного» союзного і республіканського кошторису, відсутністю досвіду 
такої форми підготовки тощо, що в підсумку призвело до розформування цієї інституції.

Тим не менш, враховуючи реалії сьогодення щодо місця та ролі академічної науки 
в житті України, особливо у світлі декларованого владою бажання функціонування 
в країні виключно «університетської науки», є потреба використати краще із досвіду 
діяльності Українського інституту аспірантури для запровадження, принаймні, для умов 
Національної академії аграрних наук України.
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Vergunov V. Ukrainian institute of post-graduate study of PCLA of Ukrainian SSR: from the 
history of creation and activity.

In the article, the activity of the Ukrainian Institute of Post-Graduate Study of the PCLA (UIPGS PCLA) 
in Kharkiv, which was created in accordance with the decision of the Presidium of the All-Union Academy of 
Agricultural Sciences named after Lenin in July 1930, is hashighlighted by the method of historical-scientifi c 
analysis. During its existence till July 1931 it coordinated and trained specialists in higher qualifi cations through 
departments in Kyiv and Odesa for the needs of research institutions and universities, based, fi rst of all, on the 
principles of Marxism-Leninism, and then on the basis of the study of the latest industry knowledge. Based on 
previously inaccessible archival documents, which until now weren’t the subject of study of researchers, for the 
fi rst time the main points on the work of UIPGS PCLA of the Ukrainian SSR has reconsidered. During the 
research, it was found, that at the initial stage due organizational and fi nancia problemsl, as well as inter-
departmental problems UIPGS PCLA of the Ukrainian SSR was not fully able to fulfi ll its own functions. It was 
proved that a number of socio-political problems of the time associated with the fi rst lawsuits, the failure of the 
fi rst fi ve-year plan for the development of the national economy, the rejection of the majority of post-graduate 
students of knowledge of the theory and practice of leading professors etc., thateventually led to the elimination 
of this institutions.

Key words: Ukrainian Institute of Post-Graduate Studies of PCLA of Ukrainian SSR, training 
of specialists in higher qualifi cation, post-graduate students, research, agriculture, branch knowledge, 
L.L. Bekleshov.
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ВКЛАД М.А. БАЛУДЯНСЬКОГО 
В РОЗВИТОК ФІНАНСОВО-ПРАВОВОЇ НАУКИ 

І ПРАКТИКИ УПРАВЛІННЯ ДЕРЖАВНИМ ГОСПОДАРСТВОМ

У статті проаналізовано творчий шлях та наукову спадщину одного із засновників 
Петербурзької школи фінансового права – Михайла Андрійовича Балудянського (1769–1847). Мета 
статті – узагальнення та конкретизація вкладу М.А. Балудянського у розвиток фінансового управління 
Російської імперії та фінансово-правової науки й освіти. Методологічною основою дослідження стали 
фундаментальні теоретичні розробки про природу історичного пізнання, соціальні та особистісні 
аспекти історії науки і техніки.

Виокремлені основні напрями науково-педагогічної, адміністративної та реформаторської 
діяльності М.А. Балудянського, а також їхнє практичне значення для розвитку фінансово-правової 
науки і практики управлінської діяльності. Визначено, що як викладач, науковець і практик-фінансист 
М.А. Балудянський був послідовником одного із засновників фінансової науки, відомого німецького 
камераліста Й. Зонненфельса. Узагальнення матеріалів про різноманітні напрями діяльності професора 
М.А. Балудянського, дозволило визначити його значний вклад у розвиток фінансової науки і практики 
Російської імперії, а також у процес становлення російського фінансового законодавства.

Ключові слова: фінанси, фінансове господарство, фінансове законодавство, політична економія, 
камералістика, фінансове право, кодифікація.
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Фінансове господарство Російської імперії початку ХІХ ст. було складним 
об’єктом економіко-правового регулювання з розгалуженою системою. Для підвищення 
ефективності управління державним фінансовим господарством необхідно було: 
стабілізувати фінансову та грошову системи, мобілізувати ці системи задля розв’язання 
різноманітних економічних і політичних завдань, стимулювати зростання державних 
доходів, підвищити ефективність використання державних витрат, збалансувати доходи 
і витрати державного бюджету, скоротити державні запозичення. До реалізації цих 
завдань залучалися науковці та державні діячі, які були представниками різних наукових 
шкіл і течій, проте вони оперували актуальною й об’єктивною інформацією про стан 
державних фінансів і мали можливості впливати на практичну реалізацію власних ідей 
у сфері фінансового управління й фінансового законодавства. Значний вклад у розвиток 
фінансово-правової науки та практики управління державним господарством Російської 
імперії у першій половині ХІХ ст. зробив відомий дослідник фінансово-правової 
проблематики, один із засновників Петербурзької школи фінансового права, найближчий 
соратник М.М. Сперанського у справі реформування російського законодавства, у тому 
числі й фінансового – Михайло Андрійович Балудянський (Балуг’янський) (1769–1847).

Окремі події та факти життєдіяльності М.А. Балудянського вже в другій 
половині ХІХ ст. були проаналізовані керівником сенатського архіву П.І. Барановим [7]. 
Цікавим джерелом, яке поповнило уявлення про вченого, стали спогади старшої 
доньки М.А. Балудянського М.М. Медем [16]. Серед досліджень радянського 
періоду, присвячених життєдіяльності й науковій спадщині М.А. Балудянського, в 
першу чергу необхідно виділити наукові розвідки О.М. Фатєєва [25] та монографію 
Є.М. Косачевської [14]. У сучасній історичній, економічній і фінансово-правовій 
літературі життєдіяльності та науковій спадщині М.А. Балудянського присвячено ряд 
публікацій [1; 2; 8; 9; 10; 23; 26; 27].

Серед останніх публікацій, присвячених М.А. Балудянському та його вкладу 
в теорію і практику фінансово-правового управління, де знайшли відображення нові 
архівні матеріали й цікаві авторські підходи, необхідно відзначити такі. Монографічне 
дослідження В.В. Небрат, де проаналізовано особистий вклад М.А. Балудянського у 
модернізацію фінансової системи, законодавства та державного управління; визначено, 
що, керуючи комісією укладання законів, М.А. Балудянський безпосередньо займався 
підготовкою законопроектів із фінансових питань (монетна система, банки, податки, 
позики тощо) [17, с. 126–147]. Сучасний український історик В.М. Орлик характеризує 
наукові розвідки М.М. Сперанського та його соратників М.А. Балудянського і графа 
М. Мордвинова, як перші праці з фінансової проблематики [18, с. 10–11; 19].

Метою даної статті є узагальнення та конкретизація вкладу М.А. Балудянського у 
розвиток фінансового управління Російської імперії та фінансово-правової науки й освіти.

М.А. Балудянський за походженням лемко-українець, карпаторос (документи 
засвідчують походження роду Балудянських із с. Балутянка, Галичина) [9, c. 89], 
народився 26 вересня 1769 року на Закарпатті в с. Вишня Ольшава (теперішня 
Словаччина). Навчався на філософському факультеті угорської королівської академії 
правознавства в м. Кошице, а потім на юридичному факультеті Віденського університету, 
де був у числі найкращих студентів, отримував персональну стипендію і користувався 
авторитетом у свого викладача політичних наук і фінансів, одного з фундаторів 
фінансової науки – Й. Зонненфельса. Після закінчення університету з 1789 р. викладав 
в Угорській юридичній академії поліцейське право, фінанси і комерцію, а 1797 р., 
захистивши докторську дисертацію латиною на тему «Про зерносховища (засіки, 
склади, магазини)», отримав звання доктора права. Потім став професором кафедри 
політичних наук Пештського університету, а з 1802 р. – деканом юридичного факультету 
цього університету. 1803 р. М.А. Балудянського, на той час вже вченого з європейським 
іменем, було запрошено викладати політичні науки в Педагогічному інституті Санкт-
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Петербурга [22], як представника австрійської науки [11]. Від народження і приблизно 
до 1810 р. Михайла Андрійовича знали під прізвищем Балудянський, однак пізніше, 
з невідомих причин, прізвище модифікувалося в «Балуг’янський» і саме під таким 
прізвищем він увійшов в історію російської фінансово-правової науки і державного 
управління. Також під прізвищем Балудянський були опубліковані твори Михайла 
Андрійовича [4; 5; 6].

Характеризуючи вклад М.А. Балудянського у розвиток фінансового управління 
Російської імперії та фінансово-правової науки й освіти, можна аналізувати різні 
напрями його діяльності. Він здійснював викладацьку діяльність у Педагогічному 
інституті, де читав лекції з юридичних наук, політичної економії та дипломатії; 
для державних чиновниківпри Державному комітеті з економіки проводив заняття з 
фінансово-економічної проблематики; з 1809 по 1813 рр. для інспектування державних 
чиновників розробив спеціальну програму, читав їм лекції та приймав іспити; впродовж 
1813–1817 рр. за запрошенням імператриці Марії Федорівни викладав братам імператора 
Миколі та Михайлу курс правознавства та політичної економії; розробив навчальний 
план і склав програму трирічного навчання-стажування російських юристів закордоном 
[15, c. 242–246]. Лекції М.А. Балудянського були глибокими за змістом і витонченими 
за формою. Його учні писали про нього, що він був «преподаватель одушевленный и 
увлекательный, со знаниями обширными и разносторонними» [28, c. 833].

Розглянемо на яких науково-теоретичних засадах ґрунтувалися викладацька, 
наукова і практична діяльність М.А. Балудянського. Російський чиновник О.І. Тургенєв 
у листі від 26 листопада 1804 р. до брата, відомого російського економіста 
М.І. Тургенєва, писав, що Балудянський викладає політичну економію на основі творів 
німецького науковця, професора Геттингенського університету Георга Сарторіуса [3]. 
Сучасний український дослідник наукової спадщини М.А. Балудянського С.М. Голубка 
зазначає, що в Педагогічному інституті професор Балудянський особливо виділяв 
вчення фізіократів і теорію А. Сміта. С.М. Голубка зауважує, що оригінальність 
його лекцій полягала у тому, що Михайло Андрійович звертав увагу на ті теоретичні 
пункти і положення, що відповідали завданням економічного перетворення держави 
й могли бути використані на практиці для розвитку Російської імперії [9, c. 91]. Як 
прихильника ідей А. Сміта М.А. Балудянського розглядають і автори нарису з історії 
фінансової науки Санкт-Петербурзького університету, відзначаючи, що Балудянський 
читав курс політичної економії, що в ті роки розроблявся в основному відповідно до 
ідей А. Сміта [12, c. 8–108.]. Вважаємо за необхідне зауважити, що Г. Сарторіус був 
популяризатором класичної політичної економії в Німеччині, підготував свій навчальний 
курс на основі наукових розробок А. Сміта, відповідно, ніякої значної невідповідності у 
вищевикладених підходах немає. А.А. Анікеєва зазначає, що немає підстав вважати, що 
М.А. Балудянський викладав курс політичної економії за А. Смітом чи за Г. Сарторіусом 
(вона їх чомусь вважає представниками різних наукових шкіл) і відзначає, що 
М.А. Балудянський викладав політичну економію за «порядком Зонненфельса» – свого 
вчителя. Камералістську спрямованість діяльності М.А. Балудянського підтверджує і 
вищевказане зауваження С.М. Голубки, про практичну спрямованість його розробок 
і продуманий механізм практичної реалізації. Змістовно «порядок Зонненфельса» в 
тогочасній політичній економіці передбачав такі частини (авторка застосовує сучасні 
їхні назви): теорія держави і права, економіка і фінанси галузей народного господарства 
і державні фінанси [1, c. 85]. Підтвердженням позиції А.А. Анікеєвої слугують правила 
Педагогічного інституту від 16 квітня 1804 р., де зазначено, що професор політичної 
економії буде викладати за Зонненфельсом і викладання буде складатися з трьох частин: 
у першій частині будуть викладатися основи політичних, громадянських і карних 
законів і громадянський благоустрій; у другій частині – сутність і джерела народного 
багатства, способи поширення землеробства, фабрик, комерції та мореплавства, а 
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також будуть вивчатися основи грошового обігу, банківської справи, торгівлі та 
комерції; третя частина присвячена вивченню державних доходів, джерел і способів 
їхнього збільшення, а також управлінню поміщицьких і державних волостей [21]. Із 
позицій вивчення історії становлення і розвитку фінансово-правової науки вважаємо 
за необхідне відзначити, що Балудянський у своїй науково-практичній діяльності не 
оперував поняттям «фінанси», хоча був із ним обізнаний (термін «фінанси» є і в назві 
праці Й. Зонненфельса «Grundsätze der Polizei-Handlung und Finanzwissenschaft»), не 
застосовував поняття «бюджет», а використовував російський термін «державна казна», 
також М.А. Балудянський не використовує поділ фінансів на галузеві та державні, проте 
як вчений-практик ефективно адаптував досягнення європейської наукової думки до 
російських економічних і фінансово-правових умов.

Значними були досягнення М.А. Балудянського в адміністративній діяльності. 
1817 р. професора Балудянського затверджено деканом філософсько-юридичного 
факультету Петербурзького педагогічного інституту. Саме він був обраний першим 
ректором Санкт-Петербурзького університету (1819–1821), перетвореного 1819 р. із 
Педагогічного інституту. Перебуваючи на посаді ректора, М.А. Балудянський розробив 
проект Статуту Санкт-Петербурзького університету, який був представлений на раді 
університету восени 1821 р. і містив ряд прогресивних ідей, що впродовж тривалого 
часу мали вплив на розвиток університетської освіти Російської імперії [14, c. 94–95]. 
М.А. Балудянський пропонував до викладання на юридично-політичному факультеті 
такі дисципліни. На юридичному відділенні: 1) звичаєве, публічне та народне право; 
2) російське публічне право; 3) російське: громадянське, комерційне, право приватне, 
військове, морське та карне; 4) римське право та приватне право інших народів. 
На політичному відділенні проектувалося викладання: 1) політичної економії та 
комерції; 2) політичної історії і статистики новітніх народів; 3) дипломатії. Виклад 
теоретичних курсів, наукових за змістом і доказових за викладанням, планувалося 
завершувати практичними заняттями, для проведення яких необхідні були зібрання 
законів російських та інших держав, статистичні посібники, монети, набори мір 
та ваги, зібрання трактатів, спеціальні видання з дипломатії тощо [14, c. 102–104]. 
Викладання основ фінансової науки передбачалося в курсі політичної економії. Для 
порівняння, наведемо перелік дисциплін, які на той час викладалися в Московському, 
Казанському та Харківському університетах на відділеннях моральних і політичних 
наук: 1) богослов’я догматичне; 2) трактування священного писання і церковної історії; 
3) умоглядна та практична філософія; 4) право: звичаєве, політичне і народне; 5) право 
громадянське та карне судочинство Російської імперії; 6) право стародавніх і теперішніх 
народів; 7) дипломатика і політична економія [20]. Порівнюючи вищенаведені 
переліки, можна зробити висновок, що М.А. Балудянський планував значно розширити 
перелік правознавчих дисциплін, із урахуванням нових сфер правознавства, відійти 
від теоретико-догматичного викладання, наблизити викладання до практики. 1821 р., 
протестуючи проти звільнення за «неблагонадійність» відомих університетських 
професорів, Балудянський залишає ректорську посаду, хоча продовжує займати посаду 
професора університету до 1824 р.

Діяльність М.А. Балудянського, як державного діяча, була пов’язана з розробкою 
та реалізацією різноманітних проектів реорганізації фінансово-правової сфери Російської 
імперії. Ця діяльність розпочалася 1804 р., коли Михайла Андрійовича, як фахівця 
з фінансово-економічної проблематики запросили редактором до комісії з укладання 
законів при державному комітеті з економіки. Балудянський був одним із розробників 
фінансового плану стабілізації фінансової системи 1810 р. (його співавторство засвідчує 
особистий підпис під цим документом), який увійшов в історію під назвою «План 
фінансів» М.М. Сперанського [24]. Один із перших біографів М.М. Сперанського 
М.А. Корф, відзначає, що ідеї професора Балудянського залишалися без уваги уряду 
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поки Сперанський не почав їхню практичну реалізацію [13, c. 191]. Балудянський, 
«человек добрый, рыцарь благородства, полный усердия и очень ученый, но вовсе не 
практический», написав розгорнуту записку французькою, котру Сперанський переробив 
і доповнив – це і був план фінансів 1810 р. [13, c. 192]. Саме М.А. Балудянський очолив 
реалізацію цього плану, оскільки був призначений директором комісії з погашення 
боргів. М.А. Балудянський також був автором плану фінансової стабілізації господарства 
Російської імперії після війни 1812 р., що був представлений імператору за підписом 
міністра фінансів Д.О. Гур’єва [25, c. 39]. Біограф Михайла Андрійовича П.І. Баранов 
наводить цікаву, власноруч написану М.А. Балудянським французькою мовою записку 
від 22 листопада 1816 р. із описом його діяльності на російській службі з 1803 р., 
подану міністру фінансів Д.О. Гур’єву. Наведемо, з певними скороченнями, визначені 
самим М.А. Балудянським основні напрями його діяльності.

1. У педагогічному інституті: а) підготовлено до 300 вихованців, чимало з яких 
посіли професорські кафедри в навчальних закладах міністерства освіти; б) викладав 
лекції з політичної економії (за платню) та з фінансового і комерційного права (без 
оплати); в) на виконання наказу 1809 р., безоплатно, впродовж семи років читав 
лекції особам, які перебували на державній службі; г) без утримання проводив іспити 
службовцям.

2. У комісії зі складання законів завідував відділенням, де сконцентрована 
законодавча діяльність із права суспільного, поліцейського і фінансового. По кожному 
з цих напрямів попередні розробки були прийняті урядом і використані. З частини 
публічного права і законів поліцейських розроблено: план і проект зводу положень 
публічного права; проект реорганізації міністерств, який покладений в основу 
перетворень 1810 р.; проект селянських законів; план законоположень поліцейських 
та ін. З частини законоположень фінансових, розроблених комісією складання законів: 
підготовлено 8-ми томну теоретичну працю з політичної економії та фінансів; написані 
проекти різних фінансових заходів, котрі з деякими змінами були прийняті 1810 р. та 
поступово вводилися впродовж 1810–1812 рр.; представлено значну кількість записок і 
проектів щодо монетної системи, банків, фінансового управління європейських держав.

3. У міністерстві фінансів: 1812 р. підготовлено три ґрунтовні історичні 
записки з детальним викладом фінансової адміністрації Російської імперії з часів 
Петра І до 1812 р., з додатками про доходи і витрати періоду царювання Олександра І; 
узагальнювалися матеріали, необхідні для розробки нового фінансового плану, поданого 
імператору 1814 р.; подані проекти утворення кредитних установ, банків та ін.; проекти 
з проблем грошового обігу, податків, позик тощо [7, c. 12–14].

Виписки з цієї записки засвідчують значний обсяг роботи, виконаної 
М.А. Балудянським як науковцем, викладачем, державним діячем. Успішне виконання 
цієї роботи було неможливе без ґрунтовних знань із різноманітних сфер діяльності, 
і в першу чергу – з фінансово-правових, а також без постійного наукового пошуку 
М.А. Балудянського (переписка з відомими діячами світової науки і культури; вивчення 
досвіду парламентських установ Англії, республіканських кодексів Франції, фінансово-
правової практики Пруссії, Австрії та ін.).

1826 р. М.А. Балудянського призначено начальником другого відділення 
імператорської канцелярії, основним завданням якого було виконання кодифікації 
законодавства й видання першого Зводу законів Російської імперії. Це завдання було 
успішно виконане, видані «Повне зібрання законів» та «Звід законів» Російської імперії 
заклали фундамент діючого законодавства російського правознавства в цілому та 
фінансово-правової науки зокрема.

Із урахуванням різноманітних напрямів діяльності М.А. Балудянського, котрі 
він успішно реалізовував, необхідно відзначити його значну роль у суспільному житті 
тогочасної Російської імперії, а також поза її межами. М.А. Балудянський підтримував 
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постійні зв’язки з передовими європейськими науковцями та громадськими діячами – 
В. Ганкою, П.Й. Шафаріком, Ф.Л. Челаковським, Й. Юнгманом, листувався латиною 
з китайськими науковцями, виконував дипломатичну місію при розв’язанні суперечок 
між Англією та США [8, c. 188–189] тощо. Сучасні науковці по різному оцінюють його 
заслуги як фінансиста: від досить стриманого «він мав певне відношення до фінансової 
науки і практики» [12, c. 8–108] до розгляду М.А. Балудянського як представника 
австрійської фінансової школи, котрий став одним із засновників російської фінансової 
науки [2, c. 78–79], а наявність багатьох послідовників дозволяє констатувати 
формування його наукової школи [9, c. 95].

Таким чином, узагальнення матеріалів про різноманітні напрями діяльності 
вихованого на європейських цінностях професора М.А. Балудянського дозволяє 
визначити його значний вкладу розвиток фінансової науки і практики Російської 
імперії, а також у процес становлення російського фінансового законодавства. 
М.А. Балудянський, ґрунтуючись на тогочасних новітніх наукових теоріях, розробляв 
навчальні курси з економічної та фінансово-правової проблематики, готував рекомендації 
щодо державного фінансового управління з урахуванням правових аспектів діючого 
російського законодавства, мав певну вагу як науковець і державний діяч у суспільному 
житті Російської імперії та на міжнародному рівні. Теоретичні ідеї та концепції, 
розроблені М.А. Балудянським, отримали практичне застосування в процесі державних 
перетворень першої половини ХІХ ст. у Російській імперії. Плеяда науковців-юристів, 
підготовлених за програмою М.А. Балудянського, очолили правознавчі кафедри 
Харківського та новоствореного Київського університетів.
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Pasichnyk N. The contribution of M.A. Baludyanskyi into the development of fi nancial and legal 
science and practice of management of state economy.

The article analyzes the creative path and scientifi c heritage of one of the founders of the St. Petersburg 
School of Financial Law – Mykhailo Andriyovych Baludyanskyi (1769–1847). The purpose of the article is 
the generalization and specifi cation of the contribution of M.A. Baludyanskyi in the development of fi nancial 
management of the Russian Empire and the fi nancial, legal science and education. The development of 
fundamental theoretical knowledge about the nature of the historical, social and personal aspects of the history 
of science and technology served as the methodological basis of the research.

The author singled out main directions of scientifi c-pedagogical, administrative and reform efforts of 
М.А. Baludyanskyi, as well as their practical signifi cance for the development of fi nancial-legal science and 
management practice. It is determined that as a teacher, a scientist and a practitioner-fi  nancier M.A. Baludyanskyi 
was a follower of one of the founders of fi nancial science, a well-known German representative of Cameralism, 
Joseph Sonnenfels. The generalization of materials on various fi elds of activity of Professor M.A. Baludyanskyi, 
made it possible to determine his signifi cant contribution to the development of fi nancial science and practice of 
the Russian Empire and in the process of the formation of the Russian fi nancial legislation.

Key words: fi nance, fi nancial economy, fi nancial legislation, political economy, cameralistics, Financial 
Law, codifi cation.
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Б.К. ЄНКЕН І ХАРКІВСЬКЕ ТОВАРИСТВО 
СІЛЬСЬКОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКОЇ ПРОМИСЛОВОСТІ (1908-1919 рр.)

Мета статті – історико-біографічний і науковий аналіз діяльності і ролі Б.К. Єнкена у 
Харківському товаристві сільського господарства і сільськогосподарської промисловості у 1908–1919 рр.

У роботі використані такі методи дослідження – ідеографічний, порівняльно-історичний 
і хронологічний.

Б.К. Єнкен – вчений-селекціонер, агроном, педагог, один із основоположників суспільної агрономії, 
талановитий організатор вітчизняної сільськогосподарської дослідної справи, своєю участю у діяльності 
Харківського товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості у 1908–1919 рр. 
зробив суттєвий внесок у розвиток сільського господарства, становлення сільськогосподарської дослідної 
справи, аграрної науки й освіти, як в Україні, так і на всьому півдні Російської імперії. З іншого боку, 
ця діяльність сприяла завершенню формування його наукового світогляду й особистості, як видатного 
вченого, фундатора сільськогосподарської дослідної справи і провідного фахівця у багатьох галузях 
аграрного виробництва.

Ключові слова: Б.К. Єнкен, Харків, товариство, сільське господарство, дослідна справа, селекція.

Видатний вчений Борис Карлович Єнкен відіграв одну з ключових ролей у 
діяльності Харківського товариства сільського господарства та сільськогосподарської 
промисловості – громадському об’єднанні, яке визначило розвиток сільськогосподарської 
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дослідної справи і виробництва в Україні і на всьому півдні Російської імперії 
наприкінці XIX – на початку XX сторіч. Всебічне дослідження напрямів, результатів, 
умов цієї діяльності дозволяє краще зрозуміти шляхи подальшого становлення й 
розвитку аграрної науки в Україні до сьогодення включно, винести уроки і урахувати 
їх на майбутнє. Це важливо і актуально у період розбудови аграрного сектору України 
на засадах сучасних передових технологій і науки – у період, який за своїм значенням 
у великій мірі діалектично повторює часи діяльності Харківського товариства. Таке 
дослідження також необхідно для належної оцінки, визнання заслуг і повернення 
громадськості постаті Б.К. Єнкена.

Низка дослідників вивчали роль Харківського товариства сільського 
господарства та сільськогосподарської промисловості у побудові дослідної справи, 
внесок у вітчизняне аграрне виробництво і науку, розвиток сільськогосподарської 
механізації, науково-просвітницьку діяльність тощо [1; 2; 3; 4; 7]. Так, у науковій праці 
академіка НААН В.А. Вергунова стала предметом дослідження діяльність творчого 
об’єднання науковців і освітян – Харківського товариства сільського господарства та 
сільськогосподарської промисловості, в цій роботі розкрито основні аспекти й етапи 
становлення і розвитку Товариства, його місце і роль в історії аграрної науки країни [2]. 
Також віхи історії та діяльності Товариства досліджувалися А.С. Білоцерківською [1], 
А. Головком [3]. П. Забаринский досліджував роль дослідних полів, що були створені 
за участі Харківського товариства сільського господарства та сільськогосподарської 
промисловості [7]. В авторській статті Т.Р. Грищенко, присвяченій видатному вченому 
М.М. Вольфу, що працював на теренах України і був членом Товариства, висвітлено 
аспекти формування та діяльності цього творчого об’єднання [4]. 

Разом з цим, в означених працях недостатньо висвітлена роль Б.К. Єнкена – 
вченого-агронома, селекціонера, педагога, одного з основоположників суспільної 
агрономії, талановитого організатора вітчизняної сільськогосподарської дослідної 
справи, що був одним з керівників Товариства і зробив вагомий внесок у всі напрями 
його справи у найбільш плідний період з 1908 по 1919 рр. 

Метою статті є історико-науковий аналіз діяльності та ролі Б.К. Єнкенау 
Харківському товаристві сільського господарства і сільськогосподарської промисловості 
у 1908–1919 рр.

Харківське товариство сільського господарства і сільськогосподарської 
промисловості організовано 27 січня 1880 р. Діяльність товариства полягала у 
розвитку і налагодженні усіх галузей сільського господарства та сільськогосподарської 
промисловості у Харківській, Полтавській, Курській, Воронезькій і Катеринославській 
губерніях, які входили до складу Російської імперії, і наукового підґрунтя для цього [12]. 
Товариство проводило роботу з організації дослідних ділянок, дослідних станцій, 
проводило просвітницьку і організаційну роботу, залучало до товариства вчених і 
досвідчених фахівців, які надавали консультації сільському населенню з різних напрямків 
господарювання, що на той час називалося «громадська агрономія»; проводилися курси 
з агрономії, насіннєвої справи, виставки, з’їзди, наради з різних питань сільського 
господарства і промисловості. Товариство надавало юридичну, фінансову, організаційну, 
економічну підтримку вітчизняним сільськогосподарським товаровиробникам, сприяло їх 
виробничій діяльності, поширенню виробленої продукції на внутрішні та світові аграрні 
ринки. Його плідна діяльність охоплювала великі території Харківської, Полтавської, 
Катеринославської, Курської, Воронезької губерній та область Війська Донського. За 
період із 1881 по 1902 рр. товариством створено 37 дослідних полів [7].

Саме Харківське товариство сільського господарства і сільськогосподарської 
промисловості ініціювало створення у 1908 р. дослідної станції у Харкові, діяльність 
якої було спрямовано на покращення вітчизняних сортів рослин, тобто станція стала 
однією з перших в Європі спеціалізованих селекційних установ. Організатор і перший 
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директор станції професор Петро Васильович Будрін запросив на посаду помічника 
директора «політично неблагонадійного», молодого, але вже відомого агронома 
Б.К. Єнкена. Обидва зайняли свої посади через обрання на засіданні Правління 
Харківського товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості 
15 травня 1908 р. Згодом вони практично одночасно залишили керівництво станцією.

Б.К. Єнкен взяв активну участь у всіх етапах створення станції: виборі ділянки, 
закладці дослідів, будівництві приміщень [5]. Виконуючи обов’язки помічника директора 
Харківської селекційної станції, Борис Карлович, брав також активну участь у роботі 
Харківського товариства сільського господарства. У списку дійсних членів Харківського 
товариства сільського господарства і сільськогосподарської промисловості за 1910–
1911 рр. Єнкен Борис Карлович обраний 1908 р., м. Харків, Миколаївська лікарня, ящик 
Дослідної станції [11, с. 31].

17 грудня 1908 р. на Загальних зборах Харківського товариства сільського 
господарства прозвучала доповідь губернського ентомолога І.В. Ємельянова «Про 
положення справ у боротьбі зі шкідниками у С. Штатах» під впливом цієї доповіді 
Б.К. Єнкен разом із А.М. Рабіновичем стають ініціаторами формування під Харковом 
ентомологічної станції.

Через «Південно-Російську сільськогосподарську газету» №№ 5–6 за 1909 р., а 
також особистими листами він звертається до дослідних установ і приватних осіб із 
проханням надати насіння озимих і ярих культур до Харківської селекційної станції. 
У тому ж році насіння, одержане з Полтавського й Омського дослідних полів, а 
також Шатилівської дослідної станції, висівається у ботанічному саду при станції. 
Також насіннєві колекції поповнюються завдяки виставкам, проведеним Харківським 
товариством сільського господарства: насіннєвої – у лютому і сільськогосподарської – 
восени 1909 р.

Одразу після відкриття Харківської селекційної станції Борис Карлович 
приділяє увагу ознайомленню з дослідною роботою на станції студентів Московського 
сільськогосподарського інституту, що під керівництвом професора О.Г. Дояренка 
відвідали установу у липні 1909 р.

28 жовтня 1909 р. Б.К. Єнкен від імені Харківської селекційної станції виступає 
на урочистому засіданні Полтавського товариства сільського господарства з нагоди 
25-річчя Полтавського дослідного поля з фундаментальною доповіддю на тему: 
«Розвиток дослідної справи в Росії та її сучасний стан». Ця доповідь знаменує появу 
нової галузі історичної науки – історію сільськогосподарської дослідної справи. Він 
встановлює тісні товариські контакти з директором станції С.Ф. Третьяковим.

Поряд із виконанням основних функцій на станції, Б.К. Єнкен активно публікує 
низку наукових праць. Він готує серію статей до Народної енциклопедії наукових і 
прикладних знань – 4 тому «Сільське господарство», другого напівтому «Землеробство», 
що вийшла друком у 1910–1912 рр. у 14 томах, 21 книзі під загальною редакцією 
проф. В.Я. Данілевського. Це видання відіграло важливу роль у становленні й 
консолідації наукових шкіл, що тоді формувалися. На жаль, саме в цей час проявляються 
перші ознаки серйозної хвороби Б.К. Єнкена, тому посаду помічника директора замість 
нього посідає В.Я. Юр’єв.

Всього за 1911 р. Харківське товариство сільського господарства провело 
111 засідань. Товариство переймалося організацією центрального селекційного 
насіннєвого господарства. Ось які функції покладалися на насіннєве господарство, котре 
стане важливим підґрунтям для створених селекційних станцій: 1) акліматизувати, 
розмножити і підтримувати у постійній чистоті закордонні селекційні сорти 
сільськогосподарських рослин, які відомі за своїми господарськими якостями і 
користуються попитом у сільських господарів; 2) розмножувати і підтримувати у 
постійній чистоті сорти створені російськими селекційними станціями або окремими 
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особами. З таких сортів потребують розмноження сорти створені Рудзинським, Корховим, 
Колкуновим і Каразіним; 3) проводити селекційні роботи з розповсюдженими місцевими 
непокращенними сортами сільськогосподарських рослин, розподіляючи на основні 
складові їх форми; 4) розподіляти насіння на репродукції; 5) вести спостереження за 
правильністю репродукцій, щоб дати гарантію сільському господарю у чистоті та якості 
кожного сорту [11, с. XXXV–XXXVIII].

Просвітницька діяльність товариства спрямовувалася на поширення знань через 
консультації зацікавлених установ і селян, надання наочних посібників із сільського 
господарства і застосування їх до місцевих умов господарювання. Велике значення мала 
видавнича діяльність, яка у селянському журналі «Хлібороб» охоплювала увесь спектр 
питань із сільського господарства і розповсюджувала сільськогосподарські знання 
серед сільського населення. У «Південно-російській сільськогосподарській газеті» 
освітлювалися питання з роботи дослідних полів південної області, а також питання 
громадської агрономії, сільськогосподарської техніки. «Торговий сільськогосподарський 
листок» служив як довідник в області збуту і закупівлі сільськогосподарських 
продуктів. «Агрономічний журнал» досліджував питання з сільськогосподарського 
суспільствознавства.

На адресу Товариства надійшло у 1910–1911 рр. 64 прохання з приводу видачі 
почесних нагород Товариством учасникам виставок, які влаштовувалися земствами, 
сільськогосподарськими і спеціальними товариствами. Учасники виставок, які проходили 
у районі діяльності Харківського товариства були нагороджені за 1911 р. 98 медалями, 
105 дипломами і 196 похвальними грамотами [11, с. 65–74].

Вагомим внеском у розвиток галузі селекції і рослинництва став І-й Всеросійський 
з’їзд діячів із селекції сільськогосподарських рослин, насінництва і розповсюдження 
насіннєвого матеріалу, який відбувся 10–15 січня 1911 р. у м. Харкові, саме в цьому 
місті де була створена перша селекційна дослідна станція, а також зосереджено багато 
насінницьких господарств і є залізнична розв’язка. Радою Харківського товариства 
сільського господарства обрана комісія для підготовки матеріалу з даного питання у 
складі: директора Харківської селекційної станції проф. П.П. Будріна, П.П. Корхова, 
В.Я. Юр’єва, Л.П. Сокальського і Б.П. Рожественського. Комісія на двох засіданнях 
розробила програму з’їзду, положення про з’їзд і питання пов’язанні з самим скликанням 
з’їзду. П.П. Корхов зробив повідомлення «Про своєчасність та необхідність скликання 
з’їзду». Департамент землеробства і Державного управління землеустрою і землеробства 
ухвалили програму і положення з’їзду, дозволивши скликати з’їзд на 5–10 грудня 
1910 р., а потім терміни було перенесено на 10–15 січня 1911 р.

На з’їзд прибули діячі з селекції з усіх куточків Російської імперії: північних 
губерній – 35; північно-західних – 3; Царства Польського – 9; центральних губерній – 
147; південно-західних – 16; південних – 34; східних – 10; Сибіру – 4; Північної 
Америки – 2. Всього було 22 засідання [11, с. XXXI–XXXVIII].

З’їздом розглянуті й обговорені основні питання з організації в Російській імперії 
селекційної справи та покращенню насіннєвого виробництва і залученню до країни 
доброякісного посівного матеріалу.

На І-му Всеросійському з’їзді діячів із селекції сільськогосподарських рослин, 
насінництва і розповсюдження насіннєвого матеріалу заслухані чотири доповіді Бориса 
Карловича Єнкена.

У доповіді «Необходимость созыва всероссийских съездов по отдельным 
отраслям опытного дела и немедленной организации областных съездов (комитетов) 
на местах» вчений розглядає вагомі питання зі створення дослідних станцій, дослідних 
полів і окремих галузей. Б.К. Єнкен наголошує, що обговорення проекту організації 
окремих галузей дослідної справи необхідно не лише у машинознавстві, а ще в 
більшому ступені це стосується селекції, тваринництва, плодівництва, городництва та ін. 
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Також важливими є питання про історично сформовані райони діяльності таких 
дослідних установ, причому принцип губернської або центральної організації дослідної 
справи теж має право на існування. Вперше питання про необхідність обговорення 
проблеми організації відповідних галузей дослідної справи на Катеринославському 
з’їзді спеціалістів і «людей практики» висвітлив – Павло Петрович Корхов. Б.К. Єнкен 
продовжив обговорення цієї проблеми і запропонував створити обласні з’їзди (комітети) 
на місцях, де створюються дослідні установи [9, с. 85–94].

Доповідь «Селекція и ее значение за границей» – це короткий історичний нарис 
про сучасне становлення наукової і практичної селекції у Західній Європі і Північно-
Американських Сполучених Штатах. У своїй доповіді Б.К. Єнкен намітив два періоди 
розвитку сучасної селекції. У перший період, який припадає на 1830–1880 рр., з’являється 
еволюційна теорія Дарвіна та роботи у цьому напрямку інших вчених. У цей період 
стрімкого розвитку набуває селекція, котра зосереджена у приватних фірмах (Англія: 
Сіреф, ле-Куте і Галлет; Франція: Вільморен; Німеччина: відомий господар Лохов). 
Другим періодом (за Б.К. Єнкеним) слід вважати створення і розвиток селекційних 
станцій із завданнями практичної селекції (1886 р. – становлення Свальофської станції). 
Так «європейська» селекція привертає увагу американських селекціонерів і дуже стрімко 
починає організовуватися на дослідних станціях у вигляді селекційних відділів і відділів 
рослинництва. Із доповіді ми розуміємо, що самостійна, незалежна від селекційних 
станцій індивідуальна, практична і наукова селекція поступається результативністю 
колективній, практичній і науковій селекції на станціях [10, с. 107–139].

У доповіді «К вопросу об организации селекции сельскохозяйственных растений в 
России» розкриваються проблеми розвитку селекції у Російській імперії, наголошується, 
що селекція знаходиться в ембріональному стані, і у сільськогосподарських вищих 
навчальних закладах викладання селекції не входить у програму навчання. Головна 
проблема полягає у тому, що територія Російської імперії дуже велика і рослинне 
різноманіття не вивчене. Рослина, яка історично та географічно вирощується на цій 
території, через некультурність населення і брак наукових кадрів не вивчена. Тому 
селекційна робота, за словами Б.К. Єнкена, повинна базуватися на вивчені місцевих 
рослин, за якими стоїть блискуче майбутнє. На жаль, на період заслуховування 
доповіді Б.К. Єнкена не було чіткого плану з організації селекції в Російській імперії. 
Вчений згадує про проект В.В. Вінера (1908 р.), який обговорювався на нарадах 
у Катеринославі, Харкові, Петербурзі та ін., але він стосувався тільки організації 
дослідної справи. Вивчивши цю проблему, Б.К. Єнкен пропонує: 1) селекція повинна 
мати практичне значення; 2) вирішення основних питань селекції повинно проходити 
на нарадах, селекційних з’їздах, при Бюро з прикладної ботаніки; 3) організацію 
селекційних станцій у великих районах Російської імперії, які б географічно та 
кліматично відрізнялися одна від одної; 4) створення кафедр і станцій із прикладної 
ботаніки, котрі мають бути оснащені земельною ділянкою, лабораторним інструментом, 
а також мати достатньо персоналу і коштів, необхідних для наукових та учбових 
цілей; 5) у методику роботи селекційної станції повинен бути закладений принцип 
роботи американських селекційних станцій, а також Свальофської станції з поправкою 
на кліматичні умови в Російській імперії; 6) у розпорядженні селекційної станції 
повинна бути мережа насіннєвих і контрольно-насіннєвих станцій із метою вивчення 
сільськогосподарських рослин у зв’язку з історико-культурними умовами району; 
7) створення центральної установи, котра б взяла на себе організацію залучення до 
селекційного процесу закордонних сільськогосподарських рослин; 8) при цій установі 
створення «довідникового відділення» з селекції рослин, а також наукового видання з 
прикладної ботаніки і селекції як для російських, так і закордонних вчених; 9) негайне 
створення обласних рад із дослідної справи [10, с. 309–327].
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Свою доповідь «К вопросу о контрольной деятельности селекционных станций» 
Б.К. Єнкен розпочав із питання, чи потрібні контрольно-насіннєві станції? Він говорив, 
що населення не розуміє, для чого потрібні ці установи, але все залежить від того, як 
швидко ці установи завоюють громадське визнання. Діяльність контрольно-насіннєвих 
станцій розповсюджується на контроль насіннєвого матеріалу, а саме: 1) справжність 
і чистоту сорту; 2) засміченість сорту; 3) пристосованість сортів до кліматичних умов 
району; 4) технічної оцінки продукту. Завдяки цій діяльності населення отримує: 
1) можливість боротися зі зловживаннями торговців; 2) захист від ввозу насіння, 
ураженого шкідливим сміттям і небезпечними для сільського господарства шкідниками 
(заразиха); 3) гарантує захист населенню від ввозу насіннєвого матеріалу, не 
пристосованого для кліматичних умов вирощування; 4) надасть допомогу в проведенні 
технічної оцінки, як завезеного, так і місцевого насіннєвого матеріалу. Щоб контрольно-
насіннєві станції мали можливість виконувати свою роботу, їм потрібно мати чітко 
сформульовану наукову програму і план робіт, а також оснастити: 1) польовою 
контрольною ділянкою; 2) додатковою хімічною і технічною лабораторіями для масових 
аналізів зерна і сільськогосподарських рослин; 3) надати музей для демонстрації 
колекцій зразків справжніх сортів сільськогосподарських рослин, бур’янів та їх насіння; 
4) додатковим колекційним розсадником [10, с. 328–331].

У своїй доповіді Б.К. Єнкен «Об учреждении общества селекции 
сельскохозяйственых растений и семеноводства юга России при Харьковском 
обществе сельского хозяйства». пропонує організувати Південно-Російське товариство 
селекції і насінництва при Харківському товаристві сільського господарства і 
сільськогосподарської промисловості у вигляді його відділення, район діяльності 
якого охоплює Харківську, Полтавську, Катеринославську і сусідні губернії. Діяльність 
товариства з селекції і рослинництва полягає у розвитку селекції через тісну співпрацю 
з Харківською селекційною і іншими селекційними стаціями району, з діяльністю 
земської агрономії, Харківським та іншими сільськогосподарськими товариствами. 
Для отримання практичних результатів товариство селекції і насінництва повинно 
ставити такі завдання: 1) розмноження насіння; 2) організація кооперативів і спілок із 
розмноження і збуту селекційного насіння і брати на себе посередницьку функцію зі 
збуту; 3) створення експертної комісії, а також залучення спеціалістів, інструкторів для 
оцінки насіннєвих посівів і насіннєвих господарств; 4) організація власного видавництва 
з наукової, практичної і суспільної селекції рослин і розміщення у вигляді додатків у 
газеті «Південно-Російська сільськогосподарська газета» [10, с. 332–338].

На з’їзді Б.К. Єнкен знайомиться з М.І. Вавиловим, у них зав’язується переписка.
Завдяки з’їзду, багато фахівців змогли відправитися за кордон, щоб ознайомитися 

з дослідною справою у Західній Європі та Америці. Зі звіту Харківської Селекційної 
станції, за сприяння Харківського товариства і Департаменту Землеробства, виділено 
кошти на закордонне відрядження у 1911 р. помічника директора станції Б.К. Єнкена до 
Німеччини, Австрії і Швеції з метою ознайомлення з селекційною справою на Західно-
Європейських станціях і стажування на деяких і них.

Під час закордонного відрядження Б.К. Єнкен працює в Інституті бродильних 
речовин і крохмального виробництва та на Дослідній станції з переробки хлібів у 
Берліні, на селекційних станціях у Галле (Німеччина) та Свальофі (Швеція), що 
посприяло становленню вченого як фундатора сільськогосподарської дослідної справи. 
Впродовж двох семестрів є слухачем сільськогосподарського відділення Університету в 
Галле. 18–22 вересня 1911 р. Б.К. Єнкен як єдиний делегат від Російської імперії бере 
участь у 4-й Міжнародній генетичній конференції (Париж), 10–15 жовтня 1911 р. – у 
Берліні у роботі 18-ї щорічної виставки німецьких пивоварних ячменів і хмелю та машин 
із пивоваріння, організованої Союзом дослідно-навчальних установ із пивоваріння при 
Інституті бродильних речовин і крохмального виробництва, де проходив стажування. 
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За результатами стажування Б.К. Єнкен видає 32-сторінкову брошуру-звіт «Листи 
з-за кордону (нотатки селекціонера)». На Обласному з’їзді фахівців із селекції та 
насінництва у м. Санкт-Петербург (20–26 січня 1912 р.) Б.К. Єнкен вносить пропозицію 
про необхідність складання періодичних і систематичних оглядів новітньої літератури з 
селекції та насінництва. Це уперше в країні, за ініціативи вченого, здійснив друкований 
орган Харківського товариства сільського господарства – «Південно-Російська 
сільськогосподарська газета».

Важливе значення мала участь Б.К. Єнкена у роботі Першого з’їзду з 
сільськогосподарської дослідної справи Південно-Східної Європейської Росії і 
Північного Кавказу (24–26 травня 1912 р., Ростов-на-Дону). Підсекцією селекції та 
насінництва головував Б.К. Єнкен; також він взяв участь у роботі секції виноградарства, 
виноробства, садівництва, городництва й плодівництва та Комісії з дослідної справи.

У другій декаді лютого 1913 р. він бере участь у Нараді з питань 
сільськогосподарської дослідної справи у Санкт-Петербурзі, де прийнято основоположне 
рішення про організацію розгалуженої мережі лабораторій із всебічної оцінки якостей 
зерна, зокрема борошномельних, при дослідних установах. Б.К. Єнкен особисто доклав 
великих зусиль для створення таких лабораторій в Одесі, Харкові, Маслівці та Києві. 
На цій нараді важливою подією стала доповідь Б.К. Єнкена 11 лютого 1913 р. «До 
питання про порайонне обстеження місцевих сортів сільськогосподарських рослин». 
Планувалося визначити ботанічний склад сортів, географічне розповсюдження у 
зв’язку з природно-історичними умовами, хімічні та фізичні властивості зерна, а також 
господарське і технічне значення. Докладний план дій із цього питання був реалізований 
у наступному році на Харківській селекційній станції шляхом проведення експедицій. 
Р.Е. Регель і Г.К. Мейстер за підтримки Б.К. Єнкена висловили стурбованість щодо 
зникнення місцевих сортів, зокрема, пивоварного ячменю після голоду 1891–1892 рр. у 
Саратовській губернії, а також пшениці «русак». Аргументи прихильників Б.К. Єнкена 
забезпечили прийняття постанови з 3-х пунктів: «1) місцеві сорти сільськогосподарських 
рослин, рівно як і деякі з форм дикої рослинності, становлять досить цінний матеріал 
для селекції, значення якого на даний час при сучасному стані науки не може бути 
повною мірою оцінено; 2) у майбутньому набере сили безперечний процес практично 
повного витіснення місцевих сортів селекційними, як це відбулося у Німеччині, частково 
у Швеції та Австрії; 3) у зв’язку з такою небезпекою, необхідно негайно потурбуватися 
про збереження місцевих сортів та, насамперед, улаштувати при селекційних і 
дослідних станціях розсадники, де б щороку висівалися і підтримувалися принаймні 
основні місцеві сорти» [8]. Так складалось підґрунтя для створення у майбутньому 
Національного генбанку рослин України.

На 1-му Всеросійському сільськогосподарському з’їзді (1–10 вересня 1913 р., 
Київ), який відбувся під час Всеросійської сільськогосподарської виставки (29 травня – 
1 жовтня 1913 р.), він спочатку був заступником голови, а потім головою секції 
землеробства, виступив із трьома доповідями з питань теорії та практики селекції рослин.

Після перетворення Харківської селекційної станції у підрозділ Харківської 
обласної сільськогосподарської дослідної станції, яку очолив Б.М. Рожественський, 
Б.К. Єнкен виконує обов’язки завідувача селекційного відділу, а з 1914 р., через важку 
хворобу – туберкульоз, обіймає посаду рядового наукового співробітника – помічника 
нового очільника відділу В.Я. Юр’єва. Перемагаючи важку хворобу, вчений продовжує 
свою новаторську селекційну роботу з соняшником.

За ініціативи Б.К. Єнкена, при станції створено дорадчий орган – Комітет 
сільськогосподарського рослинництва, який він очолював до від’їзду з Харкова. 
Головним завданням комітету було сприяння розвитку сільськогосподарського 
рослинництва на півдні України. Робота полягала в облаштуванні дослідних станцій, 
ділянок із сортовипробування, контрольно-насіннєвих господарств, лабораторій, складів, 
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майстерень, контор та ін.; наданні інформаційної допомоги, підтримці організації 
виставок, конкурсів; проведенні нарад, бесід, лекцій із аграрної тематики, здійснення 
громадського контролю над виробництвом і збутом насіннєвого та посадкового 
матеріалу; запровадження племінних книг і реєстрів – для видання каталогів сортів, 
правил та інструкцій. У 1914 р. Комітет організує всебічне ретельне вивчення видового 
та сортового складу й умов вирощування сільськогосподарських культур Харківської 
губернії шляхом експедиційних обстежень. У зв’язку із загостренням хвороби, 
Б.К. Єнкен не зміг взяти участь у польових роботах, проте активно вів камеральні 
опрацювання та аналіз одержаних результатів. Завершенню запланованих досліджень 
у Харківській і проведенню аналогічної роботи в інших губерніях завадила Перша 
світова війна. На доручення Правління Комітету, Б.К. Єнкен складає перший і третій 
томи «Праць Комітету сільськогосподарського рослинництва Харківського товариства 
сільського господарства» за результатами проведеного у 1914 р. обстеження. Другий том 
редагував О.А. Яната.

За ініціативи Б.К. Єнкена та сприяння Комітету, 1 червня 1914 р. проведено 
нараду, присвячену культурі пивоварного ячменю.

Працюючи на Харківській селекційній, потім дослідній станції, як селекціонер, 
Б.К. Єнкен у період із 1909 по 1919 рр. провів величезну за обсягом роботу з 
культур жита, ячменю, озимої пшениці, соняшнику, вивчаючи склад місцевих 
популяцій і селекційну цінність їх компонентів, закономірності прояву й успадкування 
морфологічних ознак тощо. Результатом селекційної роботи стало виведення 
Б.К. Єнкеним перших вітчизняних сортів соняшнику Зеленка (Харківський 76) і 
Харківський 27–82 (районовані відповідно у 1927 і 1930 рр.); разом із О.Ф. Гельмером 
і А.В. Чернишовим – сорту озимого жита Немишлянське 953 (1923 р.), селекційне 
покращення сортів жита Пярнуське, Альпійське, Єлісейське, Заальське та ін., низки 
селекційних ліній ячменю ярого.

Б.К. Єнкен переважно відомий як вчений і практик у рослинницькій галузі. 
Разом із цим, прізвище Б.К. Єнкена також зазначено у списку з 59 членів відділення 
тваринництва Харківського товариства сільського господарства за 1910–1911 рр. під 
№ 26. Робота відділення спрямовувалася на об’єднання місцевих господарів, які 
спеціалізувалися на тваринництві, з метою розвитку власних племінних заводів, а 
також реалізації трьох основних завдань: 1) видавництво другого видання племінної 
книги великої рогатої худоби «Харьковская племенная книга крупного рогатого скота»; 
2) організація контрольного годування худоби у власних господарствах; 3) організація 
ІІІ Обласної виставки племінної рогатої худоби і свиней. Ця виставка проходила з 
30 березня по 4 квітня 1911 р. у м. Харкові на Кінній площі.

Серед 127 наукових праць Б.К. Єнкена п’ятнадцять робіт досліджують важливі 
питання у тваринницькій галузі [2]. У статті «Нова течія в галузі селекції» Б.К. Єнкен 
наполягає і доводить доцільність широкого розгортання вітчизняних досліджень зі 
створення адаптивних порід тварин і сортів рослин, як сказали би зараз, на основі 
місцевого генофонду з залученням цінного іноземного, а не заміняючи ним вітчизняний; 
наполягає на необхідності створення на державному рівні спеціалізованих зоотехнічних 
відділів при галузевих установах [6].

Починаючи з 1915 р. і до від’їзду до Краснодара у липні 1919 р., до кола наукових 
інтересів Б.К. Єнкена почали входити проблеми галузевої кооперації. Так, 8–10 липня 
1916 р. він бере участь у 4-му зібранні уповноважених Товариства споживчих товариств 
півдня Росії, рішення якого мали значення для фінансування сільськогосподарської 
дослідної справи й освіти.

На жаль, практично відсутні достовірні архівні відомості про науково-практичну 
діяльність Б.К. Єнкена у роки революцій 1917–1920 рр. Відомо лише кілька публікацій 
1918 р., більшість українською мовою, у часописах «Хлібороб – Кооператор» 
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і «Українська кооперація», журналі «Сільський господар», Південно-Російській 
сільськогосподарській газеті [2, с. 55–56].

Із метою обговорення ситуації у зв’язку з кризою сільського господарства 
і дослідної справи, Харківська обласна сільськогосподарська дослідна станція 18–
19 грудня 1918 р. скликала Обласну нараду з дослідної справи. У доповіді «До 
організації дослідної справи» Б.К. Єнкен вніс пропозицію щодо створення спеціального 
органу, що мало об’єднати діяльність дослідних установ у регіоні, тобто відновлено 
тезу, висунуту на Першому селекційному з’їзді у Харкові (1911 р.).

На доручення Комітет сільськогосподарського рослинництва та за участі Ново-
Олександрійського інституту сільського господарства й лісівництва, агрономічного 
відділення Харківського університету і Харківської обласної сільськогосподарської 
дослідної станції, Б.К. Єнкен ініціював створення Курсів із підготовки інструкторів із 
дослідної справи, робота яких мала розпочатись у першій половині 1919 р. Це була 
перша спроба підготовки фахівців із дослідної справи в Україні. Б.К. Єнкен очолював 
курси і проводив практичні заняття до моменту свого від’їзду до Краснодару.

Отже, Б.К. Єнкен своєю участю у діяльності Харківського товариства сільського 
господарства та сільськогосподарської промисловості у 1908–1919 рр. зробив суттєвий 
внесок у розвиток сільського господарства, становлення сільськогосподарської дослідної 
справи, аграрної науки й освіти, як в Україні, так і на всьому півдні Російської імперії. 
З іншого боку, ця діяльність сприяла завершенню формування його наукового світогляду 
і особистості, як видатного вченого, фундатора сільськогосподарської дослідної справи і 
провідного фахівця у багатьох галузях аграрного виробництва.
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Sergeieva І. B.K. Yenken and Kharkov society of agriculture and agricultural industry 
(1908–1919). 

The purpose of the article is a historical, biographical and scientifi c analysis of the activities and role 
of B.K. Yenken in the Kharkiv Society of Agriculture and the Agricultural Industry in 1908–1919.

Methods that were used are ideographic, comparative-historical, chronological.
B.K. Yenken is a scientist-breeder, agronomist, educator, one of the founders of public agronomy, talented 

organizer of the domestic agricultural research work, his participation in the activities of the Kharkiv Society of 
Agriculture and the Agricultural Industry in 1908–1919 made a signifi cant contribution to the development of 
agriculture, the establishment of an agricultural research work, agrarian science and education both in Ukraine 
and throughout the south of the Russian Empire. On the other hand, this activity contributed to the completion 
of formation of his scientifi c worldview and personality as an outstanding scientist, initiator of an agricultural 
research work and leading specialist in many branches of agrarian production.

Key words: B.K. Yenken, Kharkiv, society, agriculture, research work, breeding.
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ПРОБЛЕМИ АКЦИЗНОГО ОПОДАТКУВАННЯ ТЮТЮНОВИХ ВИРОБІВ 
НА ОКУПОВАНИХ РОСІЄЮ ТЕРИТОРІЯХ ГАЛИЧИНИ І БУКОВИНИ 

В ПЕРІОД ПЕРШОЇ СВІТОВОЇ ВІЙНИ

У статті розглянуто проблеми організації російською окупаційною владою акцизного 
оподаткування тютюнових виробів на захоплених теренах Галичини і Буковини в період Першої світової 
війни. Проаналізовано стан тютюнової галузі та налагодження тютюнового виробництва Всеросійським 
земським союзом на захоплених територіях. Звернуто увагу на причини та наслідки конфлікту між 
Міністерством фінансів та Всеросійським земським союзом щодо скасування податкових пільг в 
організованому ним тютюновому виробництві. Встановлено, що російській окупаційній владі було вигідно 
запроваджувати на окупованій території акцизні збори з виробництва тютюнових виробів за російським 
законодавством, оскільки за австрійським законодавством дане виробництво знаходилося під держаною 
монополією і не підлягало акцизному оподаткуванню. У квітні 1917 р. російською окупаційною владою 
було остаточно вирішено не зважати на вимоги міжнародного права і встановити оподаткування 
акцизними зборами та промисловим податком за нормами російського законодавства, що дозволило 
залучити до російського державного бюджету додаткові фінансові ресурси. 

Ключові слова: Перша світова війна, Галичина, Буковина, російська окупація, акцизний податок, 
тютюнові вироби, державна монополія.

Втягування Російської імперії у довгострокову світову війну поставило під загрозу 
її фінансовий стан, який виявився слабким і не стабільним. Перед урядом Росії постала 
проблема пошуку необхідних фінансових ресурсів на ведення війни. Тож з перших 
днів окупації російськими військами західноукраїнських земель питання організації 
оподаткування на загарбаних територіях були актуальними для країни-агресора. При 
встановленні оподаткування на окупованих територіях російській окупаційній владі слід 
було враховувати норми міжнародного права, зокрема IV Гаазької Конвенції від 18 жовтня 
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1907 р. «Про закони і звичаї суходільної війни» [10]. Проте окупаційній владі було 
вигідно запроваджувати на окупованій території акцизні та гербові збори за російським 
законодавством, оскільки в ньому перелік підакцизних товарів був значно ширший, а 
ставки акцизу були вищими порівняно з австрійським законодавством. Не дотримання 
російською окупаційною владою норм міжнародного права у сфері оподаткування 
призводило до хаотичного та безсистемного стягнення податків та запровадження 
на окупованій території Галичини і Буковини гібридної системи оподаткування, яка 
поєднувала елементи австрійської та російської систем оподаткування. 

Метою статті є розгляд проблеми організації російською окупаційною владою 
акцизного оподаткування тютюнових виробів на захоплених теренах Галичини і 
Буковини в період Першої світової війни.

Проблема діяльності російських окупаційних цивільних органів управління 
в Галичині та Буковині розглядалася багатьма українськими істориками, зокрема, 
І. Берестом [1], В. Великочим [2], В. Глизнером [3], І. Ільницьким [5], І. Кучерою [6], 
І. Лозинською [7], В. Любченко [8] та ін. Проте проблеми фінансового управління, 
зокрема податкової політики вони торкалися лише побіжно. Діяльність Всеросійського 
земського союзу в період Першої світової війни розглядалася О. Доніком [4], проте 
висвітлення цієї діяльності стосувалося територій Наддніпрянської України. 

До війни у Галичині й Буковині працювало п’ять тютюнових фабрик, на яких 
було зайнято біля п’яти тисяч працівників. У рік цими заводами випускалося на 378 тис. 
пудів готової продукції [15, арк. 8 зв.]. За австрійським законодавством у регіоні була 
встановлена монополія на тютюнове виробництво, тобто, всі ці заводи були казенними, і 
всі прибутки від їхньої діяльності зараховувалися до державного бюджету. Надходження 
до державного бюджету від тютюнової монополії Галичини і Буковини були доволі 
суттєвими і складали у 1911 р. 45 857 150 корон. На території, захопленій російськими 
військами під час першого вторгнення, було виявлено чотири тютюнові фабрики, із 
яких дві (у м. Винниках Львівської губернії і м. Монастириська Тернопільської губернії) 
згоріли під час військових дій, третя (у м. Заболотові Снятинського повіту Чернівецької 
губернії) зазнала значних пошкоджень і припинила діяльність. На тютюновій фабриці 
у м. Заболотові було конфісковано виявлені залишки: «1 488 тюків листового тютюну, 
334 тюки махорочного струччя та розкиданих в’язок (папуш) і 85 пудів листового 
тютюну і струччя махорки, на суму біля 32 000 рублів» [27, арк. 36]. Лише одна 
тютюнова фабрика у містечку Ягільниці Чортківського повіту Тернопільської губернії 
уціліла і продовжувала свою роботу. На цій фабриці було виявлено готового тютюну 
на 169 462 кор. і вироблених тютюнових виробів на суму 138 395 кор. На фабричних 
складах, які розміщувалися у м. Борщові, – готового тютюну на суму 59 476 кор., 
у м. Станіславові – тютюнових виробів на суму 469 298 кор., і у м. Львові – на 
420 тис. кор. [14, арк. 13–14]. Продаж зазначених залишків тютюну та тютюнових 
виробів проводився під суворим контролем відряджених чинів Управління фінансовими 
справами. Кошти від продажу зараховувалися до імперського бюджету, у т.ч. через 
Львівське польове казначейство на суму 119 298 руб. 54 коп. [14, арк. 16].

Оскільки тютюнова продукція у військовий час була однією з тих, що 
користувалася особливим попитом, російська влада мала вирішити, яким чином 
налагодити її виробництво на місцях. Продовжувати державну монополію, як 
передбачалося австрійським законодавством, було не можливим, так як більшість 
фабрик були знищені й відновленню не підлягали. Крім того, тютюнової сировини 
було недостатньо, отже, її довелося б завозити з Російської імперії. Отож, тютюнову 
монополію було відмінено [13, арк. 29; 14, арк.14]. 

Існувало два способи вирішення проблеми: або виробництво тютюнових виробів 
віддати у приватні руки, або ж завозити готову тютюнову продукцію з Російської імперії. 
Оскільки у ціну імперських тютюнових виробів вже було включено акцизний податок і 
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тютюнові фабрики не поступалися в ціні, а транспортні витрати були значними через 
віддаленість кінцевих споживачів, то й остаточна ціна складалася непомірно високою. 
Таким чином, визначився оптимальний варіант вирішення проблеми забезпечення ринку 
окупованих територій тютюновою продукцією – необхідно було налагодити виробництво 
тютюнових виробів на місці, кустарним способом із обандероленого (обандеролений 
тютюн – це сировина для виробництва тютюнових виробів, за який сплачено акцизний 
податок – С.О.) тютюну, який постачався з Російської імперії.

При розгляді питання оподаткування державними податками платників податків 
окупованих територій Галичини і Буковини слід враховувати, що відповідно до вимог 
міжнародного права (ст. 48, IV Гаазької Конвенції від 18.10.1907 року «Про закони і 
звичаї війни на суходолі» [10]), зазначалося, що податки мали справлятися за законами, 
які були встановлені попередньою владою, тобто за податковим законодавством, 
прийнятим австро-угорським урядом. Таке законодавче обмеження не давало можливості 
окупаційній владі довгий час повною мірою поширити податкове законодавство 
Російської імперії на окуповані території. Тож, оскільки за австрійським законодавством 
виробництво тютюнових виробів не обкладалося акцизним збором, відповідно, під 
час першої окупації Галичини російською владою цей податок також не справлявся. 
Під час другої окупації Галичини дане питання вирішувалося більш предметно. 
З цього приводу знадобилася ініціатива економічного підрозділу комітету Південно-
Західного фронту при Всеросійському земському союзі, викладена у листі від 29 серпня 
1916 р., де пропонувалося налагодити цією організацією виробництво цигарок шляхом 
набивки гільз тютюном та організації їх продажу у військових частинах та місцевому 
населенню [16, арк. 2], за залишковим принципом. На таку пропозицію тернопільський 
губернатор за погодженням з Військовим генерал-губернатором висловив власну думку 
про те, що можливо «дозволити виробництво цигарок і продаж таких без сплати 
додаткового акцизного збору, виключно лише для солдатських ларьків, які обслуговують 
військові частини. Постачання ж місцевому населенню таких цигарок у збиток для 
Російської казни є недопустимим, так як корінне російське населення такою пільгою не 
користується» [16, арк. 1].

Отримавши відповідне погодження від головної посадової особи цивільної 
окупаційної влади в Галичині, Всеросійський земський союз у короткий термін 
розвинув виробництво тютюнових виробів у широких масштабах, організувавши у 
Тернопільській губернії дві фабрики, на яких працювало біля 200 робітників. Крім того, 
до виробництва було залучено широку мережу виробників «на дому». Таким чином, 
проблема виробництва та постачання російським військам більш дешевих цигарок 
частково вирішилася. Місцеве ж населення мало купувати значно дорожчі тютюнові 
вироби з усіма націнками і надбавками, які завозилися з території Російської імперії. Для 
відкриття тютюнових крамниць місцеві підприємці зверталися з відповідними заявами 
на ім’я повітових начальників на отримання офіційних дозволів [23, арк. 1]. Крім того, 
російська окупаційна влада охоче надавала дозволи на облаштування торгівельних 
тютюнових магазинів торговцям, вихідцям з Російської імперії, які могли налагодити 
постачання тютюнових виробів з її території. Так, з даного приводу, у жовтні 1916 р. 
було надано дозвіл на відкриття у м. Чернівцях тютюнового магазину жителю м. Одеси 
Ю.І. Коробачу [28, арк. 52–53, 54–54 зв., 55, 56, 57–57 зв.].

На фоні дефіциту тютюнової продукції ціни на завезені тютюнові вироби з 
Російської імперії значно завищувалися, про що повідомляв поліцмейстер м. Чернівців 
у січні 1917 р. уповноваженого від Міністерства фінансів М. Чамова [17, арк. 214]. 
З метою посилення контролю за торгівлею тютюновими виробами та нестримним 
ростом цін на них він пропонував встановити обмежувальний відсоток надбавки до 
цін, які вказувалися на заводських етикетках пачок з тютюновими виробами. Подібну 
ініціативу було підтримано й Чернівецьким губернатором [29, арк. 179–179 зв.]. 
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Звичайно, через високі закупівельні ціни, значні транспортні витрати та ризики 
для місцевих торговців завозити з Росії дорогі тютюнові вироби було дещо невигідно, 
тому така ситуація породжувала зловживання. Так, у лютому місяці 1917 р. при перевірці 
торгівельних закладів у м. Вижниця Чернівецької губернії у лавці Етлі Шефлер було 
виявлено 39 пачок тютюну першого сорту без бандеролей [19, арк. 1–1 зв.; 25, арк. 54–
54 зв.]. Тобто, цей тютюн міг потрапити до місцевої підприємниці двома шляхами: 
або він був незаконно завезений з Російської імперії від невідомих постачальників, 
або ж нелегально придбаний у Всеросійського земського союзу на місці, який завозив 
необандеролений тютюн з імперських тютюнових фабрик для виробництва більш 
дешевших цигарок для російських військ. З необандероленого тютюну було вигідно 
підпільно виготовляти цигарки для роздрібного продажу. З іншого боку, у будь-якому 
разі в окупаційної влади законних підстав для стягнення акцизного збору з виробництва 
тютюнових виробів не було. 

Ситуація з виробництвом цигарок виходила з-під контрою. Тернопільський 
губернатор Чарторижський листом до Військового генерал-губернатора у січні 
1917 р. повідомляв: «наслідком створеного ненормального положення стало повсюдне 
виробництво і продаж необандеролених цигарок, приймаючи доволі широкий 
розмах» [17, арк. 213–213 зв.].

Управлінню фінансовими справами при Військовому генерал-губернаторстві 
Галичини важко було змиритися з відсутністю акцизного оподаткування тютюнового 
виробництва на окупованих територіях. Адже, як зазначає В. Орлик, практика акцизного 
оподаткування тютюнових виробів у Російській імперії була основою акцизного 
оподаткування імперії, яка розпочалася ще з 1839 р., часу вступу в дію «Положення 
про акциз з приготовленого тютюну» [3, с. 416–417]. Тож управління фінансовими 
справами завжди лобіювало питання оподаткування непрямими податками саме за 
російським законодавством, про що неодноразово зазначалося у його доповідних 
записках до Військового генерал-губернатора, і наполягало на необхідності «всі непрямі 
податки (у т.ч. акцизи – С.О.) в Галичині справляти за ставками, встановленими 
нашими законами» [14, арк. 16]. У цьому питанні Управління фінансовими справами 
досягло своєї мети. Відповідно до прийнятого 6 лютого 1917 р. Тимчасового положення 
«Про стягнення податків і зборів і про устрій Управління фінансовими справами при 
Військовому Генерал-Губернаторстві областей Австро-Угорщини, зайнятих за правом 
війни», зокрема п. 7. зазначалося: «непрямі податки (акцизи) стягуються за правилами і 
ставками, встановленими діючими законами (Зв. зак., Т. V, вид. 1901 р. і прод. 1912 р., з 
наступними доповненнями)» [30, арк. 47]. Такий порядок оподаткування вступив у дію 
з 1 квітня 1917 р. [22, арк. 32]. 

З приводу прийняття вищезазначеного Тимчасового положення у людних місцях 
було розміщено оголошення, від 21 березня 1917 р., трьома мовами (російською, 
українською та польською), у якому повідомлялося, що з 1 квітня 1917 р. вводиться 
акциз на тютюн, тютюнові вироби, різаний цигарковий папір та гільзи за російським 
законодавством. В оголошенні акцентувалося, що усім торгівельним і промисловим 
підприємствам з 1 квітня 1917 р. заборонялося: а) продаж тютюну і тютюнових виробів 
без придбання належного патенту; б) виробництво, зберігання і продаж тютюну, 
тютюнових виробів, цигаркових гільз, різаного цигаркового паперу без наявності 
необхідних бандеролей. Тим торгівцям і виробникам, які мали запаси необандеролених 
тютюнових виробів чи тютюну, необхідно було звернутися до Управління фінансовими 
справами з відповідними заявами для належного обандеролення цих залишків. 
У випадку виявлення, після 1 квітня, необандероленої тютюнової продукції, такий 
товар підлягатиме конфіскації, а винні особи нестимуть відповідальність відповідно до 
положень акцизних Статутів російського законодавства [31, арк. 3].
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Підприємці Галичини і Буковини, які були зацікавлені у налагодженні легального 
виробництва тютюнових виробів, у т. ч. непромисловим способом, вже у квітні 1917 р. 
зверталися до окружних фінансових інспекторів за відповідними дозволами на відкриття 
тютюнових майстерень. З даного приводу начальник Управління фінансовими справами 
М. Чамов клопотав перед Міністерством фінансів (департаментом неокладних зборів) 
про нормативні розпорядження щодо порядку масового відкриття в Галичині цигаркових 
майстерень, які мали оподатковуватися за російським законодавством зі сплатою 
акцизних зборів [18, арк. 6]. Остаточно дане питання вирішилося 24 травня 1917 р. – 
Міністерство Фінансів надало дозвіл на період війни Всеросійському земському союзу та 
приватним підприємцям у містах Тернополі й Чернівцях відкривати цигаркові майстерні 
з дотриманням таких умов: 1) для виробництва цигарок використовувати обандеролені 
тютюн та гільзи; 2) якщо гільзи виготовлялися у майстернях безпосередньо, дозволялося 
не накладати на них маркування фірми-виробника, але з обов’язковою сплатою акцизного 
збору з цих гільз [18, арк. 19–19 зв.]. Що стосується ставок акцизного податку з цигарок, 
які вироблялися у тютюнових майстернях Галичини, то вони застосовувалися у розмірах, 
передбачених російським законодавством, де зазначалося, що «цигарки, які вироблялися 
з обандероленого тютюну у цигаркових майстернях, підлягали оподаткуванню акцизом 
шляхом обклеювання упаковок спеціальними бандеролями, вартістю 60 коп. на 1 тисячу 
штук цигарок» [11, c. 3020]. Акцизний податок із цигаркових гільз стягувався у розмірі 
4-х коп. за кожні 100 штук. Акцизний збір з цигаркового паперу складав – 1 коп. з кожної 
книжки чи пачки цигаркового паперу, які містили не більше 50 аркушів [12, c. 4131].

Після введення вищезазначених змін в акцизному оподаткуванні відбулося 
зрівняння умов виробництва тютюнових виробів Всеросійським земським союзом 
та місцевими приватними підприємцями, що не сподобалося представникам 
першого. Оскільки раніше Всеросійський земський союз виробляв свою продукцію з 
необандероленого тютюну та цигаркових гільз, то після введення акцизу за російським 
законодавством він став повноцінним платником цього збору. Тобто, при виробництві 
тютюнових виробів необхідно було використовувати обандеролений тютюн, у ціну 
якого вже входив акциз, а з цигаркових гільз, які вироблялися представниками Союзу 
самостійно, також необхідно було сплачувати акцизний податок. Як наслідок, ціни на 
цигарки, вироблені Всеросійським земським союзом, збільшилися, «що викликало 
незадоволення солдат» [18, арк. 25]. Така ситуація стала причиною того, що у червні 
1917 р. тютюнові фабрики Земського союзу зупинили свою роботу. Його керівництво 
зверталося до Управління фінансовими справами з проханням «зняти з тернопільських 
тютюнових фабрик акцизне оподаткування і дозволити виробництво цигарок на дому, в 
іншому випадку фабрики не відновлять своєї роботи, і війська позбавляться можливості 
придбавати» тютюнові вироби. Дане клопотання не було задоволене Міністерством 
фінансів і Всеросійський земський союз залишався повноцінним платником акцизного 
податку [18, арк. 25, 26]. 

Допоки вирішувалися ці питання споживачі тютюнової продукції потерпали від 
її дефіциту. Натомість зростали спекулятивні ціни, що було вигідно для приватних 
тютюнових майстерень. Так, у м. Тернополі було відкрито чотири тютюнові майстерні: 
товариство «Самуїл Кригер и К», яке одночасно було і гільзовою майстернею, 
товариства «Сафір, Когане і Перль», «Можель і Каглер» та «Шуліма Подгорцер». За 
період з 26 червня 1917 р. по 10 липня 1917 р. разом вони сплатили 2 740 руб. 80 коп. 
акцизного податку [18, арк. 47–47 зв.]. Крім того, вищезазначені виробники цигарок 
зобов’язані були сплачувати збір за отримання патенту на продаж тютюнових виробів 
та інші додаткові збори на нього (табл. 1). Видача промислових свідоцтв і тютюнових 
патентів здійснювалася в окружних фінансових управліннях у Чернівцях, Тернополі, 
Бучачі, Коломиї, Радауці і Чорткові [20, арк. 113].
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Таблиця 1
Стан сплати податків тютюновими майстернями Тернопільської губернії 

за червень–липень 1917 р., руб. коп. 

№ 
п\п

Назва 
платежів

Назва тютюнової майстерні

Всього«Самуїл 
Кригер і К»

«Сафір, 
Когане і 
Перль»

«Можель і 
Каглер»

«Шуліма 
Подгорцер»

1 Основний патентний збір 50,00 50,00 50,00 50,00 200,00

2 50% додатковий 
патентний збір 25,00 25,00 25,00 25,00 100,00

3 15% збір на квартирування 
військам 7,50 7,50 7,50 7,50 30,00

4 Земські збори 6,00 5,00 5.00 5,00 21,00

5 Патентний збір 
на виробництво гільз 10,00 - - - 10,00

6 Патентний збір 
за гільзові машинки 3,00 - - - 3,00

7 Додатковий патентний збір 
за 10 млн. гільз 20,00 - - - 20,00

Всього 119,50 87,50 87,50 87,50 384,00

Складено автором за даними: [18, арк. 46].

Із таблиці 1 видно, що податкове навантаження на виробників тютюнових виробів 
не обмежувалося сплатою акцизного податку. Вони сплачували й інші обов’язкові 
платежі, передбачені російським законодавством, такі як вартість основного патенту на 
роздрібну торгівлю тютюновими виробами і додаткові збори до суми плати за патент 
у розмірах: 50% додаткового збору, 15% зборів на квартирні потреби військ і 10% на 
земські збори. А тютюново-гільзова майстерня товариства «Самуїла Крігера і компанії» 
окремо сплачувала ще й суми основного патенту на виробництво цигаркових гільз і 
додаткові плати патентних зборів за використання гільзових машинок і за виробництво 
цигаркових гільз за кожні 10 млн. штук.

Усього виробниками тютюнових виробів Тернопільської губернії за червень-
липень 1917 р. було сплачено до бюджету 384 руб. патентних та додаткових 
зборів. Відомо, що в липні 1917 р. було погоджено відкриття ще однієї тютюнової 
майстерні у м. Чорткові Тернопільської губернії, за заявою жительки цього міста 
Г. Віслоцької [24, арк. 10–10 зв.]. Оскільки ніякої оплати акцизного збору цією 
майстернею по звітних даних не виявлено, то можна стверджувати, що її відкриття було 
відтерміновано через швидку евакуацію російських військ з Тернопільщини.

Як зазначалося вище, починаючи з 1 квітня 1917 р., всі суб’єкти підприємницької 
діяльності, які здійснювали роздрібну торгівлю тютюновими виробами, повинні 
були придбавати «тютюнові патенти». В оголошенні «До населення окупованих 
областей Галичини й Буковини», яка була підписана Обласним комісаром Тимчасового 
уряду Д. Дорошенком 10 червня 1917 р., зазначалося, що «перед тим, як відкрити 
торгівлю тютюном і тютюновими виробами, необхідно придбати встановлений 
патент» [20, арк. 113–114]. За даними звіту Управлінням фінансовими справами 
за період введення тютюнових патентів (з 1 квітня 1917 р.) до початку евакуації 
російських військ з окупованих територій Галичини і Буковини (липень 1917 р.) до 
російської державної казни було стягнуто 22 853 руб. 75 коп. тютюнових патентних 
зборів [21, арк. 129 зв.–130].

Крім того, з суб’єктів підприємницької діяльності, які здійснювали торгівлю 
тютюновими виробами зі стаціонарних приміщень, додатково стягувалися 50% 
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додаткового збору, 15% зборів на квартирні потреби військ, 10% – на земські збори. 
У випадку придбання патентів на розносну торгівлю стягувалися лише 15% на квартирні 
потреби військ [18, арк. 22].

Контроль за своєчасністю і повнотою придбання суб’єктами підприємницької 
діяльності промислових свідоцтв і тютюнових патентів здійснювався безпосередньо 
окружними фінансовими інспекторами та їхніми помічниками і контролерами. На них 
також було покладено обов’язок «нагляду за тим, щоб ніде не здійснювалося виробництво, 
збереження і продаж не обандероленого тютюну і тютюнових виробів, цигаркових 
гільз, розрізаного цигаркового паперу, пресованих дріжджів, запалювальних сірників і 
виноградного вина», а чини поліції мали цьому всебічно сприяти [26, арк. 7–7 зв., 8–9].

Про відповідальність та певні заборони при здійсненні торгівлі та виробництва 
тютюнових виробів наголошувалося в оголошенні «До населення окупованих областей 
Галичині і Буковини» [20, арк. 113–114] від 10 червня 1917 р., а саме: «б) підпільне 
виробництво, продаж, а в торгівельних закладах і зберігання не обандероленого, 
або з пошкодженими бандеролями чаю, тютюну і тютюнових виробів, цигаркових 
гільз, розрізаного цигаркового паперу, пресованих хлібних дріжджів і запалювальних 
сірників, забороняється; в) при порушенні вказаних вимог не обандеролені предмети, 
перераховані у п. б цього оголошення підлягають конфіскації (ст.ст. 1202, 1209, 1270.2, 
1270.7, 1292 Статуту про акцизні збори), а винні в цьому особи повинні сплатити акциз 
у десятикратному розмірі» [20, арк. 113].

Отже, встановлено, що основною метою фінансової політики російського уряду 
на окупованих територіях Галичини і Буковини була фіскальна – наповнення державної 
казни грошовими коштами з різних джерел. Російській окупаційній владі було вигідно 
запроваджувати на окупованій території акцизні збори з виробництва тютюнових 
виробів за російським законодавством, оскільки за австрійським законодавством 
дане виробництво знаходилося під держаною монополією і не підлягало акцизному 
оподаткуванню. З квітня 1917 р. російською окупаційною владою було остаточно 
вирішено не зважати на вимоги міжнародного права та встановити оподаткування 
акцизними зборами і промисловим податком за нормами російського законодавства, що 
дозволило залучити до російського державного бюджету додаткові фінансові ресурси.
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Orlyk S. Problems of excise taxation of tobacco products on the occupied by russia territories of 
Galicia and Bukovina during the First World War.

The article discloses the problems which the Russian occupation authorities encountered during the 
organization of excise taxation of tobacco products in the occupied territories of Galicia and Bukovina during 
the First World War. The state of the tobacco industry and the establishment of tobacco production by the All-
Russian County Union in the occupied territories during the period of Russian occupation were highlighted. 
The attention is paid to the causes and consequences of the confl ict between the Ministry of Finance and the 
All-Russian County Union on the cancelation of tax concessions in the tobacco production organized by it. 
It was established that it was profi table for the Russian occupation authorities to introduce excise taxes on the 
production of tobacco products in the occupied territory in accordance with the Russian legislation, since under 
the Austrian law this production was under state monopoly and was not the subject to excise taxation. Since 
April 1917 the Russian occupation authorities had fi nally decided not to follow the requirements of international 
law and to impose taxes on excise taxes and industrial taxes according to the norms of the Russian legislation 
which allowed to attract additional fi nancial resources to the Russian state budget.

Key words: First World War, Galicia, Bukovina, Russian occupation, excise tax, tobacco products, 
state monopoly.
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НЕЙРОННІ МЕРЕЖІ В ДОСЛІДЖЕННЯХ АКАДЕМІКА В.І. СКОКА

Метою статті є висвітлення наукових здобутків видатного вченого в галузі фізіології нервової 
системи В.І. Скока в напрямку функціонування нейронних мереж.

Методологія дослідження полягає у використанні методологічних принципів, загальних для всіх 
галузей історичної науки (науковості, історизму, об’єктивності, системності, багатофакторності 
та всебічності пізнання). Також у дослідженні використано методи історичного пізнання з 
міждисциплінарним підходом (історико-теоретичний аналіз джерел, синтез, систематизація і 
класифікація; методи вивчення, порівняння та узагальнення історичної наукової літератури; проблемно-
хронологічний, ретроспективний та персоналістично-біографічний методи). 

У результаті дослідження з’ясовано, що наукова робота В.І. Скока, повʼязана з дослідженням 
властивостей провідних шляхів автономної нервової системи дала змогу встановити принципи 
координації найважливіших відділів нервової системи (організація провідних шляхів автономної нервової 
системи та наявність феномену мультиплікації у вегетативних гангліях). В.І. Скоку вдалося довести 
унікальність будови нервових клітин автономної нервової системи та дослідити принципи механізмів 
входу, обробки та передачі електричного струму (інформації), на яких побудована й робота штучних 
нейронних мереж. Розуміння функціонування нейрона і картини його звʼязків дозволило дослідникам 
створити математичні моделі для перевірки своїх теорій.

Ключові слова: В.І. Скок, автономна нервова система, нейрофізіологія, нейрон, фізіологія, 
Інститут фізіології ім. О.О. Богомольця, штучні нейронні мережі, штучний інтелект.

Для кінця ХХ – початку ХХІ ст. характерним є прискорений розвиток високих 
технологій в усіх галузях і сферах діяльності людини. Особливо швидкого та інтенсивного 
піднесення за останні роки зазнала інформатика, що виросла з класу теоретичних 
фундаментальних дисциплін і значно розширила практичні сфери свого застосування. 
Тому досить актуальними є сфери наукової діяльності, пов’язані з математичним 
моделюванням процесів і явищ, таких як нейроінформатика, штучний інтелект, штучні 
нейронні мережі. Для забезпечення більш повною інформацією суспільства в науці вже 
досить довгий час (із 1949 р.) ведеться розробка і впровадження в повсякденне життя 
нових інтелектуальних систем, таких як штучний інтелект, інформаційно-нейронні 
мережі [10, с. 6]. Оскільки нейрофізіологія надає науковцям розширене розуміння дії 
нейронів, а технологія обчислень постійно вдосконалюється, розробники мереж мають 
необмежений простір для вдосконалення моделей біологічного мозку. Інтелектуальні 
системи на основі штучних нейронних мереж дозволяють із успіхом вирішувати 
проблеми розпізнавання образів, виконання прогнозів, оптимізації, асоціативній памʼяті 
і керування. У зв’язку з цим тема аналізу експериментальних біоелектричних явищ за 
допомогою штучних нейронних мереж і дослідження методів побудови та роботи самих 
мереж є актуальною для сьогодення.

У науковій літературі досить детально висвітлено роботу нейронних мереж, 
заснованої на принципах функціонування нервової системи людини і тварин. Водночас 
відсутній аналіз внеску фахівців-нейрофізіологів у розвиток такої перспективної галузі 
науки. Зважаючи на тісний звʼязок результатів досліджень українського нейрофізіолога 
академіка В.І. Скока з сучасними досягненнями в створенні штучного інтелекту 
доцільним є висвітлення його здобутків у галузі автономної нервової системи.

Дослідженням історії розвитку фізіологічної науки на території України 
займалися такі видатні науковці, як П.М. Сєрков [15, с. 12], П.Г. Костюк [5, с. 21], 
О.Є. Пурнинь [13, с. 93]. В їхніх працях неодноразово згадується ім’я видатного 
вченого в галузі фізіології нервової системи – академіка В.І. Скока. Науково-дослідна 
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робота академіка В.І. Скока висвітлювалась у працях О.Ф. Макарченка [11, с. 13] 
Л.О. Казімки [6, с. 116], П.М. Сєркова [16, с. 20], Л. Гіттіка [4, с. 45], 
П.Г. Костюка [8, с. 7] та ін. Проте ці праці висвітлюють в основному загальні напрямки 
наукової роботи вченого. В них відсутній конкретизований аналіз його наукових 
досягнень для розвитку нейронних мереж.

Тому головною метою цієї статті є висвітлення наукових здобутків видатного 
вченого в галузі фізіології нервової системи В.І. Скока в напрямку функціонування 
нейронних мереж.

Методологія дослідження полягає у використанні методологічних принципів, 
загальних для всіх галузей історичної науки (науковості, історизму, об’єктивності, 
системності, багатофакторності та всебічності пізнання), та методів історичного 
пізнання з міждисциплінарним підходом (історико-теоретичний аналіз джерел, синтез, 
систематизація і класифікація; методи вивчення, порівняння та узагальнення історичної 
наукової літератури; проблемно-хронологічний, ретроспективний та персоналістично-
біографічний методи).

Володимир Іванович Скок – видатний учений-експериментатор, нейрофізіолог, 
талановитий організатор науки, педагог, творець наукової школи, академік НАН України, 
АН СРСР (РАН), АПН СРСР, Польської АН, лауреат Державних премій у галузі науки 
і техніки України та Росії, автор понад 300 наукових праць і монографій: «Фізіологія 
вегетативних гангліїв» (1970), за яку він був удостоєний премії імені І.М. Сєченова 
АН СРСР, «Нервно-мышечная физиология» (1986), «Нейрональные холинорецепторы» 
(1987), «Естественная активность вегетативних ганглиев» (1989). 

Наукова робота В.І. Скока набула широкого розмаху в 60–70-х рр. ХХ ст., у 
стінах Інституту фізіології ім. О.О. Богомольця АН УРСР, де він був керівником Відділу 
фізіології вегетативної нервової системи (1962–2003 рр.). У цей же час у світовій 
науці зростає інтерес до функціонування нейронних мереж. Величезний внесок у 
нейронауку зробила детекторна теорія. Її основоположником вважається американський 
нейрофізіолог Дж. Маккалок, який із групою своїх співробітників у 1959 р. опублікував 
статтю під назвою «Про що очі жаби говорять мозкові жаби», де вперше було введено 
поняття нейрона-детектора. Робота зацікавила багатьох дослідників, найбільш успішні 
з яких – Р. Хьюберт і Т. Визела, обʼєднавши гістохімічні та нейрофізіологічні методи, 
показали, що нейрони зорової кори кішки вибірково реагують на лінії визначеного 
нахилу. Обʼєднані у вертикальні стовпчики із загальним для них нахилом, ці нейрони 
утворюють аналізатор, який визначає нахил лінії в локальній ділянці простору. 
Таким чином, поняття аналізатора, уведене І.П. Павловим на підставі вивчення 
умовних рефлексів, знайшло в рамках детекторної теорії свою нейронну основу. 
Великим проривом у залузі нейроінтелекту стало створення нейрофізіологом Френком 
Розенблатом (Корнельський університет, Ітака, США) у 1962 р. моделі одношарової 
нейронної мережі, названої персептроном. Вона була використана для такого широкого 
класу задач, як прогнозування погоди, аналіз електрокардіограм і штучний зір. У 1975 р. 
японський учений К. Фукушима (K. Fukushima) представляє Когнітрон – мережу, котра 
самоорганізовується, призначену для інваріантного розпізнавання образів [7, с. 37].

Дослідження властивостей провідних шляхів симпатичних гангліїв вищих і 
нижчих хребетних і деяких безхребетних (ракоподібних і молюсків), проведених 
В.І. Скоком для з’ясування зв’язків між центральними та периферичними відділами 
нервової системи і відповідно впливу ЦНС на автономну нервову систему і нервову 
регуляцію функцій внутрішніх органів у 60–70 рр. ХХ ст., і висвітлені у його праці 
«Физиология вегетативных ганглиев» (1970 р.), отримали світове визнання [17].

Дослідження провідних шляхів вегетативних гангліїв цікавило В.І. Скока, 
оскільки знання цих властивостей давало змогу зрозуміти шляхи передачі чутливої та 
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рухової інформації між ЦНС і внутрішніми органами, що, в свою чергу, пояснювало 
деякі патологічні порушення діяльності організму. Даний напрям посилено розвивався на 
той час за кордоном: в університеті Лойола в Чикаго, в Каліфорнійському Університеті 
в Сан-Франциско (США), в Інституті загальної фізіології Університету в Павії (Італія), 
в Університеті Монаш (Австралія), в Фармакологічному Інституті в Братиславі 
(Чехословаччина) та в багатьох інших лабораторіях світу. На території колишнього 
Радянського Союзу цей напрям посилено розвивався лише в лабораторії В.І. Скока та в 
Інституті фізіології АН Білоруської РСР [1, арк. 1].

Завдяки застосуванню різноманітних методів досліджень В.І. Скоком було 
досліджено велику кількість гангліїв вегетативної нервової системи. Було отримано карти 
провідних шляхів раніше не досліджених гангліїв – сонячного сплетення, поперекових 
симпатичних гангліїв, циліарного та крилопіднебінного ганглія. Ним було з’ясовано, 
що через десятий симпатичний ганглій у його симпатичну гілку проходять дві системи 
провідних шляхів. До першої системи належать шляхи, волокна яких мають порівняно 
високі збудливість і швидкість проведення збудження. До другої системи належать 
шляхи гангліїв, волокнам яких властива низька збудливість і мала швидкість проведення 
збудження. На думку вченого, прегангліонарним волокнам жаби, як і прегангліонарним 
волокнам теплокровних властивий феномен мультиплікації [18, с. 154]. Зокрема, 
встановлено, що функцією периферичної рефлекторної дуги, котра замикається в 
гангліях сонячного сплетіння, є гальмування моторики шлунку та 12-палої кишки [2]. 
Отримані дані лягли в подальшому в основу розробки нових методів у лікуванні 
виразкової хвороби шлунку.

У працях, опублікованих у 1966 р., В.І. Скок наводить дані досліджень 
конвергенції у верхньому шийному симпатичному ганглії кішки. Він зазначає, що 
конвергенція (або сходження кількох прегангліонарних волокон до одного нейрона) 
властива симпатичним гангліям ссавців значно більшою мірою, ніж симпатичним 
гангліям нижчих тварин. Конвергенція збудження відображає ту переробку, якої зазнає 
імпульсація на «вході» ганглія, перш ніж з’явитися на «виході». В.І. Скок наводить дані 
досліджень закордонних дослідників, у яких зазначається, що кожна з чотирьох груп 
прегангліонарних волокон з’єднується синаптично з певною групою нейронів ганглія, 
а ці групи відрізняються одна від одної тривалістю синаптичної затримки і швидкістю 
проведення збудження в аксонах.

Вивчення конвергенції в симпатичних гангліях методом відведення потенціалу 
дії не було ефективним, оскільки призводило до роботи з сумарним ефектом 
збудження багатьох нейронів. Більш перспективним у цьому випадку було застосування 
внутрішньоклітинного відведення. Серед великої кількості дослідів за допомогою 
відведення від симпатичних гангліїв конвергенцію вивчено не було [19, с. 722].

Слід відзначити, що дослідниками станом на 1966 р. не було відомо, яке 
функціональне значення має конвергенція різних груп прегангліонарних волокон 
на одному й тому ж нейроні. У працях В.І. Скока лише зазначається одне наукове 
дослідження Бішопа і Хайнбекера. Ці дослідники виявили, що звуження судин ока і 
вуха та скорочення піломоторних м’язів відбувається при збудженні волокон шийного 
симпатичного нерва [19, с. 726].

Ці дослідження призвели до уявлення про вегетативні ганглії як про самостійні 
інтегративні центри, які працюють без участі властивих центральній нервовій системі 
процесів гальмування.

Відповідний принцип, висвітлений у дослідженнях В.І. Скока, чітко простежується 
в функціонуванні штучної нейронної мережі. В штучних нейронних мережах виділяють 
три типи нейронів залежно від функцій, які вони виконують у мережі: вхідні нейрони; 
приховані нейрони; вихідні нейрони [6, с. 13]. На вхідні нейрони подаються сигнали, 
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котрі масштабуються; приховані нейрони створюють основу нейронної мережі й 
виконують необхідні перетворення сигналів; значення, розраховані вихідними нейронами, 
є результатами роботи нейронної мережі [20, с. 15].

Розуміння функціонування нейрона і картини його звʼязків дозволило 
дослідникам створити математичні моделі для перевірки своїх теорій. У перших же 
роботах зʼясувалося, що ці моделі не тільки повторюють функції мозку, але і здатні 
виконувати функції, що мають свою власну цінність. Тому виникли й залишаються 
до сьогодні дві взаємозбагачуючі цілі нейронного моделювання: перша – зрозуміти 
функціонування нервової системи людини на рівні фізіології і психології, друга – 
створити обчислювальні системи (штучні нейронні мережі), які виконують функції, 
схожі з функціями мозку [12, с. 42].

Можливості використання обчислень у сферах, які до цього стосувалися 
лише галузі людського інтелекту, функціонування машин, здатних навчатися та 
запамʼятовувати, нагадує процеси мислення людини і наповнює новим змістом 
термін «штучний інтелект». Типовими задачами, котрі можуть бути вирішеними за 
допомогою нейронних мереж та нейрокомпʼютерів, є: задача класифікації, автоматизація 
прогнозування, автоматизація процесу ухвалення рішень, управління, кодування і 
декодування інформації, розпізнавання образів та ін.

Нейронні мережі можуть використовуватися майже в усіх галузях і сферах 
діяльності людини: економіці, медицині, зв’язку і безпеці охоронних систем, обробці 
інформації [10, с. 67]. Дуже важливими є розробки медичних систем, які консультують 
лікарів в екстрених ситуаціях, роботів-маніпуляторів для виконання точних дій у ході 
хірургічних операцій.

Відділ, яким беззмінно впродовж 1970–2003 рр. керував академік В.І. Скок, 
на даний час носить назву Відділу фізіології нейронних мереж, Інституту фізіології 
ім. О.О. Богомольця. Тут вивчаються актуальні питання сучасної фізіології центральної 
та периферичної нервових систем і біофізики клітинних мембран: досліджуються 
електрофізіологічні, біофізичні та фармакологічні властивості окремих і синаптично 
зв’язаних нейронів, механізми квантового вивільнення нейромедіаторів у синаптичних 
з’єднаннях, внутрішньоклітинна кальцієва сигналізація. Крім того, у відділі організовано 
наукову базу для підготовки студентів (бакалаврів і магістрів) Київської філії МФТІ, 
Фізико-технічного інституту Національного технічного університету України «Київський 
політехнічний інститут» і Київо-Могилянської академії [3].

Таким чином, у результаті дослідження з’ясовано, що наукова робота В.І. Скока, 
повʼязана з дослідженням властивостей провідних шляхів автономної нервової системи, 
дала змогу встановити принципи координації найважливіших відділів нервової системи 
(організація провідних шляхів автономної нервової системи та наявність феномену 
мультиплікації у вегетативних гангліях). В.І. Скоку вдалося довести унікальність будови 
нервових клітин автономної нервової системи та дослідити принципи механізмів входу, 
обробки та передачі електричного струму (інформації), на яких побудована й робота 
штучних нейронних мереж.

Оскільки нейрофізіологія надає науковцям розширене розуміння дії нейронів, а 
технологія обчислень постійно вдосконалюється, розробники мереж мають необмежений 
простір для вдосконалення моделей біологічного мозку. Дослідження нервової системи 
людини і тварин неодноразово приводили до нових підходів у створенні штучних 
нейронних мереж і на даний час успішно застосовуються для вирішення величезної 
кількості різних прикладних задач. Перспективи подальших розвідок у даному напрямку 
полягають у детальному дослідженні досягнень нейрофізіології, які є передумовами 
створення штучного інтелекту, побудованого на принципах біологічних нейронів і 
механізмах природного мислення.
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Buts М. Neural networks in researches of academician V.I. Skok.
The purpose of the article is to highlight the scientifi c achievements of the outstanding scientist in the 

fi eld of physiology of the nervous system V.I. Skok in the direction of the functioning of neural networks.
The methodology of the research is to use methodological principles common to all branches of historical 

science (scientifi c, historicism, objectivity, systematic, multifactoriality and comprehensiveness of cognition), 
and methods of historical knowledge with an interdisciplinary approach (historical and theoretical analysis 
of sources, synthesis, systematization and classifi cation; methods for studying, comparing and generalizing 
historical scientifi c literature; problem-chronological, retrospective and personal-biographical methods). As a 
result of the study, it was found that V.I. Skok’s scientifi c work related to the study of the properties of the 
leading paths of the autonomic nervous system made it possible to establish the principles of coordination of 
the most important parts of the nervous system (organization of the leading paths of the autonomic nervous 
system and the presence of the phenomenon of animation in autonomic ganglia). V.I. Skok managed to prove the 
uniqueness of the structure of the nerve cells of the autonomic nervous system and to study the principles of the 
mechanisms of input, processing and transmission of electric current (information) on which the artifi cial neural 
networks were built. Understanding the functioning of the neuron and the picture of its connections allowed the 
researchers to create mathematical models to test their theories.

Key words: V.I. Skok, autonomous nervous system, neurophysiology, neuron, physiology, Bohomolets 
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ ГЕРОНТОЛОГІЇ В УКРАЇНІ ХІХ–ХХ ст.

Метою дослідження є зʼясування ролі українських вчених та їхніх наукових досліджень у розвитку 
геронтологічної науки на теренах України в ХІХ–ХХ ст.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, обʼєктивності та системного 
аналізу фактів і подій.

У статті аналізуються основні етапи становлення геронтологічної науки в Україні, 
висвітлюється внесок українських учених в її розвиток, розкриваються найважливіші теоретичні та 
практичні аспекти розвитку геронтології, котрі закладалися вченими ще з моменту виникнення медицини. 
На багатому фактичному матеріалі показано становлення геронтології, біля витоків якої стояли 
видатні вчені – І.І. Мечников, О.О. Богомолець, Р.Є. Кавецький, М.М. Сиротинін, Ю.А. Спасокукоцький, 
П.Д. Марчук, В.В. Фролькіс.

Результати дослідження дали можливість встановити, що Україна в ХХ ст. була лідером у 
вивченні проблем старіння та довголіття, найважливіші пріоритети в цій галузі науки належали саме 
українським ученим.

Ключові слова: геронтологія, геронтологічна проблема, фізіологія, віковий розвиток, біологія 
старіння, теорія старіння, довголіття, подовження життя.

Проблема старіння, старості та смерті – одна з тих, котрі впродовж століть 
намагається вирішити людство. Ще в стародавніх трактатах було багато розумних порад 
про те, як відтермінувати старість, як поводитися людям похилого віку і як їх лікувати. 
З впевненістю можна сказати, що вчення про старість бере свій початок із моменту 
виникнення медицини. Із прогресивним медико-біологічним мисленням у ХIХ ст. 
створювалися реальні наукові передумови для постановки геронтологічних проблем. 
В Україні працювали вчені, з іменами котрих пов’язане становлення геронтології. На 
початку ХХ ст. Україна була лідером у вивченні проблеми старіння і довголіття й 
найважливіші пріоритети в галузі геронтології належали саме українським ученим.

В українській історіографії становлення та розвиток геронтології висвітлено в 
низці публікацій сучасних дослідників. Теоретико-методологічні аспекти геронтології 
розкрито професором, директором Інституту геронтології та експериментальної патології 
АМН України В.В. Безруковим [1]. Внесок українських учених у розвиток геронтології 
досліджується в публікаціях Л.Ф. Адріанова [1], В.І. Медведя [6], О.А. Палієнко [9]. 
Водночас, в українській історіографії обмаль праць, присвячених дослідженню якісних 
змін у структурно організаційних складових геронтологічної науки в процесі її 
становлення і розвитку та особистісному виміру наукових здобутків учених.

Метою статті є аналіз становлення та розвитку геронтологічної науки на теренах 
України в ХІХ–ХХ ст.

Вітчизняний основоположник геронтологічної проблеми – І.І. Мечников – поклав 
початок науковому вивченню старості. У 1906 р. він увів термін «геронтологія» (наука 
про старіння). Творча діяльність І.І. Мечникова повʼязана з Україною: він навчався в 
Харківському університеті, багато років був професором Новоросійського університету в 
Одесі, на Одеській бактеріологічній станції. В цей період сформувався його інтерес до 
зоології і порівняльної анатомії, перші підходи до розуміння звʼязку тривалості життя, 
старіння і смерті. Згодом, проаналізувавши зібрані матеріали, вчений розробив теорію 
ортобіозу, в якій проаналізував проблему природного, фізіологічного і передчасного, 
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патологічного старіння. Його цікавили тривалість життя і механізми процесу 
старіння, про які він написав у книгах «Етюди оптимізму» [3] й «Етюди про природу 
людини» [4]. І.І. Мечникову часто приписують твердження, що «старість – це хвороба». 
Проте він писав, що більшість людей помирає від хвороб, а не від старості. Вчений 
стверджував, що старість – це закономірний етап життя. Ступінь старості визначається 
залежно від насичення життям. І якщо у вісімдесят років такий момент ще не настає, 
то прийде час, і в людині так чи інакше спрацює «інстинкт смерті». І.І. Мечников 
приходить до цікавого висновку про сенс і мету життя в старості, люди, особливо 
котрі прожили тривале життя, не задаються більше питанням, для чого живе людина на 
світі. Причина цього полягає в повному розвитку почуття життя, тобто інстинктивному 
прагненні жити, з яким одночасно повʼязаний найсильніших страх смерті. Теорія 
старіння за Мечниковим поклала перші кроки у розумінні, що таке старість, її сутність 
та вікові процеси, які відбуваються в організмі з роками. Але вчений не сформулював 
визначення геронтології.

У 30-х рр. ХХ ст. О.О. Богомолець – Президент АН України та організатор двох 
київських науково-дослідних інститутів медико-біологічного профілю – на багато років 
визначив шляхи подальшого розвитку геронтологічної проблематики. Він ініціював 
експедиційні обстеження довгожителів. Його творча співдружність із М.Д. Стражеском 
сприяла розвитку в Україні клінічної фізіології людини, що старіє. У 1938 р. 
О.О. Богомолець ініціював у Києві першу в СРСР і одну з перших у світі Всесоюзну 
конференцію, присвячену генезису старості. Конференція сприяла консолідації творчих 
сил у цій новій дослідницькій галузі та зробила Київ одним із провідних науково-
координаційних центрів із зазначеної проблеми [5, с. 84].

О.О. Богомолець розвинув три взаємозв’язані напрями геронтології, які й зараз є 
основними: вивчення механізмів старіння, вивчення довголіття людини, пошук способів 
продовження життя [2, с. 44]. Слід підкреслити, що саме вони стали пріоритетними 
в дослідженнях творчого колективу Інституту геронтології АМН СРСР. Основні 
роботи О.О. Богомольця і його наукової школи в галузі вивчення механізмів старіння 
розгорнулися в 1926–1939 рр. Учений вважав, що молекулярні механізми старіння 
пов’язані зі зміною фізико-хімічних властивостей білкових молекул, утворенням 
малоактивних білкових комплексів. Висуваючи імунну теорію, вчений вважав, що при 
старінні змінюються антигенні властивості білкових комплексів. «Такі міцелії стають до 
певної міри гетерологічними для організму», – писав О.О. Богомолець [2, с. 45]. Він 
запропонував антиретикулярну цитотоксичну сироватку, котра залежно від дози може 
стимулювати або пригнічувати функціонування специфічних тканин організму. Сироватка 
була успішно застосована при різних захворюваннях, характерних для похилого віку, 
позитивно впливаючи на організм.

Прогресивні ідеї наукової школи О.О. Богомольця отримали подальший розвиток 
у дослідженнях із проблем імунних механізмів старіння, аналізу молекулярних 
механізмів старіння колагену, вікових змін трофіки. Саме з ними пов’язані дослідження 
колективів, очолюваних учнями О.О. Богомольця: Р.Є. Кавецьким, М.М. Сиротиніним, 
Ю.А. Спасокукоцьким, А.І. Смирнової-Замкової, П.Д. Марчуком.

Особистість О.О. Богомольця, його високий науковий і громадський авторитет 
сприяли тому, що в передвоєнні роки десятки творчих колективів України звернулися до 
проблеми старіння.

Серед вагомих наукових розробок у галузі геронтології слід назвати дослідження 
харківських учених-фізіологів О.В. Нагорного, І.Н. Буланкіна, Є.В. Ларіна та ін. 
О.В. Нагорний вважав, що старіння є результатом наростаючого загасання інтенсивності 
та повноцінності самовідновлення протоплазми. Відомо, що старіння – процес 
багатофакторний і для його розуміння важливе встановлення вікових змін у різних 
видах обміну. О.В. Нагорний перший висунув положення, що при старінні процеси 
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синтезу стають «дорожчими» в енергетичному сенсі, все менша частина енергії 
використовується на синтез і ресинтез протоплазми. Він вважав, що, прогресивне на 
ранніх етапах онтогенезу диференціювання, пізніше може стати одним із факторів 
старіння клітини.

Надзвичайно важливе твердження О.В. Нагорного про роль нервової системи 
у довголітті людини. Ця ідея перегукуються з сучасними уявленнями про роль 
вікових змін нейрогуморальної регуляції у виникненні адаптаційних реакцій у 
старіючому організмі.

Отже, харківською школою онтофізіологів під керівництвом О.В. Нагорного 
був зібраний колосальний фактичний матеріал, викладений у монографіях «Проблема 
старения и долголетия» (1940) О.В. Нагорного [7] та «Старение и продление жизни» 
(1963) О.В. Нагорного, В.І. Нікітіна, І.Н. Буланкіна [8].

Не менш важливим етапом у розвитку геронтології та вікової фізіології є поява 
наукових напрацювань В.В. Нікітіна. Він знаменує новий етап у розвитку харківської 
школи онтофізіологів. В.В. Нікітін уперше висунув ідею, що в основі старіння лежить 
зміна структури і функції геному клітини, яке пов’язано зі структуризацією хроматину, 
зміною зв’язків між білками й нуклеїновими кислотами. Саме ці зрушення лежать в 
основі прогресуючого згасання самооновлення протоплазми. В.В. Нікітіним розроблена 
концепція ендокринної формули віку, котра є не менш важливою в організмі, що старіє. 
Важливе значення мають дослідження вченого і його учнів з експериментального 
продовження життя та вивчення механізмів впливу калорійно недостатньої дієти. 

У 30-х рр. ХХ ст. дослідженнями нуклеїнових кислот під час вікових змін 
займався І.Н. Буланкін і його учні. На той час ще не було відомо про участь цих сполук 
у біосинтезі білка. І.Н. Буланкін та Є.В. Ларіна висунули ідею про роль надмолекулярних 
комплексів у розвитку старіння. Є.В. Ларіна велику увагу приділила з’ясуванню зміни 
регуляції білкового синтезу в онтогенезі. Механізми гормональної регуляції активності 
ферментів в онтогенезі ретельно вивчав П.А. Каліман [9, c. 140].

Еволюційні підходи до розуміння сутності старіння були розроблені 
О.М. Сєверцовим. Його учень І.І. Шмальгаузен встановив найважливіші закономірності 
зв’язку між межею росту, біологічною організацією та старінням. Ці дослідження 
вплинули на розвиток загальної біології старіння. Не менш важливе його положення про 
причини старіння, в основі яких лежать процеси, котрі перешкоджають відновленню 
зруйнованих структур в організмі. Ці науково обґрунтовані ідеї співзвучні і з сучасними 
уявленнями про внутрішньо суперечливий характер вікового розвитку.

У Харківському університеті почав свою творчу діяльність Н.А. Бєлов, який 
відіграв значну роль у розвитку регуляційних концепцій онтогенезу.

Подальший розвиток медико-біологічної науки та її організації в колишньому 
СРСР поставило на порядок денний необхідність організації спеціалізованого інституту, 
який мав би вирішувати комплексну проблему старіння. Саме тому в 1958 р. у 
МОЗ СРСР та АМН СРСР були підписані накази про створення в Києві першого в 
СРСР і одного з перших у світі Інституту геронтології та експериментальної патології 
АМН СРСР (із 1964 р. – Інститут геронтології АМН СРСР).

Створення Інституту було своєчасним. У середині ХХ ст. в економічно 
розвинутих країнах світу демографічна ситуація все більше визначалася прогресуючим 
старінням населення. Це ставило перед суспільством проблему дослідження стану 
здоров’я людей старших вікових груп та їхніх потреб у різних видах медико-соціальної 
допомоги, спонукало дослідників до поглибленого вивчення біологічних і клінічних 
аспектів проблеми старіння.

Інститут став унікальним уже в момент створення, коли в програму його 
роботи на багато років уперед були закладені ідеї комплексного підходу до вивчення 
процесів старіння. Були визначені загальні напрями діяльності майбутнього колективу: 
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1) дослідження фундаментальних механізмів старіння, роль процесів регуляції в 
цих механізмах; 2) вивчення особливостей клініко-фізіологічного патогенезу та ролі 
вікових змін функціональних систем організму як фундаменту для розвитку конкретних 
форм патології у старості, лікування та профілактика захворювань, що найчастіше 
зустрічаються в похилому та старечому віці; 3) дослідження потреб людей літнього 
віку та розробка й упровадження різних форм медичного й медико-соціального 
забезпечення [1, с. 173].

Дуже швидко Інститут став одним із провідних у світі. Про це свідчить той 
факт, що вже в перші 15–20 років його існування досвід організаційної структури 
і навіть напрямів дослідницької роботи запозичувався іноземними колегами 
при створенні Національного інституту старіння в США, Токійського інституту 
геронтології, інших дослідницьких центрів у Європі. До складу вченої ради Інституту 
ввійшли найавторитетніші представники експериментального напряму досліджень: 
патофізіологи М.М. Горєв, М.М. Сиротинін, Р.Є. Кавецький, імунолог П.Д. Марчук, 
фармаколог О.І. Черкес; клінічного напряму: терапевт Д.Ф. Чеботарьов і невролог 
Б.М. Маньковський; гігієнічного: Г.Х. Шахбазян і Л.І. Медведь.

Першим директором (1958–1961 рр.) Інституту став учень академіка 
О.О. Богомольця, відомий патофізіолог, академік АМН СРСР М.М. Горєв. Він заклав 
основу структури Інституту та його кадровий потенціал. До керівництва підрозділами 
були запрошені провідні вчені в галузях медицини та біології, що відразу забезпечило 
високий рівень наукової та клінічної діяльності закладу. До структури Інституту 
входили 3 сектори: біології старіння, соціальної геронтології та геогігієни, клінічної 
геронтології та геріатрії.

Сектором біології старіння керував В.В. Фролькіс. До нього входили 
9 лабораторій: фізіології, ендокринології, морфології та цитології, патологічної фізіології 
та імунології, молекулярної генетики, регуляції метаболізму, математичного моделювання 
процесів старіння, геріатричної фармакології, радіобіології; – окрім того, група 
фармакологів нових лікарських засобів, що являє собою тимчасовий творчий колектив, а 
також науково-допоміжні підрозділи: з електронної мікроскопії, ультрацентрифугування, 
радіоізотопний, експериментально-біологічна клініка (віварій).

Основною метою керованого В.В. Фролькісом сектору біології старіння було 
вивчення механізмів старіння, пошук засобів підвищення активності функціональних 
систем та розробка методів продовження життя. Для реалізації мети було визначено 
застосування таких методів дослідження: дослідження функцій ЦНС; дослідження 
функцій системи мікросомального окиснення печінки; дослідження скоротливої здатності 
ізольованого серця експериментальних тварин (щурі); дослідження гемодинаміки in 
vivo; дослідження активності ферментів, вилучених із тканин міокарда, печінки, судин; 
дослідження функцій ендокринних залоз; дослідження впливу калорійно обмеженого, 
але якісно повноцінного раціону на тривалість життя; дослідження впливу біологічно 
активних речовин на тривалість життя.

Усі методики, за якими працював В.В. Фролькіс і його співробітники, 
апробовувались на експериментальних тваринах (собаки, кролі, щурі, миші) у віковому 
аспекті (старі й дорослі). Такі дослідження були спрямовані на вивчення механізмів 
старіння та розвиток вікової патології, пошук засобів збільшення тривалості життя та 
запобігання розвитку різних вікових патологій [10, с. 219].

У 1980-х рр. XX ст. почалося вивчення глибинних процесів старіння. Учений 
був націлений на дослідження фундаментальних механізмів старіння, вивчення біології 
старіння як основи геронтології і геріатрії. Модель старіння, розроблена В.В. Фролькісом 
у 1960–1970-х рр., заснована на поширеному уявленні про те, що старість і смерть 
генетично запрограмовані. Адаптаційно-регуляторна теорія В.В. Фролькіса полягає в 
тому, що віковий розвиток і тривалість життя визначаються балансом двох процесів: 
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поряд із руйнівним процесом старіння розгортається процес «антистаріння», для якого 
вчений запропонував термін «вітаукт» (лат. vita – життя, auctum – збільшувати) [11]. Цей 
процес спрямований на підтримку життєздатності організму, його адаптацію, збільшення 
тривалості життя. Уявлення про антистаріння (вітаукту) отримали широке поширення. 
Так, у 1995 р. в США відбувся перший міжнародний конгрес із цієї проблеми. 
В.В. Фролькіс вважав, що генно-регуляторні механізми старіння є основою розвитку 
поширених видів вікової патології – атеросклерозу, раку, діабету, хвороб Паркінсона 
й Альцгеймера. Залежно від активації або придушення функцій тих чи інших генів і 
буде розвиватися той чи інший синдром старіння, та чи інша патологія. На основі цих 
даних була висунута ідея генно-регуляторної терапії, покликаної попереджати зрушення, 
що лежать в основі розвитку вікової патології. Важливим компонентом теорії старіння 
В.В. Фролькіса є генно-регуляторна гіпотеза старіння, згідно з якою первинні механізми 
старіння пов’язані зі зміною регуляції активності генів, їх експресії та репресії. Вікові 
порушення генної регуляції можуть привести не тільки до зміни співвідношення 
синтезованих білків, але і до експресії раніше непрацюючих генів, появі нових не 
синтезованих білків і, як наслідок, до старіння та смерті клітин [12].

Отже, академік В.В. Фролькіс, аналізуючи перспективи розвитку геронтології в 
Україні, стверджував, що основну увагу необхідно звертати на зміни синтезу білків, 
послідовность старіння клітин, нейро-гормональні механізми адаптації. Саме ці напрями 
залишаються найбільш важливими і дискусійними. Також для дослідження цієї проблеми 
недостатньо досягнень геронтології: необхідно враховувати і соціокультурну складову, 
пов’язану зі сприйняттям старості у соціальному та культурному житті суспільства.

Таким чином, проаналізувавши науковий доробок і досвід українських учених 
ХІХ–ХХ ст. у галузі геронтології, вважаємо, що Україна була лідером у вивченні 
проблем старіння та довголіття, а найважливіші пріоритети в цій галузі науки належали 
саме українським ученим.

Перспективами подальших розвідок із питань формування геронтологічної науки 
в Україні можуть стати сучасні дослідження щодо сповільнення процесів старіння 
організму та методів подовження життя людини в науково-дослідних інститутах країни.
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Paliyenko О., Ericheva Т. History of the development of gerontology in Ukraine in ХІХth–
ХХth century.

The purpose of the study is to clarify the role of Ukrainian scientists and scientifi c research in the 
development of gerontological science on the territory of Ukraine. 

The methodology of the research is based on the principles of historicity, objectivity and system analysis 
of facts and events.

The article analyzes the main stages of the formation of gerontological science in Ukraine, highlights 
the contribution of Ukrainian scientists in its development, reveals the most important theoretical and 
practical aspects of the development of gerontology, which are laid by scientists since the onset of medicine. 
On a rich factual material the formation of the gerontology was shown at the turning point as prominent 
scientists stood – I.I. Mechnykov, O.O. Bogomolec, R.Y. Kaveckyi, M.M. Syrotynin, Y.A. Spasokykotskyi, 
P.D. Marchuk, V.V. Frolkis. 

The results of the study made it possible to establish that Ukraine in the ХХth century was a leader 
in the study of aging and long – term problems and the most important priorities in this branch of science 
belonged to the Ukrainian scholars themselves. 

Key words: gerontology, gerontological problem, physiology, age development, biology of aging, 
theory of aging, longevity, life lengthening.
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ІСТОРІЯ ВИНИКНЕННЯ ТА ЕВОЛЮЦІЙНИЙ ШЛЯХ 
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ

Метою статті є висвітлення історичного аналізу становлення та етапів розвитку еволюційного 
шляху безпеки життєдіяльності.

Методологія дослідження ґрунтується на сукупності принципів об’єктивності, історизму та 
системного аналізу фактів і подій.

У статті проаналізовано роботи багатьох вчених із давніх часів до наших днів, які вивчали умови 
праці. З’ясовано, що значну увагу приділяли безпеці людини лікарі впродовж усього розвитку людства. 
Але з розвитком людського суспільства з’являються додаткові небезпеки, причиною яких стала сама 
людина. Науково-технічний прогрес, у цілому збільшуючи безпеку життєдіяльності людини, підвищуючи 
комфортність життя, спричинив появу низки нових проблем. Тому питання захисту людей, забезпечення 
життєдіяльності суспільства є невід’ємною складовою стратегічного напряму розвитку людства.

У результаті дослідження визначено еволюційний шлях безпеки життєдіяльності в Україні. 
Виділено основні етапи розвитку наукового напрямку безпеки життєдіяльності. Встановлено, що 
сьогодні безпека життєдіяльності як галузь наукових знань глибоко вивчає фахові проблеми, намагаючись 
охопити всі сфери життя і діяльності людини. Вона сміливо розширює свою «територію» досліджуваних 
питань і вже довела свою життєздатність. Нинішні тенденції подальшого її розвитку і вдосконалення 
лише продовжують її еволюційний шлях.

Ключові слова: безпека життєдіяльності, історія розвитку, етапи розвитку, еволюційний шлях, 
вчені, небезпека, захист, розвиток, структура, етапи.

Проблема захисту людини від небезпек актуальна з часів появи людства на 
Землі. З моменту виникнення людської цивілізації кожна людина дбає про власну 
безпеку та безпеку своїх близьких так само, як і людству доводилося дбати про безпеку 
свого існування. Проте турбота людини про безпеку з’явилася тоді, коли вона почала 
усвідомлювати важливість певного обсягу знань і вмінь про небезпеки для здоров’я. 
Людська цивілізація досягає все більшої могутності, а проблема безпеки її існування 
стає більш гострою. Гострота проблеми безпеки життєдіяльності людини в світі значно 
зросла на початку третього тисячоліття. Це пояснюється особливостями нашого часу: 
глобальним забрудненням біосфери, великою кількістю промислових і транспортних 
аварій, високим рівнем виробничого і побутового травматизму, смертності, поширенням 
інфекційних захворювань, загрозливими масштабами соціально-політичних небезпек – 
тероризму, захоплення заручників та ін. Суспільство постійно зазнає великих втрат у 
вигляді людських жертв, матеріальних збитків, руйнуванні довкілля. Відбуваються все 
більш відчутні суперечності між суспільством, природою і техногенною сферою.

Вплинути на зменшення таких суперечностей можна, змінивши певні поняття 
людської свідомості та відповідальності. У вирішенні цього важливого питання 
особливого значення набуває вивчення «Безпеки життєдіяльності» як дисципліни 
світоглядного значення, без якої сьогодні не можлива жодна професійна діяльність.

За останні десятиліття цією проблемою займаються ініціатори утворення цього 
напрямку. Вчені С.В. Бєлов і О.Н. Русак, В.М. Заплатинський, О.І. Запорожець, 
А.В. Русаловський, Б.М. Кортик, С.Є. Селіванов, В.С. Джигирей, Ф.І. Жидецький, 
Л.Д. Пляцук, Л.А. Гладкая, І.П. Пістун, Г.В. Іванов, Г.М. Крикунов та ін., внесли 
помітний вклад у розвиток науки про безпеку. 

Незважаючи на значну кількість публікацій, присвячених питанням безпеки 
людини, до теперішнього часу залишаються недостатньо дослідженими питання 
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становлення безпеки життєдіяльності як науки на різних етапах розвитку суспільства. 
Наразі історія наукових досліджень у сфері безпеки повністю не вивчена.

Метою написання статті є висвітлення історичного аналізу становлення та етапів 
розвитку еволюційного шляху безпеки життєдіяльності.

Методологія дослідження ґрунтується на сукупності принципів об’єктивності, 
історизму та системного аналізу фактів і подій.

У другій половині ХІХ ст. у країнах Західної Європи, в Росії, США почався 
інтенсивний розвиток машинного виробництва з усіма його негативними вадами, 
характерними і для сучасності – недосконалість техніки, технологій і через це – 
забруднення природного середовища відходами, збільшення рівня захворюваності 
та смертності, як загальної, так і пов’язаної з виробничими умовами, – смертельні 
травмування, виробничі хвороби, зменшення тривалості життя людей, народжуваності, 
активні процеси деградації природи.

Все це ми тепер позначаємо єдиним терміном – глобальна екологічна криза. 
Це комплексне поняття, пов’язане з політичними, соціально-економічними умовами 
життя і діяльності людини в різних сферах – природній, яка зумовлює всі інші – 
виробничу, побутову, соціальну, політичну, економічну, психічну. В цей час виникла 
необхідність аналізувати, прогнозувати ці явища, від яких залежить безпека людини, 
суспільства, всієї цивілізації.

Першим, на сучасному науковому рівні, про забезпечення безпеки людини 
вказав польський натураліст В. Ястшембовський. У 1857 р. він опублікував роботу 
«Риси ергономіки», розуміючи під цим науку про безпеку праці, в якій пріоритет 
надавався машинам, не враховуючи психіку людини-працівника, оператора. Він 
вважав, що коли машини, механізми, техніка стануть безпечними, то й людина, 
працівник (оператор) будуть у цілковитій безпечності. Але крім технічної сторони 
потрібно враховувати і психічний стан людини – людський фактор, який може часто 
змінюватися залежно від ситуації, на що вказував відомий вчений В.М. Бєхтєрєв. Він 
став засновником ергогології – вчення про психічні аспекти безпеки людини в її різних 
сферах діяльності, передусім у виробничій. Слід підкреслити, що приблизно в цей 
же період розвитку суспільства, у 1865 р., виникла наука екологія (гр. ейкос – місце 
життя, гр. логос – вчення). Вона вивчає проблеми взаємодії живих і неживих об’єктів, 
людини та суспільства з природою, їх взаємовпливи одне на одного, проблеми безпечної 
життєдіяльності людини, суспільства у природі. Отже, ці дві галузі знання – екологія 
та безпека життєдіяльності людини – дуже тісно пов’язані, адже мають спільні об’єкти 
дослідження – людина, природа (біосфера), результати їхньої взаємодії. Але слід 
підкреслити, що для безпеки життєдіяльності основним об’єктом вивчення є людина та 
її безпека залежно від різноманітних факторів, передусім тих які, вона сама і створює: 
антропогенні, техногенні, соціально-політичні – штучні, а також природні. Вже в 
глибокій давнині обговорювали проблеми безпеки людини в процесі трудової діяльності. 
Перші поняття про безпеку праці можна зустріти у Гіппократа (460–377 рр. до н. е.), 
Аристотеля (384–322 рр. до н. е.). Вони писали про важливість умов, у яких 
здійснюється трудова діяльність.

У період епохи Відродження відомий лікар Парацельс (1493–1541 рр.) вивчав 
небезпеки, пов’язані з гірничорудною справою. Він першим висловив принцип 
нормування (принцип Парацельса) – усе є отрута, і усе є ліки – все залежить від їх дози, 
норми. Цей принцип став тепер основою виробничої санітарії, нормування дії гранично 
допустимих концентрацій (ГДК) шкідливих речовин на людину. Німецький лікар і 
металург Агрикола (1494–1555) виклав питання охорони праці у своїй роботі «Про гірничу 
справу». Італійський лікар Рамаццині (1633–1714) заклав основи виробничої гігієни у 
роботі «Про хвороби ремісників». Необхідно згадати і М.В. Ломоносова (1711–1765), 
який написав основні роботи з безпеки праці у гірничорудній справі. Пізніше, у ХІХ ст., 
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у зв’язку з інтенсивним розвитком промисловості, з’являються роботи В.Л. Кирпичова 
(1845–1913), Д.П. Нікольського (1855–1918), А.А. Пресса (1857–1930), В.А. Левицького 
(1867–1936), А.А. Скочинського (1874–1960) та інших учених. Їхні праці стали основою 
сучасного вчення про безпечну життєдіяльність людини [6].

Пізніше були розроблені основи системного аналізу безпеки, що дозволяє 
виявляти небажані події, закладені основи вчення про трудову діяльність, які є базисом 
сучасної комплексної науки – ергономіки. Істотного розвитку ергономіка набула в працях 
радянських вчених у 20–30 рр. ХХ ст. У 1921 р. на першій Всеросійській конференції 
з наукової організації праці та виробництва, якою керував академік В.М. Бєхтєрєв, 
обґрунтована необхідність створення ергономіки, як системи досліджень трудової 
діяльності людини для забезпечення її ефективності. В.М. Бехтєрєв став засновником 
ергології – сучасного вчення про психічні основи трудової діяльності (психологія праці). 
Важливою проблемою безпечної життєдіяльності є професійний відбір або професійна 
орієнтація, про що йшла мова ще у 1921 р. на Барселонській міжнародній конференції 
з безпеки праці. Тут були затверджені два терміни – професійний відбір і професійна 
орієнтація. В професійній орієнтації головним елементом є людина з її індивідуальними 
психофізіологічними особливостями, котру орієнтують на певну професію, для якої 
вона підбирається і в якій вона виявить найкращі результати. При професійному доборі 
головним є професія з її специфічними вимогами, у відповідності до яких підбирається 
людина. В цьому випадку важливими чинниками є здоров’я, спеціальні знання, інтелект, 
професійні шкідливості. Саме цьому приділяли і приділяють увагу в теорії та практиці 
безпечної життєдіяльності людини [1, с. 12].

Навчальна дисципліна «Безпека життєдіяльності» є відносно новим предметом в 
українській вищій школі, котра пройшла певний шлях свого становлення.

Уперше дисципліну «Безпека життєдіяльності» почали викладати у Московському 
державному технічному університеті ім. М.Е. Баумана (Росія) у 1989 р. Із програми, 
котру розробили фахівці цього університету, випливало, що метою безпеки 
життєдіяльності є захист людини, котра перебуває у техносфері, від негативної дії 
чинників антропогенного та природного походження. Тоді ж у Ленінграді (нині 
Санкт-Петербург) створено власну школу фахівців із цієї галузі, котрі дотримувалися 
концепції, що безпека життєдіяльності – це новий науковий напрям, зміст якого полягає 
у виявленні закономірностей появи різного роду небезпек і розробленні відповідних 
методів і засобів захисту людини у будь-яких умовах її життя, і яка є фундаментом 
загальної освіти спеціалістів різних спеціальностей і професій.

На той час в Україні не існувало окремої школи з безпеки життєдіяльності. 
Першою програмою нової дисципліни стала «Програма для педагогічних інститутів». 
Програма була складена на основі рекомендації Науково-методичної ради з безпеки 
життєдіяльності Держкомосвіти СРСР.

Після розпаду СРСР у Росії процес становлення безпеки життєдіяльності як 
навчальної дисципліни, розпочатий наприкінці 80-х – початку 90-х рр. XX ст., інтенсивно 
тривав. Окрім того, почали розроблятися теоретичні засади безпеки життєдіяльності та 
становлення її як наукової галузі. Перші п’ять років після проголошення незалежності 
України (1991–1995 рр.) характеризуються як період становлення освітянського напряму 
«Безпека життєдіяльності» у вищій школі. У цей час розроблено і видано низку 
навчальних посібників для вищих закладів освіти і підручників для середньої школи.

Державною програмою навчання та підвищення рівня знань працівників, населення 
України з питань охорони праці на 1996–2000 рр. передбачалося здійснювати підготовку 
населення з питань охорони праці, починаючи з дошкільного віку, через мережу 
навчальних закладів усіх рівнів. Варто зазначити, що у 1999–2000 навчальному році 
згідно з наказом Міністерства освіти України від 18.08.1999 р. № 300 у загальноосвітніх 
закладах був запроваджений курс основ безпеки життєдіяльності (ОБЖД).
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Спільним наказом Міністерства освіти України та Штабу цивільної оборони 
України від 20.06.1995 р. № 182/200 у навчальні плани вищої освіти закладів України 
введено нормативну дисципліну «Безпека життєдіяльності» [2, с. 16].

Безперечно, що програма відіграла позитивну роль у навчальному процесі. Але 
як із об’єктивних, так і з суб’єктивних причин неодноразово піддавалася справедливій 
критиці, оскільки майже увесь час відводився на розгляд питань безпеки життєдіяльності 
в умовах надзвичайних ситуацій і не було поставлено акцент на вивчення теоретичних 
знань із безпеки життєдіяльності.

Друга програма нормативної дисципліни «Безпека життєдіяльності» для вищих 
закладів освіти була затверджена 04.12.1998 р. У ній з’явилося багато теоретичних 
положень, часто відірваних від реального життя. На сьогодні навчальною програмою 
з безпеки життєдіяльності є навчальна програма з нормативної дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» для студентів вищих навчальних закладів освітніх рівнів «неповна 
вища освіта» та «базова вища освіта» всіх спеціальностей. У програмі відображені 
сучасні тенденції розв’язання проблем безпеки людини, врахований досвід європейської 
системи освіти у сфері ризику, Концепції ООН «Про сталий людський розвиток», інших 
міжнародних і національних документів. Зусиллями фахівців Міністерства освіти і науки 
України у 2001 р. розроблені блоки змістовних модулів із «Безпеки життєдіяльності».

На сьогодні «Безпека життєдіяльності» – нормативна (обов’язкова) дисципліна 
для студентів ВНЗ, яка включена в освітньо-професійні програми підготовки фахівців 
будь-якої спеціальності та напряму спеціалізації.

За короткий термін її існування виникло два, зовсім різних, підходи щодо її 
викладання у вищих навчальних закладах. Один із них розроблений науково-методичною 
комісією з безпеки життєдіяльності науково-методичної ради Міністерства освіти і 
науки України (НМК з БЖД НМР МОНУ). Голова цієї комісії В.М. Заплатинський 
дає чітку концепцію вивчення блоку дисциплін із питань безпеки людини на різних 
етапах навчально-виховного процесу: знання з нормативних дисциплін «Безпека 
життєдіяльності», «Екологія», «Основи охорони праці» здобуваються на етапі підготовки 
студентів за програмою «Бакалавр», а дисциплін «Цивільний захист» і «Охорона праці в 
галузі» – на етапі підготовки за програмою «Магістр» [3, с. 17].

Інший підхід полягає в об’єднанні вищезазначених навчальних дисциплін 
в одну нормативну навчальну дисципліну під назвою «Севітологія» (наука про 
безпечну життєдіяльність). Такий підхід відповідає стратегії входження України в 
європейський освітянський простір (Болонський процес) і, безперечно, має право на 
існування [4, с. 16]. 

Сьогодні у розвитку знань про безпеку людини можна визначити дві тенденції: з 
одного боку, відбувається подальша диференціація дисциплін, а з іншого – посилюються 
інтеграційні зв’язки з іншими дисциплінами, тобто з’являються ознаки науки на «стику».

Це пояснюється виникненням міждисциплінарних проблем, вирішення яких 
забезпечується відразу кількома навчальними дисциплінами. Проблемами безпеки 
людини займаються не тільки безпека життєдіяльності та цивільний захист, але й 
охорона праці, основи медичних знань. Тому, на наш погляд, повністю виправдано те, 
що внутрішньо-системна структура безпеки життєдіяльності може бути представлена 
кількома дисциплінами: безпекою життєдіяльністю, цивільною обороною й окремими 
проблемами з охорони праці, валеології та основ медичних знань.

Це дозволяє, по-перше, звести всю проблематику з питань безпеки людини в 
якісно однорідну площину; по-друге, визначити основні відмінності між дисциплінами; 
по-третє, виразити специфіку цих дисциплін і окреслити коло їх знань.

Вивчення дисципліни за таким підходом передбачає застосування кредитно-
модульної системи організації підготовки спеціалістів, що дає можливість ефективніше 
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оволодіти знаннями і вміннями в рамках кожного окремого модуля (автономного 
блоку) навчального матеріалу дисципліни, а також забезпечити високий рівень 
теоретичних і практичних знань майбутнього фахівця у сфері безпеки своєї професійної 
діяльності [2, с. 18].

Розвиток наукового напрямку «Безпека життєдіяльності» можна поділити на три 
основні етапи:

 – перший етап – підготовка (безсистемний);
 – другий етап – становлення (системний); 
 – третій етап – удосконалення (сучасний). 
Перший етап починається з давніх часів і продовжується до кінця ХХ ст. Його 

основні особливості: формування методів і напрямів (наукових дисциплін) щодо питань, 
пов’язаних із безпекою життєдіяльності. Найважливішим результатом цього етапу слід 
вважати формування у свідомості людей необхідності вирішення проблем безпеки 
життєдіяльності. Усередині кожного з напрямів (наукових дисциплін) розглядалися 
окремі складові, котрі забезпечували безпеку людини. Наприклад, екологія та охорона 
навколишнього середовища торкалися питань безпеки людини з точки зору збереження 
біосфери – природної основи всього живого на землі; охорона праці – питань безпеки 
людини на виробництві; медицина – питань впливу на здоров’я людини шкідливих 
речовин і об’єктів, у тому числі – біологічних; цивільна оборона – питань порятунку та 
евакуації населення у випадку воєнних конфліктів тощо.

Другий етап починається з кінця ХХ ст. Після 1980-х рр. почалася методична 
робота з систематизації наукових і практичних розробок, які торкалися тією чи іншою 
мірою питань, пов’язаних із безпекою людини, у єдиний напрямок. Ініціаторами 
цієї роботи були вчені з Росії – професори С.В. Бєлов і О.Н. Русак. З 16 по 
19 червня 1992 р. у Санкт-Петербурзі проведено Перший з’їзд спеціалістів із безпеки 
життєдіяльності. На ньому прийнята програма «Захист життя та здоров’я людини». На 
Другому з’їзді (16–17 вересня 1993 р.) створена Міжнародна академія наук з екології 
та безпеки життєдіяльності (МАНЕБ). Численні публікації наукових праць, у яких 
містилися формулювання законів, аксіом, окремих положень, створили можливість 
об’єднати різні напрямки в одне ціле та виокремити нову наукову дисципліну «Безпека 
життєдіяльності».

На початку ХХІ ст. починається третій етап, який дає змогу створити міцну 
наукову основу напрямку безпеки життєдіяльності, підняти на небувалу за останній 
час висоту проблеми, пов’язані з охороною життя і здоров’я людини. Це підтверджує 
активно проведена робота з консолідації вчених усього світу, котрі працюють у цій 
галузі. Щорічні конференції, наукові читання, створення спеціалізованих рад із захисту 
докторських і кандидатських дисертацій, випуск журналів «Безпека життєдіяльності», 
набір студентів на спеціальність «Безпека життєдіяльності» тощо, свідчить про 
важливість питань, які розглядаються [5, с. 19.]

Отже, у результаті дослідження встановлено, що виникнення дисципліни «Безпека 
життєдіяльності» історично пов’язане з багатьма об’єктивними аспектами розвитку 
суспільства:

 – необхідністю створення передумов соціального захисту;
 – державним завданням зі здійснення кроку вперед щодо запобігання високому 

рівню захворюваності, травматизму, аваріям, катастрофам на новій якісній основі в 
галузях політики, правовому забезпеченні, науково-освітній діяльності, матеріально-
економічному забезпеченні тощо;

 – розбудовою єдиної глобальної системи освіти на базі ступеневої 
підготовки фахівців;

 – відбудовою бази для всіх дисциплін, що вирішують питання 
«людського фактора».
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Перспективи подальших досліджень полягають у висвітленні концепції сталого 
людського розвитку, а також визначенні сталих пріоритетів «Безпеки життєдіяльності».
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Hordenko S. History of development and evolutional way of life safety.
The purpose of the article is to cover the historical analysis of the formation and stages of development 

of the evolutionary path of life safety.
The research methodology is based on a set of principles of objectivity, historicity and system analysis 

of facts and events.
This article deals with the analysis of numerous works of scientists from the ancient period till nowadays 

that studied lab or conditions. It has been defi ned that doctors have paid most attention to people’s safety during 
the whole period of human evolution. However, during this evolution, there have emerged other hazards posed 
by people themselves. Scientifi c and technological progress, in general, increasing the safety of human life, 
increasing the comfort of life, caused the emergence of a number of new problems. Therefore, the problem of 
protecting people, ensuring the life of society is an integral part of the strategic direction of human development.

As a result of this research, the evolution of life safety in Ukraine has been determined. The main 
stages of the scientifi c development of life safety have also been highlighted. We have defi ned that the modern 
life safety as a branch of science includes all fi elds of human activity. Moreover, it keeps developing and raising 
its infl uence and importance. Modern tendencies of the further development and improvement of this branch of 
science are interconnected with the evolution process.

Key words: safety, history of development, stages of development, researcher, evolution process, defense, 
development, structure, stages.
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ІСТОРІЯ РОЗВИТКУ І СТАНОВЛЕННЯ 
БЕЗПЕКИ ЖИТТЄДІЯЛЬНОСТІ ЯК НАУКИ

Метою статті є дослідження історії становлення безпеки життєдіяльності та виявлення 
проблем і основних завдань на сучасному етапі розвитку безпеки життєдіяльності як науки.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об’єктивності та системного 
аналізу фактів і подій.

У статті проаналізовано основні проблеми безпеки життєдіяльності, що виникали перед 
людством на різних етапах розвитку суспільства.

Розглянуто становлення безпеки життєдіяльності як науки в Україні в історичному 
аспекті розбудови нашої держави. На основі цього виокремлено чотири періоди розвитку безпеки 
життєдіяльності. Проаналізовано основні проблеми та позитивні напрацювання, характерні для 
кожного з періодів.

Результати дослідження дали можливість виявити, що становлення безпеки життєдіяльності 
як науки відноситься до початку ХХ ст. Охарактеризовані специфічні особливості сучасного періоду 
розвитку безпеки життєдіяльності та основні завдання, що потребують подальшого вирішення.

Ключові слова: безпека життєдіяльності, небезпеки, суспільний розвиток, підготовка майбутніх 
учителів, Концепція освіти.

Із розвитком цивілізації та науково-технічного прогресу все більше загострюються 
суперечності між природою і суспільством. На початку ХХІ ст. людство стало перед 
реальною проблемою виживання, тому безпека життєдіяльності стає глобальною, 
життєво важливою проблемою суспільства в цілому.

За цих умов формування нового мислення у кожного члена суспільства, й особливо 
молодої людини, має бути спрямоване на суттєву зміну підходів щодо визначення мети, 
шляхів і методів розвитку цивілізації. Одним із підходів до формування такого мислення 
є виховання молоді, котра підготовлена до життя й діяльності в сучасних умовах 
розвитку людства, а також формування в неї умінь прогнозувати взаємовідносини в 
системі «людина – природа – суспільство» й усвідомлено ставитися як до власної 
безпеки, так і до безпеки оточуючих.

Вивчення історії безпеки життєдіяльності як науки дає можливість проаналізувати 
здобутки і недоліки на різних етапах розвитку для подальшого удосконалення системи 
підготовки педагогічних кадрів для вирішення вищезазначених проблем.

У розвиток безпеки життєдіяльності як сучасної науки значний внесок зробили 
Я. Бедрій, Л. Гладка, В. Джигирей, М. Захарченко, Н. Заверуха, В. Зацарний І. Миценко, 
В. Лапін. Ці дослідники є авторами посібників, які широко використовуються у 
навчальному процесі.

Розв’язанням питань, пов’язаних із викладанням безпеки життєдіяльності у вищій 
школі, займаються В. Бєгун, С. Дикань, В. Заплатинський, Б. Житар, В. Захматов, 
І. Науменко, А. Пятова, В. Русін, В. Свистунов, В. Іванова, Н. Солярова, І. Плющ та ін.

Аналіз досвіду вітчизняних і зарубіжних колег свідчить, що однією з основних 
проблем організації навчання населення та підростаючого покоління безпеки 
життєдіяльності є дефіцит кваліфікованих педагогічних кадрів, низький рівень їхньої 
готовності до вирішення цих проблем, а також недостатнє навчально-методичне 
забезпечення дисципліни.
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Разом із тим, проблема підготовки вчителів не одержала в працях зазначених 
вище авторів детального й вичерпного аналізу та вирішення. Особливої актуальності 
набуває проблема підготовки майбутніх учителів до формування культури безпеки 
життєдіяльності в учнів основної школи.

Метою написання статті є дослідження історії становлення безпеки 
життєдіяльності та виявлення проблем і основних завдань на сучасному етапі розвитку 
безпеки життєдіяльності як науки.

Методологія дослідження ґрунтується на принципах історизму, об’єктивності та 
системного аналізу фактів і подій.

Аналіз наукових праць і методичної літератури свідчить, а практика і досвід 
підтверджують, що на кожному етапі суспільного розвитку перед людством поставали 
соціальні, природні, техногенні, екологічні та інші проблеми, від яких залежало 
майбутнє суспільства. Одночасно варто відмітити, що у різні епохи вказані проблеми 
набували різних ознак і характеристик, і відповідно по-різному суспільство намагалося 
їх розв’язувати. Однак, на різних етапах суспільного розвитку спільним для відповідних 
проблем була зумовленість їх рівнем розвитку економіки, характером трудової діяльності 
та суспільних відносин, соціальною структурою суспільства. Проблеми життя і 
діяльності людини завжди пов’язувалися із суспільним ідеалом, сенсом життя, зі змістом 
і метою освіти підростаючого покоління.

У педагогічній теорії і практиці епохи Відродження людину почали вважати 
основною цінністю суспільства, проблеми безпеки життєдіяльності тісно пов’язувалися 
з її фізичним розвитком, вихованням гігієнічних навичок, підготовкою дитини до 
виживання у різних екстремальних ситуаціях, гостро постала ця проблема у період так 
званого «нового» періоду суспільного розвитку, коли особливо проявилася соціальна 
нерівність і на передові позиції суспільного розвитку почала виходити буржуазія. 
Аксіоми Д. Локка обґрунтовують, що у чіткій системі фізичного розвитку й виховання 
однією із основних завдань є підготовка дитини до подолання небезпек, які можуть 
зустрітися в житті й діяльності та в спілкуванні з людьми, та до виживання в ситуаціях 
політичних і економічних стресів [3].

У період Відродження російський вчений М. Ломоносов у трактаті «Перші 
основи металургії або рудних справ» описав основні роботи з безпеки праці «гірничих 
людей» у гірничорудній справі та критично оцінив питання про наслідки використання 
дитячої праці [11].

Науково-педагогічний аналіз публікацій свідчить, що у педагогічній думці у 
творах періоду Київської Русі, незважаючи на суперечливість поглядів щодо сенсу життя 
людини, чітко простежуються мотиви необхідності підготовки дитини до небезпек, 
які її оточують упродовж життя, вироблення уміння розпізнавати різноманітні стихії, 
щоб їм запобігти або ж підготуватися до них [2; 4]. У дисертаційному дослідженні 
Н. Герман [4] проаналізовані праці українських педагогів і просвітителів більш пізнього 
періоду: І. Вишенського, В. Капніста, Ф. Прокоповича, Г. Сковороди та інших і зроблено 
висновок про те, що в них не виокремлювалась проблема безпеки життєдіяльності 
людини з-поміж інших соціально-педагогічних проблем, а розглядалася у взаємозв’язку з 
іншими питаннями підготовки дитини до життя. У цьому ж дослідженні також здійснений 
аналіз праць українських просвітителів кінця XIX – початку XX ст.: П. Грабовського, 
М. Коцюбинського, Л. Українки та І. Франка щодо проблем безпеки життєдіяльності 
людини та зазначено, що ці просвітителі приділяли значну увагу викриттю тих небезпек 
для життя і здоров’я підростаючого покоління, які мали місце у тогочасному суспільстві, 
щоб привернути увагу прогресивної громадськості до їх запобігання.

У кінці XIX – початку XX ст. в Україні відбулися суттєві зміни форм і 
характеру життєдіяльності людини, що були зумовлені проникненням і поширенням 
капіталістичних відносин і розвитком науково-технічного прогресу, який, підвищуючи 
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соціально-економічну безпеку суспільства, одночасно став і джерелом нових видів 
небезпек з одного боку, а з іншого – засоби, які використовує людина для досягнення 
безпечного рівня існування, часто витісняють саму мету, задля якої вони застосовуються 
та стають джерелами нових небезпек. Таким чином, забезпечення безпеки стало 
глобальною та життєво важливою проблемою, що постала перед людством у цей період 
і зумовило становлення та розвиток безпеки життєдіяльності як науки.

Становлення безпеки життєдіяльності як науки в Україні доцільно розглядати в 
історичному аспекті розбудови нашої держави та з урахуванням міжнародного досвіду 
розв’язання цього питання. Без належної оцінки зазначених чинників сутність його 
розкриття, з одного боку, буде не повною, а з іншого, – не враховуватиме багато 
позитивних напрацювань, які існують у світі.

Такий аналіз, на нашу думку, варто розпочати з дисертаційного дослідження 
Л. Сидорчук, де автор запропонувала й обґрунтувала періодизацію історії становлення 
безпеки життєдіяльності як науки: I період – початок інтенсивного розвитку науково-
технічного прогресу (початок ХХ ст. і до 70-х років цього ж століття), коли міжнародне 
співтовариство почало виносити проблеми безпеки на світовий рівень; II період – 
1972–1992 р., початок якого пов’язується з роботою Стокгольмської Конференції ООН 
із питань охорони навколишнього середовища 1972 р., а також із зустріччю у Парижі 
на вищому рівні керівників держав і урядів з метою напрацювання основних напрямів 
розв’язання проблем захисту природи і людини; III період – із 1992 р., пов’язуючи 
його з Конференцією Організації Об’єднаних Націй у Ріо-де-Жанейро з питань 
довкілля та розвитку, в якій брали участь глави та інші посадові особи із 179 держав 
світу [10, с. 70–71].

Але, як засвідчує наше дослідження, на початку ХХI ст. людство зазнало 
впливу нових небезпечних чинників, вплив яких зумовив необхідність іншого бачення 
проблеми безпеки життєдіяльності, і, як наслідок цього, – IV період розвитку безпеки 
життєдіяльності як науки. 

Як справедливо зазначає Л. Сидорчук, кожному із зазначених періодів властиві 
загальні етапи розвитку та особливості становлення наукового напряму безпеки 
життєдіяльності.

Зокрема, перший період характеризується тим, що у всіх країнах Європи 
відбувалася активізація дій за безпеку життя й діяльності людини, але на вибір 
конкретних методів впливали національні, соціально-економічні, політичні чинники, а 
також особливості природних умов.

Даючи оцінку другому періоду, В. Осіпов у своєму дослідженні зазначив, 
що друга половина XX ст. позначилася посиленням на Землі глобальної системної 
кризи, що охопила не лише соціальну, але й природну сферу та проявилася у 
погіршенні екологічного стану, зростанні кількості природних і техногенних катастроф, 
терористичних актів, локальних і регіональних джерел соціальної й політичної 
нестабільності [9, с. 2]. Поділяючи цю точку зору, на нашу думку, слід відзначити, що 
системна криза не обминула й Україну, природні, техногенні та соціальні катаклізми 
супроводжувалися величезними матеріальними втратами та загибеллю людей 
(Чорнобильська катастрофа; повені та зсуви у Закарпатті; техногенні, транспортні, 
побутові аварії).

У зв’язку з цим на вищих рівнях державної влади було визначено ряд причин, 
які спричинили таку ситуацію в країні. До основних виокремили такі: низька 
грамотність населення з питань безпеки і нехтування елементарними правилами 
безпеки як на виробництві, так і в побуті; недостатня кількість, а в деяких випадках 
відсутність кваліфікованих спеціалістів із питань безпеки та проведення рятувальних 
робіт; неузгодженість дій служб охорони праці, цивільної оборони, відповідних органів 
Міністерства внутрішніх справ, Міністерства охорони здоров’я тощо [5, с. 16].
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Вихід із такої ситуації досить справедливо й закономірно вбачався в реалізації 
комплексу заходів, спрямованих на те, щоб мобілізувати державні структури, 
громадськість, освіту, сім’ю, всі верстви населення на те, щоб підготувати відповідні 
людські ресурси і, найголовніше, змінити характер мислення та поведінки людей, що 
безпосередньо вимагає посилення освітньої галузі у вирішенні зазначених проблем.

Серед заходів, які започатковані в галузі освіти на державному рівні, було введення 
в дію Програми підготовки майбутніх учителів вищих закладів освіти з цивільної 
оборони, заходи, спрямовані на перебудову навчання питань охорони праці та цивільної 
оборони, наказ міністра вищої і середньої спеціальної освіти УРСР і введення в дію 
Програми курсу «Безпека життєдіяльності». Ці документи зумовили появу в навчальних 
планах вищих навчальних закладів нової дисципліни «Безпека життєдіяльності».

Серйозним поштовхом, який спонукав до становлення і зміцнення освітянського 
напрямку «Безпека життєдіяльності» в Україні та ознаменував початок третього періоду 
розвитку безпеки життєдіяльності як науки, став спільний наказ Міністра освіти 
України та начальника штабу цивільної оборони України [8]. Цим наказом вводилося 
у дію з 1995/96 навчального року викладання дисциплін «Безпека життєдіяльності» та 
«Цивільна оборона».

Із метою посилення уваги до проблем безпеки життя і діяльності в Україні 
була розроблена Концепція освіти з напряму «Безпека життя і діяльності людини» [7], 
яка визначила курс освіти з безпеки життя і діяльності, виходячи зі стратегії сталого 
людського розвитку на ХХІ ст., досвіду Європейської спільноти зі створення 
децентралізованої системи освіти в сфері ризику, чинних в Україні нормативно-правових 
актів. Зокрема, Концепція визначила, що метою освіти з безпеки життєдіяльності є 
підготовка особи до активної участі в забезпеченні тривалого повноцінного життя в 
суспільстві, яке динамічно змінюється.

Виділений нами сучасний, четвертий період розвитку безпеки життєдіяльності 
як науки, про що свідчить наше дослідження, характерний такими специфічними 
особливостями:

1. Виникнення нових надзвичайних ситуацій соціально-екологічного характеру.
2. Значне погіршення екологічного стану довкілля.
3. Значне зростання кількості та асортименту потенційно небезпечних побутових, 

виробничих і навчальних приладів.
4. Високе техногенне навантаження на екосистеми.
5. Різке скорочення репродукції населення та погіршення якості його здоров’я.
Ці нові проблеми, як переконує аналіз, потребують вирішення ряду завдань із 

метою забезпечення безпеки життєдіяльності: 
 – розвиток компетентностей, тобто елементарних знань, умінь і навичок 

людини щодо життєвих ситуацій і забезпечення повноцінного її буття в умовах 
потенційної небезпеки;

 – виховання людини, котра може піклуватися не тільки про себе, а й 
забезпечувати безпечний розвиток суспільства;

 – підготовка фахівців на сучасній науковій базі, здатних запобігти надзвичайним 
ситуаціям на основі конкретної методології;

 – підготовка педагогічних кадрів, які створять безпечні, комфортні 
та результативні умови навчально-виховного процесу та формування в учнів 
культури безпеки;

 – підготовка вчителів, які зважено та компетентно забезпечать безпеку учнів під 
час і після надзвичайних ситуацій.

Отже, результати дослідження дали можливість з’ясувати, що становлення безпеки 
життєдіяльності як науки відноситься до початку ХХ ст. Проте, саме останній період 
зумовив необхідність іншого бачення проблеми безпеки життєдіяльності. Це – підготовка 
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вчителів, спроможних створити безпечні, комфортні та результативні умови навчально-
виховного процесу, формування культури безпеки життєдіяльності в учнів.

Аналіз стану досліджуваної проблеми в теорії та практиці ВНЗ засвідчив, що зміст, 
форми та методи підготовки майбутніх учителів не повністю відповідають реальним 
умовам і вимогам професійної діяльності, соціального життя в сучасному суспільстві.
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Ericheva T., Paliyenko О. History of development and establishment of safety of life as a science.
The purpose the article is to study the history of establishing of safety of life and to identify problems 

and main tasks at the present stage of the development of the safety of life as a science in Ukraine. 
The methodology of research is based on the principles of historicity, objectivity and system analysis of 

facts and events. 
The article analyzes the main problems of safety of life, which arose before humanity at different stages 

of the development of society.
The establishment of safety of life as a science in Ukraine in the historical aspect of the development of 

our state is considered. On the basis of this, four periods of development of the safety of life were defi ned. The 
basic problems and positive developments, characteristic for each of the periods were analyzed.

The results of the study made it possible to fi nd that the establishment of the safety of life as a science 
dates back to the beginning of the ХХth century. Specifi c features of the modern period of development of safety 
of life and the main tasks that require further resolution were characterized. 

Key words: safety of life, danger, social development, preparation of future teachers, Concept 
of education.

Одержано 12.03.2018.



Â è ï .  1 3 ,  2 0 1 8

237

УДК 636.082:001(477)
DOI 10.5281/zenodo.1284907

ORCID iD: https://orcid.org/0000-0001-8046-067X 
Едуард Юрченко

(Київ)

УЧЕНІ ЦЕНТРАЛЬНОЇ ДОСЛІДНОЇ СТАНЦІЇ 
ШТУЧНОГО ОСІМЕНІННЯ СІЛЬСЬКОГОСПОДАРСЬКИХ ТВАРИН 

УРСР (1960–1975) У ВИРІШЕННІ ПРОБЛЕМИ 
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Мета дослідження – висвітлити теоретичний і практичний внесок учених Центральної дослідної 
станції штучного осіменіння сільськогосподарських тварин в удосконалення генофонду вітчизняних порід.

Дослідження ґрунтується на використанні комплексу загальнонаукових, структурно-
функціональних та історичних методів.

У статті доведено їхній пріоритет у розробленні ефективних методів внутрішньопородної 
селекції, зокрема теорії лінійного розведення, племінного добору та підбору, оцінки племінної цінності 
сільськогосподарських тварин. Узагальнено досвід дослідної станції щодо застосування методу 
схрещування як ефективного прийому селекційно-племінної роботи у скотарстві. Як один із здобутків 
дослідної станції розглядається запровадження основ інформатизації селекційного процесу у 
тваринництві. Обґрунтовано значення окремих перспективних розробок колективу дослідної станції на 
сучасному етапі розвитку тваринництва.

Ключові слова: тваринництво, порода, племінна справа, продуктивність, Центральна дослідна 
станція штучного осіменіння.

На сучасному етапі розвитку тваринництва в Україні важливого значення надається 
поліпшенню продуктивних і племінних якостей сільськогосподарських тварин, у зв’язку 
з чим селекція набуває значення основного важеля у зростанні конкурентоспроможності 
галузі, забезпеченні населення високоякісними продуктами харчування. При пошуку 
ефективних шляхів подальшого розвитку тваринництва в Україні особливе значення слід 
надавати використанню прогресивного історичного досвіду, накопиченого провідними 
галузевими науковими установами та вищими навчальними закладами. Зокрема, в 60-х – 
першій половині 70-х років минулого століття значний внесок в удосконалення місцевих 
порід худоби зроблено вченими Центральної дослідної станції штучного осіменіння 
сільськогосподарських тварин (ЦДСШО), зусиллями яких розвинуто теорію їхнього 
лінійного розведення, племінного добору та підбору, оцінки племінної цінності, а також 
вдосконалено практичні прийоми ведення галузі тваринництва в УРСР.

Історіографічний аналіз засвідчує, що науковий доробок учених ЦДСШО до 
цього часу системно не досліджувався. Окремі наукові здобутки дослідної станції, 
зокрема методи внутрішньопородної селекції (удосконалені методи добору і підбору 
у тваринництві, цілеспрямоване вирощування молодняку, роздоювання корів тощо), 
які, безумовно, відіграли вагому роль в якісному поліпшенні вітчизняного генофонду 
порід, узагальнені В.П. Буркатом, І.С. Бородай, Г.С. Коваленком та іншими 
дослідниками [6; 7; 8].

Метою даного дослідження є комплексне вивчення теоретичного і практичного 
внеску вчених ЦДСШО в селекційно-племінне вдосконалення місцевих порід худоби, що 
ґрунтувався як на використанні методів внутрішньопородної селекції, так і схрещування; 
окреслення перспектив використання окремих, найбільш вагомих наукових розробок 
на сучасному етапі розвитку тваринництва. Дослідження ґрунтується на використанні 
комплексу загальнонаукових, структурно-функціональних та історичних методів, широкій 
джерельній базі, основу якої складають архівні документи.

Як засвідчують результати дослідження, від початку створення ЦДСШО в 
1960 р. і до організації на її базі Українського НДІ розведення та штучного осіменіння 
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великої рогатої худоби в 1975 р., в її структурі функціонував відділ племінної роботи, 
завідування яким у різні роки здійснювали М.А. Кравченко, Б.М. Бенехіс, А.І. Самусенко 
та Й.З. Сірацький. У розв’язання проблем селекційно-генетичного вдосконалення 
місцевих порід худоби вагомий внесок зробили співробітники відділу: В.М. Сірокуров, 
І.Т. Харчук, Я.А. Голота, Г.М. Нікітіна, В.Ф. Романенко, Т.І. Зощенко, В.Р. Мерхер, 
О.О. Зинов’єва, В.Р. Явдощук, Є.А. Гаценко, Г.С. Коваленко та ін. 

На початкових етапах діяльності дослідної станції перевагу надавали використанню 
методів внутрішньопородної селекції (лінійному розведенню на основі племінного 
добору та підбору кращих тварин, цілеспрямованому вирощуванню молодняку, масовому 
роздоюванню корів тощо). М.А. Кравченком та А.І. Самусенком запропоновано методи 
оптимізації системи лінійного розведення, які по праву віднесено до класичного фонду 
зоотехнічної науки. Удосконалено метод попередньої оцінки плідників за родоводом 
та якістю потомства, обґрунтовано зв’язок між ступенем інбридингу та молочною 
продуктивністю, інтенсивністю росту, тривалістю господарського використання 
тварин. Докладено значних зусиль до розробки методики виведення лінійних бугаїв 
у племзаводах симентальської породи. З цією метою проведено генеалогічний аналіз 
породи, виділено провідні лінії та родини, розроблено їх систематику, виділено найбільш 
продуктивні структурні одиниці, здійснено підбір у племінних заводах, сформульовано 
деякі методичні положення розведення за лініями та родинами [6, с. 146]. 

У 1973 р. у результаті цілеспрямованої співпраці співробітників станції зі 
спеціалістами племінного радгоспу «Верхнячський» Черкаської області створено 
високопродуктивну лінію Апельсина ЧРС-533, затверджену наказом № 211 
Міністерства сільського господарства СРСР 8 квітня 1975 р. Дочки Апельсина за удоєм 
перевершували своїх матерів на 20%, а ровесниць – на 16%, вирізнялися високими 
технологічними якостями. У племзаводі «Матусово» Черкаської області закладено 
лінію Леопарда 2239 та визначено заходи з подальшого вдосконалення заводської лінії 
Моха 1385 [4, арк. 56–58].

Ученими відділу спільно з колективом Українського НДІ економіки й організації 
сільського господарства ім. А.Г. Шліхтера розроблено методику планування лінійно-
групового підбору бугаїв-плідників із застосуванням математичних методів і ЕОМ, 
схвалену Міністерством сільського господарства УРСР. На основі модифікації 
генеалогічної схеми бугаїв симентальської породи розроблено графічний метод 
планування їх підбору та чергування ліній, апробований у зоні діяльності ЦДСШО. 
Його сутність полягала в переході диференціального територіально-групового 
підбору у лінійно-груповий. Такий метод давав змогу уникати тісного спорідненого 
парування, створювати лінійні групи тварин у кожному господарстві. Перспективне 
планування лінійно-групового підбору бугаїв сприяло тиражуванню генотипів цінних 
родоначальників ліній і споріднених груп [3, арк. 92–93; 4, арк. 24].

Ученими відділу племінної роботи запропоновано ефективні методи оцінки бугаїв 
за якістю потомства. В.М. Сірокуровим розроблено метод прискореної оцінки бугаїв, 
який ґрунтувався на врахуванні показників інтенсивності їхнього росту та розвитку 
потомків. І.Т. Харчуком доведено високу ефективність оцінки бугаїв за результатами 
скороченої лактації їх дочок, вивчено вплив генотипу батьків на продуктивність та 
особливості молоковіддачі корів. 

Дослідною станцією важливе значення надавалося породному випробуванню 
порід у зоні її діяльності. У зв’язку з цим В.М. Сірокуровим та О.П. Павловою у 
племзаводах і спеціалізованих радгоспах симентальської, чорно-рябої та червоної 
степової порід вивчено спадкові якості плідників за продуктивністю, екстер’єром 
і фізіологічними якостями вимені дочок. У 1968–1970 рр. з метою запровадження 
селекції за комплексом ознак у племзаводах симентальської, чорно-рябої та червоної 
степової худоби вивчали молочну продуктивність корів і вміст компонентів молока за 
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300 днів лактації. У результаті доведено, що висока варіабельність мінливості показників 
молочної продуктивності та кореляційних зв’язків між удоєм і компонентами молока 
давала змогу при цілеспрямованій селекції збільшувати одночасно удої та вміст жиру і 
білка в молоці [6, с. 149–150].

За умов укрупнення тваринницьких ферм і запровадження новітніх інтенсивних 
технологій значну увагу приділяли селекції худоби за технологічними якостями. 
Виявлено видатних плідників за якостями молоковіддачі, зокрема у симентальській 
породі. На основі вивчення та аналізу морфологічних особливостей вим’я розробили 
мінімальні вимоги до бальної оцінки властивостей молоковіддачі за її швидкістю. 
Ученими відділу узагальнено зоотехнічні методи отримання та племінного використання 
корів-рекордисток симентальської та чорно-рябої порід. На основі цього запропоновано 
способи поліпшення продуктивних якостей великих масивів худоби. Доведено високу 
кореляцію за удоєм перших трьох суміжних лактацій корів-рекордисток, а також зв’язок 
між молочною продуктивністю корів та їхньою відтворною здатністю [2, арк. 34–36; 
9, арк. 66–68].

За наказом Міністерства сільського господарства УРСР № 693 від 15 жовтня 
1969 р. при відділі племінної роботи дослідної станції організовано республіканську 
картотеку бугаїв-плідників державних племінних станцій і станцій штучного осіменіння, 
племінних заводів та радгоспів, інших державних і колгоспно-кооперативних господарств 
та закладів республіки. Вона стала одним із головних важелів у загальній системі 
племінної роботи в молочному скотарстві країни. Наявність даних щодо походження 
бугаїв, їх використання, продуктивності їхнього потомства дала можливість науково 
обґрунтовано проводити селекційно-племінну роботу, вивчати поєднуваність ліній, 
розподіляти бугаїв між областями і господарствами, розробляти завдання з вирощування 
ремонтних бугайців певних ліній. «Карточку племінного бугая», розроблену відділом 
племінної роботи для республіканської картотеки й обласних картотек державних 
племінних станцій і станцій штучного осіменіння, запроваджено в систему племінної 
справи по всій республіці [8, с. 36]. 

Завдяки застосуванню методів внутрішньопородної селекції лише в 1962–1969 рр. 
молочна продуктивність найбільш поширених у зоні діяльності дослідної станції 
симентальської та чорно-рябої порід збільшилася на 625 та 914 кг або 30,6 і 45,3%, 
загальний вихід молочного жиру – на 26 та 33 кг відповідно. У зв’язку з поліпшенням 
породності та продуктивності худоби змінився якісний склад стад. Так, якщо в 1960 р. 
у господарствах зони діяльності станції 24,9% худоби віднесено до класів еліта-рекорд, 
еліта і першого класу, то в 1969 р. цей показник досягнув 55,7% [1, арк. 56].

Як ефективний метод, який забезпечував швидке вдосконалення порід 
сільськогосподарських тварин, розглядали міжпородне схрещування. З метою зростання 
молочної продуктивності та технологічних якостей симентальської худоби значної 
уваги надавали її схрещуванню з джерсейською та чорно-рябою породами. З метою 
поліпшення чорно-рябої худоби за жирномолочністю та живою масою, залучали 
генетичний потенціал голландської породи. 

Так, у 1961–1971 рр. ученими дослідної станції порівняно ефективність різних 
варіантів схрещування корів молочних і молочно-м’ясних порід з чистопородними та 
помісними джерсейськими плідниками (М.А. Кравченко, Б.М. Бенехіс, І.А. Жданов). 
На основі отриманих результатів дійшли висновку, що таке схрещування не завжди 
забезпечує позитивні результати, хоча за попередніми розрахунками вчених зростання 
ступеня поглинання сименталів повинно забезпечувати відповідне збільшення молочної 
продуктивності. З огляду на це, схрещування зазначених порід рекомендовано проводити 
диференційовано, залежно від племінної цінності тварин, забезпеченості кормами та 
кваліфікації спеціалістів у господарствах [1, арк. 78]. 
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Відділом племінної роботи ЦДСШО приділялася увага зростанню м’ясної 
продуктивності великої рогатої худоби на основі промислового схрещування. У 1961 р. 
проведено порівняльне вивчення ефективності схрещування корів білоголової української 
породи з плідниками порід герефорд, казахської білоголової та симентальської. 
Результати досліду засвідчили, що промислове схрещування сприяло збільшенню живої 
маси помісних телят при народженні. Практично значущою для виробництва виявилася 
методика прогнозування поєднуваності батьківських пар при промисловому схрещуванні, 
запропонована вченими дослідної станції. 

Відповідно до розпорядження Ради Міністрів УРСР № 205 від 4 квітня 1973 р. 
і Головного управління Міністерства сільського господарства УРСР № 8-Ф-99 від 
3 травня 1973 р. на базі відділу племінної роботи дослідної станції відкрито лабораторію 
із застосування обчислювальної техніки і математичних методів у селекції великої 
рогатої худоби. Для зростання ефективності селекції молочної худоби її співробітниками 
на основі запровадження перфораційних і електронних машин типу «Мінськ-22» та 
«Мінськ-32» удосконалено форми племінного обліку в молочному скотарстві. Розроблено 
проект і рекомендації з використання 80 і 45 колонних, перфораційних обчислювальних 
машин з обробки даних бонітування тварин і оцінки за якістю потомства на різних 
регіональних рівнях; проект і рекомендації з обробки матеріалів зі штучного осіменіння 
і відтворної здатності маточного поголів’я у господарствах. Удосконалено оцінку 
бугаїв-плідників за якістю потомства методами «дочки-матері» та «дочки-ровесниці», 
оптимізовано введення інформації в ЕОМ з перфокарт на перфострічку, розроблено 
новий макет перфорації [8, с. 37].

Використання ЕОМ типу «Мінськ» при обробці матеріалів племінного обліку 
в скотарстві дало змогу збільшити продуктивність праці зоотехніків-селекціонерів 
у 20 разів, своєчасно отримувати всі необхідні дані та на цій основі розробляти 
перспективні плани селекційно-племінної роботи, здійснювати з їх допомогою 
прогнозування росту продуктивності тварин. Автоматизована обробка матеріалів оцінки 
плідників за якістю потомства за допомогою ЕОМ дала змогу зменшити вартість 
обробки результатів бонітування великої рогатої худоби в 2–3 рази [7, с. 214].

Окремі наукові розробки вчених дослідної станції, зокрема удосконалена система 
лінійного розведення на основі племінного добору та підбору кращих тварин, методи 
попередньої оцінки та прогнозування племінної цінності, прийоми раціонального 
використання тварин з рекордною продуктивністю, не втратили свого практичного 
значення на сучасному етапі розвитку тваринництва і складають теоретично-
методологічну основу селекційно-племінної роботи.

Отже, ученими ЦДСШО сільськогосподарських тварин зроблено вагомий внесок 
у селекційно-племінне поліпшення вітчизняного генофонду порід. Розвинуто теоретичні 
основи племінної справи в тваринництві, зокрема вдосконалено систему лінійного та 
родинного розведення, запропоновано метод попередньої оцінки плідників за родоводом 
та якістю потомства, обґрунтовано зв’язок між ступенем інбридингу та молочною 
продуктивністю, інтенсивністю росту, тривалістю господарського використання 
сільськогосподарських тварин. Розроблено методику виведення лінійних бугаїв у 
племзаводах. Організовано республіканську картотеку бугаїв-плідників, яка стала одним 
із головних важелів у загальній системі племінної роботи в м олочному скотарстві 
країни. Узагальнено зоотехнічні методи отримання та племінного використання корів-
рекордисток і на цій основі запропоновано способи поліпшення продуктивних якостей 
великих масивів худоби. Обґрунтовано ефективність промислового схрещування для 
зростання виробництва яловичини. Запроваджено основи інформатизації селекційного 
процесу у тваринництві, методи лінійно-групового підбору плідників із застосуванням 
математичних методів і ЕОМ.
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Yurchenko E. Scientists of Central Experimental Station of Artifi cial Insemination of farm animals 
of Ukrainian SSR (1960–1975) in solving the problems of its selection and breeding improvement.

The purpose of the research is to highlight the theoretical and practical contributions of scientists at 
the Central Experimental Station of Artifi cial Insemination of farm animals in the improvement of gene pool of 
domestic breeds.
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The research is based on the use of a complex of general scientifi c, structural-functional and 
historical methods.

The article has proved their priority in the development of effective methods of intra-breeding selection, 
in particular the theory of linear breeding, pedigree selection, evaluation of breeding value of farm animals. 
The experience of the experimental station on the application of the crossing as an effective method of selection 
of breeding work in cattle breeding has generalized. As one of the achievements of the experimental station 
author has considered introduction of the basics of informatization of breeding process in livestock breeding. 
The signifi cance of some perspective development of the research team of experimental station at the present 
stage of animal husbandry development has substantiated.

Key words: animal husbandry, breed, breeding work, productivity, Central Experimental Station of 
Artifi cial Insemination.
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ПЕРЕЯСЛАВ У ДОБУ ВІЙНИ: 1941–1945 рр.

Військові конфлікти притаманні людству упродовж усього історичного процесу. Неодмінним 
атрибутом життя є протистояння та збройна боротьба між державами, народами, націями. На тлі 
визначних досягнень цивілізації війна виглядає негативним явищем, водночас саме вона виступає тим 
рушієм, що визначає періодичне домінування одних над іншими. Відтак природа взаємодії між людьми 
передбачає виникнення збройного протистояння за типом «загарбник – захисник». Входячи у нові 
цивілізаційні реалії, людство, як правило, вибухає військовими конфліктами на ґрунті ідеології, економіки 
тощо. Минулого століття в основу міждержавних конфліктів на глобальному рівні було заведено расові 
та класові фактори. Протистояння диктаторських режимів на цьому тлі вилилося у найбезглуздішу за 
масштабом жертв трагедію – Другу світову війну.

На прикладі історичних реалій життя міста Переяслава, у статті подано місцеву візію 
тогочасних подій. З врахуванням новітніх теоретико-методологічних основ на прикладі документальних 
джерел та наукових оцінок здійснено спробу відтворення атмосфери воєнної доби. Зроблено висновок про 
необхідність об’єктивного вивчення цього часового проміжку на локальному рівні.

Ключові слова: Переяслав, Друга світова війна, окупація, військова історія, Німеччина, СРСР.

Дві тоталітарні системи – нацистська й комуністична – спричинили одне 
з найбільших міліарних потрясінь у житті людства – Другу світову війну. Вона 
розпочалася 1 вересня 1939 р. нападом Німеччини на Польщу. Не зважаючи на військову 
агресію німецької сторони, офіційна радянська пропаганда відкрито наголошувала на 
дружніх стосунках з нацистами. Однак передчуття війни стало буденним явищем у 
житті пересічних громадян, десятки мільйонів з яких стали її жертвами. Значна кількість 
мешканців нашого міста також постраждала від подій, що охопили понад 60 країн світу. 
Воюючи у діючій армії чи перебуваючи в концтаборах та під окупаційним режимом, 
багато з них втратили власне життя, своїх рідних та близьких, здоров’я, майно. З огляду 
на катастрофічні наслідки воєнних подій актуальність вивчення фактів, причин і 
наслідків Другої світової війни на місцевому рівні є особливо значною.

Вивченню воєнного лихоліття 1939–1945 рр. на Переяславщині присвячені наукові 
розвідки дослідників: І. Більченко, Н. Бойко, Ц. Гехтман, О. Гончаренка, Б. Дем’яненка, 
В. Дем’яненко, Н. Кухарєвої, І. Капася, О. Мінгатзутдінова, Т. Нагайка, Я. Потапенка, 
М. Сікорського, О. Тарапон, О. Тонконог, Д. Швидкого та інших.

У представленій публікації ми торкнемося окремих аспектів, що засвідчують 
хід та характер місцевих подій воєнного часу. За матеріалами усних свідчень, відома 
атмосфера, яка передувала фактичному початку військового протистояння СРСР та 
Німеччини. Так, жителька міста Т. Твердохліб згадує, що її двоюрідний брат, який 
служив на радянсько-польському кордоні (м. Перемишль) за два тижні до офіційного 
початку війни між Німеччиною та СРСР, перебуваючи вдома у відпустці, повідомляв 
родину про наближення війни. «І він сказав: «Дядя, буде війна». Начали всі сміяться. 
Да ти шо? І батько мій каже: «Ти не мудри, шо ти там мудруєш». «Дядя, я вам 
кажу, буде війна, ми це відчуваємо на границі. <…> Дуже багато німців приїхало 
туди» [21, с. 253]. Очевидець тих подій М. Тарапон згадує: «Ну і почалася тут, це 
із самої весни, суматоха така по Переяславу. Война, война, война... Войни ще по суті 
не було» [21, с. 253].
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Загальна мілітаризація суспільства відобразилася на житті мешканців міста. На 
спеціальних заняттях містянами відпрацьовувались навички надання першої медичної 
допомоги, евакуація поранених тощо. Населення реагувало на сигнали протиповітряної 
оборони, здавало нормативи на різні «оборонні» значки. Громадяни залучалися до 
проведення військових ігор та інших заходів. У газеті «Колективіст Переяславщини» за 
5 січня 1941 р. вміщено замітку про те, що комсомольці переяславської промартілі імені 
В. Куйбишева здійснили «військовізований похід на лижах» за маршрутом Переяслав – 
Карань [18, с. 2]. У номері цієї ж газети від 16 січня 1941 р. у публікації «Юноармійці 
в «бою» повідомлялося про хід військової гри «На штурм», що відбулася між учнями 
1-ї та 2-ї школи міста [17, с. 2].

22 червня 1941 р. Німеччина здійснила напад на СРСР. Було оголошено 
загальну військову мобілізацію та евакуацію підприємств. Тоді ж війна прийшла на 
Переяславщину. До 15 липня 1941 р. понад 10 000 тис. осіб з міста та району було 
призвано на військову службу [34, с. 152]. Швидке просування німецьких військ 
зумовило необхідність створення мережі оборонних укріплень поблизу Переяслава. До 
цієї роботи активно залучалося цивільне населення. Під керівництвом військових на 
риття окопів та протитанкових траншей, окрім чоловіків, направлялися жінки та підлітки 
з міста та навколишніх сіл.

З кінця червня до 19 вересня 1941 р. тривала оборона Києва. Підтримуючи 
тиловий зв’язок із Дніпра, переправу у бік Переяслава захищав Дніпровський загін 
Пінської військової флотилії. Упродовж 31 липня – 2 серпня 1941 р. на Переяслав 
здійснювалися авіаційні нальоти. Відступ радянських військ супроводжувався евакуацією 
майна та окремих груп населення. У липні-серпні 1941 р. відбувалися практичні 
заходи з формування підпільних та партизанських осередків. Зокрема, у Переяславі 
організувався районний партизанський загін ім. Шевченка, що у травні 1943 р. увійшов 
до 8-го партизанського з’єднання ім. Чапаєва [34, с. 153, 157]. 

Ось яку згадку про тогочасну атмосферу містить «Щоденник» мешканця 
с. Стовп’яги Д. Хмельницького. Від 30 червня 1941 р. він записав: «Обезлюдніло село. 
Відбулася загальна мобілізація. Були призвані в армію всі чоловіки віком до 50 років 
включно. Кожний день проводжали жінки і діти своїх чоловіків, синів, братів, батьків. 
На околиці села, за Ковзалами, кожного ранку тепер чути жіночий та дитячий плач. 
Сьогодні проводжали ми з матір’ю та сестрою батька. Пройшов він першу світову, 
а потім громадянську війну в 1919–1922 р., а тепер яка тяжка доля випаде в цю війну. 
Радянське інформбюро повідомляє, що німці величезними силами (170 дивізій) проводять 
наступ на нашу країну на широкому фронті від Балтійського до Чорного моря. 
<…> Два дні тому, вночі, було чути глухі вибухи. На другий день дійшли чутки, що 
німці бомбили військовий аеродром у м. Борисполі. Через сільську раду було одержано 
розпорядження, щоб вночі не розводили на пасовищі вогнищ, щоб не світилося в хатах 
ночами. Війна почала входити в повсякденне життя...» [35, с. 10–11].

У другій половині вересня 1941 р. Переяслав був окупований нацистськими 
військами. Окупація міста тривала з 17 вересня 1941 р. до 21 вересня 1943 р. Понад 
одинадцять місяців Переяслав перебував під юрисдикцією військової адміністрації. 
У цей час тут діяли гарнізонна військова комендатура, поліція, міська та районна 
управи, що забезпечували адміністративно-господарські функції. 1 вересня 1942 р. 
місто перейшло під контроль цивільної адміністрації. З організації органів цивільного 
управління Переяславщина увійшла до складу Рейхскомісаріату «Україна», який було 
утворено згідно декрету Гітлера від 20 серпня 1941 р. Гебітскомісаріат «Переяслав» 
входив до генерального округу «Київ». До кінця окупації Переяслав був адміністративно-
територіальним центром Переяславського гебіту (району), до якого також увійшла 
територія колишніх Баришівського та Березанського районів [11, с. 276]. 
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З перших днів окупації міста розпочалися репресії проти окремих категорій 
населення. Зокрема, як покарання, застосовувалися масові розстріли та повішання 
підпільників, радянських активістів, військовослужбовців та євреїв. Виконуючи 
ідеологічну доктрину Третього Рейху, поряд із суто військовими діями, його прибічники 
були втягнені в один з найкривавіших злочинів людства за усю його історію – 
геноцид єврейського населення. Вже на початку жовтня 1941 р. на одному з міських 
цвинтарів (Альтицьке кладовище – Ред.) відбувся розстріл єврейського населення 
Переяслава. Очевидці цього злочину зазначають, що задля його скоєння окупантами 
було проголошено, що у певний час усі єврейські родини мають зібратися разом, аби 
виїхати з міста, узявши з собою відповідні речі. Після цього усіх їх було доставлено 
на місце розстрілу й знищено.. Ці акції повторювалися у червні 1942 р. та травні 
1943 р. Загалом, як засвідчують опубліковані поіменні списки, нацисти розстріляли 
понад 356 єврейських мешканців Переяслава. За іншими документальними джерелами 
ця цифра коливається від 400 до 537 осіб єврейської національності. Зокрема, судовим 
процесом, що відбувався у Берліні 8 серпня 1947 р. засвідчено, що найбільш масові 
знищення єврейського населення міста здійснював 3-й взвод 9-го резервного поліційного 
батальйону [11, с. 277].

Також упродовж окупації у місті відбувалися поодинокі страти євреїв, радянських 
активістів та осіб, підозрюваних в опорі окупаційному режимові. Включно до листопада 
1941 р. у каральних операціях у місті брав участь 314-й батальйон поліції. На листопад 
1941 р. у межах Переяслава та довколишніх сіл підрозділами поліцейського полку 
«Південь» були завершені «заходи з умиротворення території» [8, с. 48, 50]. Загалом 
за час окупації жертвами нацистів на Переяславщині стали близько 2 тис. осіб, у тому 
числі 14 були показово повішані [34, с. 155].

Для радянських військовополонених окупантами було влаштовано концентраційні 
табори, що розміщувалися на території колишнього будинку піонерів та колгоспу 
ім. Чапаєва (тодішнє с. Підварки) [33, с. 242]. Також у приміщенні колишньої 
педагогічної школи було влаштовано госпіталь для військовополонених. Пізніше там 
існував стаціонарний табір, де в якості робочої сили військовополонені утримувалися до 
кінця окупації [20, с. 10].

Життя міста та його населення було регламентовано згідно до потреб нацистів. 
У 1941 р. для здійснення богослужінь у місті відновили свою діяльність храми – 
Успенський собор та Свято-Троїцька церква. Районною управою встановлювалися дні та 
години святкових відправ, що здійснювалися за новим Державним календарем [22, с. 47]. 
Одним з важливих джерел, що дає уявлення про життя міста у період нацистської 
окупації є місцева преса. Саме через неї окупаційна влада доводила до населення 
свої накази та розпорядження, інформувала громадян про перебіг бойових дій на 
фронті та формувала громадську думку. У газеті «Переяславські вісті» є повідомлення 
про організацію у місті 17 вересня 1942 р. урочистого мітингу з нагоди відзначення 
річниці вступу німецьких військ до Переяслава та концерту народного театру [26, с. 4]. 
20 жовтня 1942 р. гебітскомісаром було видане оголошення про роботу місцевих ринків, 
де зазначалося: «Надалі базари можуть бути лише по неділях від 7-ї години ранку до 
1-ї години дня. В інші, будні дні, базари категорично забороняються. Невиконання 
цього розпорядження буде каратись» [27, с. 2]. Подібні заборони, знецінення радянських 
грошових знаків та дефіцит споживчих товарів призвели до поширення так званої 
мінової торгівлі між містом та навколишніми селами. Міське населення шляхом 
натурального обміну одержувало продукти харчування. 

Окупанти регламентували переміщення містян. В оголошенні гебітскомісара від 
5 листопада 1942 р. «в обов’язковому порядку встановити для українського населення 
час ходіння ввечері до 21 години». У повідомленні зазначалося: «…хто без виданого 
мною пропуску буде затриманий після 21 год., може чекати суворої кари» [31, с. 4].
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З лютого 1942 р. у місті функціонувала поліклініка, що до жовтня 1942 р. 
розміщувалася на базі колишнього тубдиспансеру, звідки була переведена у пристосоване 
приміщення на вул. Гімназичній, 28 [30, с. 4]. З 1 листопада 1942 р. у колишньому 
приміщенні поліклініки по вул. Соборній, 17 для розв’язання цивільних спорів між 
населенням і вчинення кримінальних судових справ почав діяти суд [24, с. 4]. 

Згідно циркуляра Рейхскомісара від 19 листопада 1942 р. з 28 грудня 1942 р. 
для населення було розпочато обмін радянських грошей [29, с. 4]. Такий же обмін було 
дозволено 1 квітня 1943 р. [25, с. 4]. Про життя міста вже наприкінці 1942 р. маємо 
такі повідомлення окупаційної преси: «відремонтовано приміщення для військових 
і цивільних установ, регулярно працює кіно, театр, поліклініка, лікарня, школи та 
різні підприємства, видається газета «Переяславські вісті». Цими днями відкриється 
для службовців міста їдальня» [28, с. 4]. Крім цього, в кінці грудня 1942 р. міським 
споживчим товариством було оголошено про організацію бібліотеки «для загального 
користування населення м. Переяслава» [29, с. 4].

Цікаво, що матеріали регіональної окупаційної преси містили відомості про 
відносно задовільний тогочасний стан розвитку міста. Зокрема, у газеті «Донецкий 
вестник» було зазначено: «Управа м. Переяслава за рік своєї роботи зуміла цілком 
налагодити нормальне життя міста, відновити роботу млина, маслозаводу, тартаку, 
цегельні, електростанції та численних майстерень. Роблять школи та лікарські 
установи» [14, с. 4]. Доволі оптимістичним образ Переяслава замальовувався в інших 
регіональних виданнях. Зокрема, таким його подано в однойменній публікації М. Шияна, 
різні редакційні версії якої з ідеологічною метою публікували газети «Останні 
вісті», «Волинь», «Воля Покуття». «В місті утворено міську і районну управи, які, 
користуючись довір’ям і пошаною українського населення, почали відновляти життя, 
виводити його на новий шлях. Боїв під містом не було, тому воно мало потерпіло, с 
перших же днів почали працювати млин, хлібзавод, – і населення регулярно одержує 
хліб. <…> Населення платить податки від корів та коней, тому в Переяславі майже 
не було зацінення грошей, яке спостерігалось по інших містах» [10, с. 3].

Одним з негативних проявів нацистського окупаційного режиму стала відправка 
на примусові роботи до Німеччини частини місцевих мешканців. Основні етапи 
вербування молоді на Переяславщині – квітень-травень 1942 р. та березень 1943 р. – 
засвідчили антисоціальний злочинний характер встановленої влади. За період окупації 
м. Переяслава було вивезено понад 600 чоловік, з яких повернулося 306 осіб [19, с. 301]. 
Ще понад 6000 громадян було вивезено з району. За підрахунками дослідників, 
кількість вивезеного населення з Переяславського району становила 8,2 відсотків від 
загальної кількості усіх працездатних мешканців віком від 18 до 55 років [23, с. 272]. 
Збірними пунктами для утримання майбутніх остарбайтерів з міста та навколишніх сіл 
стало приміщення школи № 1, звідки примусові робітники відправлялися до станції 
Переяславської та м. Києва. 

Перебування на примусових роботах складно позначилося на долях багатьох 
переяславців. Траплялися випадки загибелі від свавілля нацистів, люди потрапляли 
до концентраційних таборів смерті, зазнавали суттєвих поневірянь, працюючи на 
підприємствах та сільськогосподарських об’єктах. Окрім труднощів, пов’язаних з 
умовами життя та праці на чужині, по поверненню, вдома, на багатьох остарбайтерів 
очікувала принизлива процедура «фільтрації», перевірки на предмет співпраці з ворогом. 
Подекуди складними виглядали й стосунки між ними та тими, хто повернувся з фронту. 
Ось, що зазначає з цього приводу дружина колишнього остарбайтера М. Гордієнко: 
«Ми враги були. Мені нічого такого не траплялося, а хазяїна (чоловіка – Ред.) один за 
груди брав і каже: «Ти ізмєнщік Родіни». А він каже: «А що ж ти мене не захистив, я ж 
дитина?» [21, с. 259].
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На кінець окупації активізувалася діяльність підпільників та партизанів. Відомо, 
що у заключний період перебування німецької адміністрації ними здійснювалися 
диверсії шляхом знищення об’єктів господарської інфраструктури тощо. Так, 
партизанським з’єднанням № 8 імені В. Чапаєва у серпні 1943 р. на переяславській 
пристані було затоплено баржі з зерном. У ніч з 6 на 7 вересня на залізничній станції 
«Переяславська» було підірвано залізничну колію, 11 вересня 1943 р. відбувся напад 
на два німецькі катери, а 13 вересня на Дніпрі в районі Переяслава було затоплено 
пароплав «Ровно» [32, с. 308]. За зв’язок з партизанами у 1943 р. були розстріляні 
робітники держмлина М. Артюх, М. Сердюк, директор педагогічної школи В. Удод та 
інші особи [16, с. 511].

20 вересня 1943 р. (за іншими даними 21 вересня) на подвір’ї Вознесенського 
монастиря відбувся масовий розстріл мешканців міста та району. За архівними 
даними кількість загиблих цивільних громадян під час відступу німецьких військ 
становила 466 осіб [7, арк. 4]. Кількість жертв зазначеного розстрілу за неофіційними 
джерелами відрізняється, зокрема подаються відомості – 284 особи, понад 300 осіб, та 
навіть 600 осіб.

Унаслідок підпалів та масованих нальотів німецької авіації у вересні 1943 р. 
інфраструктура міста виявилася суттєво зруйнованою. Саме у цей час було знищено 
велику кількість споруд, пошкоджено комунікації, спричинено жертви серед цивільного 
населення. Згідно архівних матеріалів, кількість загиблих під час окупації у 
м. Переяславі, включно з військовополоненими, становила 2155 осіб [7, арк. 7]. 

Після відступу німецьких військ життя населення залишалося складним. 
В умовах військового часу громадянам доводилося поступатися особистими інтересами. 
Відчутним тягарем, поряд з нестачею житла, одягу та харчів для населення стала сплата 
т. зв. військових позик. Прихід у вересні 1943 р. Червоної Армії позначився масштабною 
військовою мобілізацією. Загалом за час радянсько-німецької війни з м. Переяслава 
було мобілізовано 6 тис. чоловік. З них кількість загиблих на фронтах, у партизанських 
загонах та під час переправи становила 4820 осіб [12, арк. 222].

21 вересня 1943 р. місто зайняли війська 178-ї та 183-ї танкових бригад 
10-го танкового корпусу 40-ї армії Воронезького фронту [33, с. 246]. З 22 вересня 1943 р. 
у межах військової операції зі звільнення Києва почалося форсування Дніпра. У районі 
Переяслава відбувалося зведення мостів для наведення переправи. Для її побудови з 
міста та навколишніх сіл було мобілізовано близько 9 тис. осіб, з яких близько 8 тис. 
загинуло. Битва за Букринський плацдарм коштувала життя щонайменше 220 тисячам 
воїнам [13, арк. 225]. 

2 жовтня 1943 р. Обов’язковою постановою № 1 Переяславська міська Рада 
депутатів трудящих звернулася з привітанням до населення з нагоди визволення міста 
від німецької окупації. Зазначена постанова містила попередження, що за порушення 
населенням законів Партії та Уряду винні каратимуться за законами військового 
часу. Разом з тим вона уміщувала заклик відповісти за злочини, учинені нацистами 
у місті, мобілізацією зусиль та працею, спрямованою на відновлення зруйнованих 
об’єктів [6, с. 5]. Це завдання стало головним пріоритетом влади та реалізовувалося у 
найближчі роки. 

Важливою віхою в історії міста стало його перейменування у Переяслав-
Хмельницький, що відбулося 12 жовтня 1943 р. В умовах триваючої війни це була 
продумана ідеологічна акція. Адже постать визначного державного діяча повинна була 
надихати місцеве населення на військовий подвиг в ім’я Батьківщини. Паралельно з цим, 
Указом Президії Верховної Ради СРСР від 10 жовтня 1943 р. вводилася військова нагорода 
– Орден Богдана Хмельницького I, II і III ступеня, яким нагороджувалися наступні 
контингенти військових: «командири та бійці Червоної Армії та Військово-морського 
флоту, керівники партизанських загонів і партизани, що виявили особливу рішучість та 
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уміння в операціях з розгрому ворога, високий патріотизм, мужність і самовідданість 
у боротьбі за визволення радянської землі від німецьких загарбників». Ці ініціативи 
виглядають доволі нещирими і цинічними, враховуючи, що попередньо радянськими 
ідеологами постать гетьмана Б. Хмельницького підносилася з характеристикою 
«предатель и ярый враг восставшего украинского крестьянства» [9, с. 816]. Зовсім інший 
його портрет змальовано у тексті указу про перейменування міста. «В ознаменование 
памяти великого сына украинского народа, мудрого государственного деятеля и 
полководца, основоположника союза русского и украинского народов – Богдана 
Хмельницкого, Президиум Верховного Совета УССР постановил город Переяслав, где 
родился Богдан Хмельницкий, где была созвана Переяславская Рада, переименовать в 
город Переяслав-Хмельницкий» [15, с. 1].

У зв’язку зі значним руйнуванням житла під час відступу німецьких військ, для 
містян гостро постала житлова проблема. Внаслідок підпалів і бомбардувань у місті 
було зруйновано 452 будівлі. За документами перепису, організованого виконавчим 
комітетом Переяслав-Хмельницької міської ради, станом на листопад 1943 р. кількість 
населення у місті становила 4894 чол., з яких налічувалося 1828 чоловіків та 3066 жінок 
[4, с. 6]. Кошторис видатків міської ради станом на жовтень–грудень 1943 р. становив 
лише 7581 крб. [4, с. 6]. У квітні 1944 р. бюджет на відбудову міста нараховував вже 
1 500 000 крб. [5, с. 10]. У травні 1944 р. для населення визначився порядок заселення 
житлового фонду шляхом «уплотнення». Винні у невиконанні цієї постанови, що не 
погоджувалися з цими заходами, несли адміністративну відповідальність – штраф у 
300 крб., або примусова праця строком на 1 місяць [5, с. 10]. Організоване індивідуальне 
житлове будівництво розпочалося у 1944 р. За документальними даними, на балансі 
житлової управи у 1945 р. перебувало 63 будинки, 22 з яких були у безгосподарському 
стані. До 1948 р. по місту налічувався 121 забудовник. Загалом на цей час було виділено 
175 ділянок для приватного будівництва житлових об’єктів [1, с. 6].

Поступова відбудова міста позначилася й на сфері дозвілля та відпочинку. Так, 
23 жовтня 1943 р. на засіданні виконкому було прийнято рішення про передачу будинку 
колишнього міськкомунгоспу під установу державного кінотеатру з встановленням 
звукової кіноустановки [4, с. 6]. Станом на 14 грудня 1944 р. у місті вже діяв районний 
будинок культури з гуртками: хоровий, музичний, танцювальний, драматичний [5, с. 10].

Дослідниця А. Андрієнко, спираючись на архівні відомості, наводить наступну 
динаміку відбудови міста після нацистської окупації. Станом на кінець лютого 1944 р. 
у місті було відновлено роботу понад 60 установ та підприємств. 13 березня 1944 р. 
виділено землю в урочищі Солонці для дитячого будинку. У квітні 1944 р. у місті були 
відбудовані приміщення, контори зв’язку, дитячих ясел, партійного кабінету, готелю, 
об’єкти лікарні. 5 червні 1944 р. своє приміщення отримала міська ветлабораторія. 
20 червня 1944 р. було сформовано транспортну артіль, до якої для виконання гужових 
перевезень залучили власників 50 коней. 5 липня 1944 р. в одному з полишених 
приватних будинків по вулиці Києвобрамській було організовано птахівничу інкубаторну 
станцію [5, с. 10]. 

22 вересня 1944 р. було виділено приміщення для педагогічного училища. 
На грудень 1944 р. в артілі «Інвалід-робітник» діяли цехи: взуттєвий, портняжний, 
ковбасний, хлібопекарський та лозоплетіння. 14 грудня 1944 р. в експлуатацію було 
введено лінію місцевої електромережі у 36959 погонних метрів [1, с. 6].

По завершенню війни відбудова міста продовжилася. 13 грудня 1945 р. владою 
було виділено кошти на огорожу парків, облаштування мостів, ремонт мостових і 
тротуарів, озеленення міста, прибирання центральних вулиць, утримання кладовищ і 
братської могили, освітлення центральної частини міста [2, с. 14]. 

У 1945–1946 рр. відремонтовані 1-ша та 2-га школи міста могли прийняти 880 
та 612 учнів, 24 та 18 класів відповідно. Для забезпечення побутових потреб населення 
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міста на початок 1946 р. у складі міського споживчого товариства діяли 4 крамниці, 
3 ларьки та 1 буфет [3, с. 6]. Окрім перелічених інфраструктурних об’єктів у 1946 р. 
у місті діяли похоронне бюро, водогін, домоуправа, будівельна контора, вишивально-
ткацька майстерня, лазня, готель, електростанція, перукарня, будинок рад [2, с. 14].

Героїчна та трагічна історія нашого міста складає строкату палітру буття нашого 
народу з його одвічним прагненням жити на своїй землі. У період воєнного лихоліття 
1941–1945 рр. місто і його жителі зазнали значних потрясінь. Навівши лише окремі 
епізоди, що унаочнюють характер тогочасного буття, ми не прагнемо до конкретних 
підсумків та оцінок, а лише актуалізуємо напрямки та теми, що мають вивчатися з 
урахуванням новітніх теоретико-методологічних основ та залученням ширшої джерельної 
бази. Сподіваємося, що віднайдення нових фактів та відомостей з історії досліджуваного 
періоду, відкриє можливості для об’єктивного погляду на цей складний період місцевої 
історії та зумовить його подальше вивчення.
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Nahaiko T. Pereiaslav in the World War II: 1941–1945.
Military confl icts are inherent in humanity throughout the entire historical process. An indispensable 

attribute of life is the confrontation and armed struggle between states, peoples and nations. The war looks 
like a negative phenomenon on the background of civilization’s remarkable achievements. At the same time the 
war acts as the engine that determines the periodic domination of one over the other. Therefore, the nature of 
interaction between people implies the emergence of armed confrontation by type «invader-defender». When 
humanity is entering into new civilizational realities, as a rule, it explodes by military confl icts, which are based 
on the ideology, economy, etc. In the past century, racial and class factors were the basis of intergovernmental 
confl icts at the global society. The confrontation of dictatorial regimes in this background became a reason of 
the largest tragedy in the terms of victims number – World War II.

The historical realities of the life of Pereiaslav are used in the article to show the local vision of 
the events of the time. The author of the article uses the latest theoretical and methodological innovations in 
order to recreate the atmosphere of the war age on the basis of documentary sources, scientifi c assessments. 
The conclusion is made on the necessity of an objective study of this time interval at the local level.

Key words: Pereiaslav, World War II, occupation, military history, Germany, USSR.
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У статті на основі архівних матеріалів, введених до наукового обігу вперше, розкриваються 
сторінки історії Переяслав-Хмельницького педагогічного училища в 1949–1953 рр. Зокрема, 
характеризується педагогічний склад училища: освіта, національність, стаж роботи, навчальні 
плани і навантаження, заробітна плата тощо. Також іде мова про чисельність абітурієнтів, вступні 
іспити, умови проживання, навчальний процес, забезпеченість підручниками, матеріально-технічну 
базу. Відображено діяльність бібліотеки навчального закладу, наявність періодики, видача книг по 
абонементу та читальні.

Акцентується увага на викладанні історичних дисциплін, успішності по них, діяльності 
історичного гуртка.

На прикладі біографії викладача історичних дисциплін К.Ф. Ліщенко (Деркач) та інших педагогів-
гуманітаріїв відображено, як тогочасна інтелігенція потрапила в лещата тоталітарної ідеології, 
переслідувалась власна ініціатива, творчий підхід до навчального процесу, насаджувалось вивчення 
«геніальних праць Леніна-Сталіна». Подаються важливі віхи біографії К.Ф. Ліщенко.

В основу статті покладені загальнонаукові принципи історичної достовірності, комплексності, 
системності, об’єктивності, біографічний, надання пріоритетності документам, які дають можливість 
проаналізувати діяльність Переяслав-Хмельницького педагогічного училища в 1949–1953 рр. та його 
викладача К.Ф. Ліщенко (Деркач).

Ключові слова: К.Ф. Ліщенко (Деркач), Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, викладач, 
педагог, навчальний процес, історичні дисципліни, бібліотека, історичний гурток. 

В умовах сьогодення входження України у європейський і світовий освітній 
простір потребує реформування змісту освіти в контексті її відповідності сучасним 
потребам. Насамперед, важливого значення набуває середня освіта, як центральна 
складова освітньої системі будь-якої країни. Вона також виступає основою для 
успішного розвитку наступних рівнів освіти та самоосвіти протягом усього життя. 
5 вересня 2017 р. Верховна Рада України прийняла закон «Про освіту». Уряд схвалив 
Концепцію реалізації державної політики у сфері реформування загальної середньої 
освіти «Нова українська школа» до 2029 р. Акцент робиться на підготовці педагогічних 
кадрів, які зможуть працювати з дітьми за новим Державним стандартом освіти. Адже 
«Нова українська школа» – це передусім учителі. Йдеться не просто про те, щоби дати 
низку нових навичок, але й сформувати нові звички і, головне, багато у чому змінити 
світогляд. Основне питання – знову ж таки – у якості самого процесу підготовки кадрів, 
які б змогли на місцях утілювати в життя реформаторські ідеї. 

Протягом багатьох років спостерігається деградація української освіти. Педагогічні 
спеціальності навчальних закладів не користуються популярністю в абітурієнтів. На 
сьогоднішній день чимало шкіл не укомплектовані вчителями, або ж вони змушені 
викладати декілька предметів. Втрачено престижність професії вчителя. Зміст освіти 
відстав від потреб сучасних суспільства й економіки.

Нинішнє становище вітчизняної освіти потребує звернення до традицій 
попередніх років, вивчення питань минувшини, щоб зрозуміти причини укорінення тих 
стереотипів і негативів, які перешкоджають реформуванню освітніх навчальних закладів.

Повністю погоджуємося з твердженням вітчизняних науковців, що «регіональна 
проблематика з історії освіти на сьогодні досить часто залишається поза дослідницькою 
увагою у зв’язку з певною віддаленістю регіонів від столиці, пріоритетом 
загальнодержавної тематики у наукових розробках, внаслідок чого майже кожен 
регіональний аспект історії розвитку освітньої галузі є малодослідженим» [1, c. 66].
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Все більшого поширення набуває мікроісторичний підхід у вивченні актуальних 
питань історії України. Дослідження біографій окремих персоналій певного історичного 
періоду, місцевості, які мають спільні риси, дає змогу ґрунтовно й комплексно 
з’ясувати актуальні питання регіоналістики, персоніфікувати її окремі сторінки історії. 
Важливим також є вивчення впливу суспільно-політичного й соціально-економічного 
життя, ідеології, соціальних груп на життя особистості та відтворення «живої історії» 
повоєнної України.

У контексті зазначеного, через вперше введені до наукового обігу архівні матеріали, 
розкривається один з періодів історії Переяслав-Хмельницького педагогічного училища 
1949–1953 рр. крізь призму діяльності його викладачів, зокрема, К.Ф. Ліщенко (Деркач).

Сучасна українська історіографія проблеми, що досліджується, представлена 
науковою розвідкою І. Демуз [1], короткими згадками в публікації С. Чернецької [6] 
та історії ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені 
Григорія Сковороди» [5]. В основу статті покладені матеріали фондів Переяслав-
Хмельницького міського архіву та Державного архіву Чернівецької області.

Ліщенко Катерина Федорівна (дівоче прізвище Деркач) народилася 21 вересня 
1927 р. у м. Бориспіль Київської обл. До Другої світової війни навчалась у місцевій 
середній школі. Пережила лихоліття війни на окупованій нацистськими загарбниками 
території. У вересні 1944 р. вступила на історичний факультет Київського державного 
університету ім. Т.Г. Шевченка, який закінчила в червні 1949 р. Отримала направлення 
на роботу в Переяслав-Хмельницьке педагогічне училище, де працювала викладачем 
до літа 1953 р.

Викладач Переяслав-Хмельницького педагогічного училища К.Ф. Деркач. 1949 р.

У цей час тут була потреба у викладачах «Історії ВКП(б)», історії СРСР 
і нової історії. На початок 1949–1950 н. р. в училищі працювало 25 педагогів, із 
них 3 мали диплом університету, 9 – педагогічного інституту, 1 – учительського 
інституту, 3 – Інституту народної освіти, 2 – музично-драматичного інституту, 1 – 
інституту іноземних мов, 1 – навчався на 4 курсі педагогічного інституту, 1 – на 3 курсі 
музично-драматичного інституту, 1 – закінчив механічний технікум, 1 – художню школу, 
1 – деревообробну школу, 1 – середню школу [4, од. зб. 16, арк. 28]. Педагогічний 
стаж більшості викладачів становив від 15 до 36 років. Тижневе навантаження 
було в межах 20–48 год. Відповідно заробітна плата складала 415–1344 крб. на 
місяць [4, од. зб. 16, арк. 28].
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З матеріалів Переяслав-Хмельницького міського архіву дізнаємось, що в 1949 р. 
до училища надійшло 122 заяви від абітурієнтів. Було зараховано 5 відмінників і 
62 особи за результатами екзаменів [4, од. зб. 16, арк. 5]. Решта отримали незадовільні 
оцінки з української мови, російської мови, математики, конституції. Слухачі 
перших курсів винаймали на квартири (кутки), оскільки всі місця в гуртожитку були 
зайняті старшокурсниками [4, од. зб. 16, арк. 5]. Навчання проводилося у щойно 
відремонтованому навчальному корпусі: в першу зміну навчались І і ІV курси 
(191 слухач), у другу зміну – ІІ і ІІІ курси (180 слухачів) [4, од. зб. 16, арк. 5].

Із приходом на роботу К.Ф. Деркач, в училищі значно поліпшилось викладання 
історичних дисциплін, підвищилась успішність слухачів (на кінець І півріччя вона 
становила 97,2% проти 51,6% у попередній рік) [4, од. зб. 28, арк. 175]. Перебудував і 
активізував роботу історичний гурток, яким керувала Катерина Федорівна.

На 1950–1951 н. р. училище відчувало гостру потребу підручників з української 
літератури (на 30%) (ті, що були, не відповідали програмі педучилища), хімії (на 42%), 
логіки (на 15%), нової історії (на 10%), зовсім відсутні підручники з історії України, 
методики української мови [4, од. зб. 20, арк. 3].

Бібліотека училища в 1950 р. передплатила газет – 18 назв, журналів – 32 назви 
на суму 2246 крб. 80 коп. [4, од. зб. 20, арк. 11]. За цей рік бібліотекою було охоплено 
435 читачів (слухачів, учителів, службовців, курсантів). Відвідування було – 20974 особи, 
з них по абонементу – 5922 та по читальні – 15052. Видано книг по абонементу – 
8645, по читальні – 25182, разом – 33827 та по читальні газет – 440. Всього видач – 
34267 [4, од. зб. 20, арк. 11].

Оскільки училище опалювалося торфом, то до початку навчального року його 
було заготовлено 61 тонну (61% річної потреби) [4, од. зб. 20, арк. 3].

На кінець 1950–1951 н. р. штат училища складався з 26 викладачів, 3 лаборантів 
і 1 викладача-інструктора (викладача музики (фортепіано). З них 21 мали вищу освіту, 
1 – не закінчену середню, 4 – середню. За партійним складом: 6 – члени ВКП (б), 2 – 
члени ЛКСМУ, 18 – безпартійні. За національністю: українці – 21, росіяни – 3, євреї – 
1, поляки – 1. Стаж роботи: до 5 років – 6, 5–10 років – 3, 11-25 років – 8, понад 
25 років – 9 осіб [4, од. зб. 20, арк. 4]. Лаборанти мали середню освіту, викладач-
інструктор – нижчу спеціальну.

Щодо навчального плану училища, то на історію СРСР виділялося на І курсі 
110 год., ІІ – 72 год., ІІІ – 72 год., нову історію – на ІІ курсі – 72 год., ІІІ – 38 год., 
методику історії – ІІІ курс – 36 год., історію ВКП (б) – ІV курс – 92 год. [4, од. зб. 20, 
арк. 9]. Всі ці дисципліни викладала К.Ф. Деркач. У щорічних звітах дирекції 
училища відзначався високий теоретико-методологічний та ідейно-науковий рівень їх 
викладання [4, од. зб. 20, арк. 69–71]. Педагог фігурує й серед списку «кращих курсових 
керівників» [4, од. зб. 28, арк. 20].

Додамо, що в контексті тогочасної русифікаторської політики на вивчення 
російської мови в училищі відводилось на І курсі – 108 год., ІІ – 93 год., ІІІ і ІV – 
по 72 год., методики російської мови – на ІІІ і ІV курсах – по 52 год., російської 
літератури – на І, ІІ, ІІІ курсах – по 72 год., ІV курсі – 78 год. На військове навчання 
на І–ІV курсах – по 36 год., конституції – на ІV курсі – 54 год. [4, од. зб. 20, арк. 8–9]. 

У звіті Переяслав-Хмельницького педучилища за 1951–1952 н. р. подається 
інформація про те, що викладач історії І.І. Набока, викладач природознавства 
У.М. Спасенко «недостатньо працюють над підвищенням свого ідейно-політичного 
рівня», «недостатньо керуються постановами партії і Радянського уряду», «поверхово 
знають окремі теми з «Короткого курсу історії ВКП (б)», «не консультують окремі групи 
робітників підприємств міста, які вивчали самостійно історію ВКП (б)» та ін. Вони по 
«діловій якості і з інших мотивів не відповідають вимогам педучилища і підлягають 
заміні» [4, од. зб. 28, арк. 4].
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Знаходимо й інші «критичні» зауваження щодо роботи всіх викладачів суспільних 
дисциплін. Так, у жовтні 1951 р., після завершення роботи в училищі комісії Київського 
обкому КП(б)У, була прийнята постанова «Про перебудову викладання суспільних 
наук в Переяслав-Хмельницькому педучилищі». Комісія наголосила, що педагоги 
«недостатньо використовують в навчальному процесі геніальні праці Й.В. Сталіна 
«Марксизм і національне питання», «Марксизм і питання мовознавства»; слабо 
«викривається реакційна роль Ватикану, не чіткий показ впливу російської культури на 
монголо-татарську культуру в період монголо-татарського поневолення» [4, од. зб. 28, 
арк. 172]. Вказувалось і на інші недоліки: «Виклад матеріалу на деяких уроках являвся 
безстрастним, не носив гостро політичного, войовничого характеру, спрямованого проти 
американо-англійського імперіалізму, проти ворожих течій суспільного життя, науки 
(глибоко не розкривалась суть буржуазного демократизму на уроках конституції, не 
показана реакційна роль Ватикану на різних етапах історії в зв’язку з проходженням 
деяких тем з історії СРСР і нової історії, допускалась ідеалізація Наполеона на уроках 
нової історії, Хмельницького на уроках історії УРСР, недостатня паралель наводилась 
між зрадою вождів ІІ Інтернаціоналу і зрадою сучасних правих соціалістів, не 
показано нашої точки зору на те чи інше історичне явище в світлі останніх вказівок 
партії з ідеологічних питань, недостатньо показувалася спорідненість між українською 
та російською мовою, недостатньо використовувалося вчення т. Сталіна про мову 
і т. п.» [4, од. зб. 28, арк. 172]. І далі: « ...ці викладачі глибоко не усвідомили постанов 
партії по ідеологічних питаннях» [4, од. зб. 28, арк. 173].

«Критичні» зауваження комісії обкому партії були обговорені на партзборах 
училища, на засіданні педагогічної ради. Розроблені заходи по поліпшенню роботи 
педагогів: «Всі викладачі зараз працюють над підвищенням ідейно-теоретичного 
і фахового рівня за індивідуальним планом. В цих планах чітко визначені для 
самостійного опрацювання глави з «Короткого курсу історії ВКП (б)», першоджерела до 
цих глав, допоміжна література з курсу історії партії. Всі викладачі відвідують лекторій 
при райпарткабінеті по вивченню історичного матеріалізму. Для викладачів прочитані за 
цей час доповіді на тему: «Підсумки дискусії про періодизацію історії СРСР», «СРСР – 
оплот миру і демократії в усьому світі», «Буржуазний космополітизм – ідеологія 
реакційної американсько-англійської буржуазії», «Й. В. Сталін – вчитель, друг, вождь 
трудящих всього світу», «Сталінська Конституція – найдемократичніша Конституція в 
світі» та ін.» [4, од. зб. 28, арк. 174].

У Переяслав-Хмельницькому міському архіві нами віднайдені й матеріали, 
що стосуються інших «негативних сторін діяльності» викладачів історичного циклу 
дисциплін. Ці документи свідчать про те, що ціленаправлено готувалось підґрунтя для 
звільнення педагогів-істориків, котрим закидали звинувачення в тому, що вони «не 
втягували в гурткову роботу слухачів молодших курсів, які б могли успішно працювати 
в них. Гурткову роботу треба розгортати після 7-ої години вечора. Виховну роботу слід 
провадити не зразу після уроків, а в позакласний час, увечері» [4, од. зб. 6, арк. 191]. 
На засіданнях педагогічної ради училища неодноразово наголошувалось на «недоліках 
ідеологічної роботи з слухачами гуртків у позаурочний час» [4, од. зб. 18, арк. 5] та 
нехтуванні в «політмасовій роботі тематикою на антирелігійні теми» [4, од. зб. 18, арк. 10]. 

Педрада училища своїм рішенням зобов’язувала викладачів-гуманітаріїв 
«активізувати роботу за спеціально складеними індивідуальними планами по вивченню 
історії партії та першоджерел. Опрацьований вдома матеріал два рази на тиждень 
обговорювати на семінарських заняттях, перевіряти парторганізацією та МК профспілки, 
дирекцією» [4, од. зб. 20, арк. 5]. Далі наголошувалось, що у центрі роботи повинні бути 
головні теми: «Й.В. Сталін – організатор і натхненник побудови комунізму», «Боротьба 
з пережитками капіталізму в свідомості людей у період переходу від соціалізму до 
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комунізму», «Праці Й.В. Сталіна з питань мовознавства та практичне здійснення їх в 
педучилищі» тощо [4, од. зб. 20, арк. 5].

Нагадали викладачам-історикам і те, що вони не відвідують мовно-літературний 
кабінет училища, бо немає записів у журналі обліку. А, отже, вони не хочуть 
бачити «устатковані портрети радянських письменників, почитати твори російської 
класичної і сучасної літератури, ознайомитись з літературними монтажами та 
таблицями» [4, од. зб. 20, арк. 12]. 

На одному із засідань педагогічної ради училища наголошувалось, що викладачі 
історії «т.т. Деркач і Набока в своїй роботі повинні сконцентруватись на геніальних 
працях Й.В. Сталіна, як видатний вклад в скарбницю марксизму-ленінізму, які повинні 
служити для викладачів історії провідною лінією у вивченні розділів програми. 
Викладачі історії повинні активно і свідомо боротися за велику справу Леніна-Сталіна, 
за соціалізм і комунізм» [4, од. зб. 20, арк. 69–70].

За 1951–1952 н. р. маємо дані щодо підсумків державного іспиту з історії 
ВКП (б) в училищі (цей предмет викладала К.Ф. Деркач, хоча її прізвища ніде в тексті 
не зустрічаємо). Так ось, з 82 осіб одержали «5» – 30, «4» – 33, «3» – 19. Майже 
80% осіб отримали «5» і «4» [4, од. зб. 28, арк. 67]. Не дивлячись на добрі підсумки 
іспиту, у рішенні державної екзаменаційної комісії стверджується, що «наявність 
задовільних оцінок свідчить про суттєві недоліки у викладанні історії ВКП (б), які 
потрібно терміново виправити. Потрібно більшу увагу звернути на подачу матеріалів 
ІV-го розділу короткого курсу історії ВКП (б), збільшити кількість годин на викладання 
цього курсу, збільшити розробки окремих праць класиків марксизму-ленінізму, придбати 
альбом з історії ВКП (б)» [4, од. зб. 28, арк. 70]. 

У протоколах педрад училища за 1952 р. згадується й робота історичного 
гуртка (прізвище його керівника К.Ф. Деркач відсутнє). Серед популярних тем 
доповідей називаються: «Історія м. Переяслава», «Визвольна війна українського 
народу 1648–1654 рр.», «Приєднання України до Росії та історичне значення цієї 
події», «Велика дружба українського народу з братнім великим російським народом» 
та ін. [4, од. зб. 28, арк. 163].

За першу половину 1953 р. у архівних документах відомості про К.Ф. Деркач 
відсутні. Вона звільнилася з роботи. Катерині Федорівні постійно нагадували про «віхи 
біографії» її батька. Швидше за все, це і послужило причиною звільнення педагога. Так 
завершився Переяславський період біографії викладача К.Ф. Деркач.

Невдовзі Катерина Федорівна переїхала до Чернівців, вийшла заміж за Миколу 
Опанасовича Ліщенка, учасника Другої світової війни, інваліда другої групи, який за 
проявлені мужність і героїзм отримав 12 нагород, серед яких орден Слави ІІІ ступеня [3]. 
Він успішно захистить кандидатську дисертацію. Пройде шлях від викладача до 
завідувача кафедри історії СРСР і УРСР, декана історичного факультету Чернівецького 
держуніверситету.

Катерина Федорівна (тепер уже Ліщенко) в 1953–1956 рр. працювала лаборантом 
однієї з кафедр Чернівецького держуніверситету. В 1957–1969 рр. вона – викладач, 
старший викладач кафедри історії КПРС. З 12 серпня 1969 р. – доцент цієї ж кафедри. 

23 липня 1966 р. Катерина Федорівна захистила дисертацію на здобуття наукового 
ступеня кандидата філософських наук з проблем формування суспільних відносин на 
селі (наук. керівник – проф. Міневич).

Коло наукових інтересів К.Ф. Ліщенко – це розвиток культури на Буковині в 
1940–1941 рр., особливості сільськогосподарського виробництва та поширення досвіду 
його передовиків у краї (1954–1970 рр.), історія профспілок Чернівецької області 
повоєнного періоду, підготовка кадрів сільських і селищних Рад депутатів трудящих 
(1959–1970 рр.) та ін.
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Катерина Федорівна автор близько 50 наукових праць, серед них: «Культурно-
технічний рівень колгоспного селянства Чернівецької області» (1963), «Создание и 
укрепление Черновицкой областной организации ЛКСМ Украины (1940–1941 гг.)» (1984), 
«Культурне будівництво на Радянській Буковині (1940–1941 рр.)» (1990) тощо. Вона 
співавтор видань: «Історія міст і сіл Української РСР. Чернівецька область» (1969), 
«Минуле і сучасне Північної Буковини» (1972). Залишились у рукописах дві монографії 
К.Ф. Ліщенко: «Участь жінок у соціалістичних перетвореннях на Буковині» (1967) 
та «Залучення жінок західних областей Української РСР до соціалістичного 
будівництва» (1968). Катерина Федорівна взяла участь у понад 20-ти науково-практичних 
конференціях різних рівнів, у т. ч. виступила з фундаментальними доповідями на 
республіканських конференціях в Інституті історії АН УРСР (1966), у Київському 
державному університеті ім. Т.Г. Шевченка (1967) та ін. [2, арк. 9, 24, 44, 48, 75].

Сім’я Ліщенків мала сина Олександра, офіцера радянської армії, який передчасно 
пішов із життя.

Померла Катерина Федорівна 18 грудня 1995 р. Похована вона в Чернівцях на 
Центральному цвинтарі.

Отже, історія Переяслав-Хмельницького педагогічного училища 1949–1953 рр. є 
класичним прикладом діяльності освітніх закладів повоєнного періоду. З одного боку, 
воно відіграло важливу роль у підготовці педагогічних кадрів, стало регіональним 
осередком освіти та культури, тут трудилися висококваліфіковані викладачі-педагоги. 
З іншого, його діяльність проходила в умовах тоталітаризму, коли відбувалася 
маргіналізація суспільства, знищувались традиційні для України морально-етичні та 
духовні цінності, утвердилася радянська (комуністична) система ціннісних орієнтирів, 
формувалася психологія нетерпимості, зневаги, взаємної недовіри, демотивація, 
продовжувався пошук «ворогів народу», нагадування дітям про їхніх «неблагонадійних 
батьків» тощо. На сьогодні ще мало з’ясована освітня складова соціокультурних 
трансформацій, що відкриває широкі можливості для дослідників.
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Kotsur H. Pereiaslav-Khmelnytskyi pedagogical college (1949–1953) in the biography of 
K.F. Lishchenko (Derkach).

In the article are revealed the pages of the history of Pereiaslav-Khmelnytskyi pedagogical college in 
1949–1953 on the basis of archival materials introduced for scientifi c research for the fi rst time. In particular, 
the pedagogical composition of the school is characterized as education, nationality, work experience, curricula 
and load, wages, etc. Also, we are talking about the number of entrants, entrance exams, living conditions, 
educational process, the availability of textbooks, material and technical basis. There are shown the activity of 
the library of the educational institution, the availability of periodicals, the issue of books by subscription and 
reading rooms.

The focus is on the teaching of historical disciplines, the success on them, the activities of the 
historical circle.

On the example of the biography of the teacher of historical disciplines K. Lishchenko (Derkach) 
and other humanitarian educators there was refl ected how the intelligentsia was hit by a totalitarian ideology, 
followed by its own initiative, a creative approach to the educational process, and the study of «Lenin-Stalin’s 
ingenious works». The important milestones of K.F. Lishchenko’s biography are presented.

The article is based on the general scientifi c principles of historical authenticity, complexity, systemicity, 
objectivity, biographical, giving priority to documents, that make it possible to analyze the activity of the 
Pereiaslav-Khmelnytskyi Pedagogical College in 1949–1953 and its teacher K.F. Lishchenko (Derkach).

Key words: K.F. Lishchenko (Derkach), Pereiaslav-Khmelnytskyi pedagogical college, teacher, pedagog, 
educational process, historical disciplines, library, historical circle.
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ПРЕДМЕТИ БОГУСЛАВСЬКОЇ ФАБРИКИ 
ХУДОЖНІХ ВИРОБІВ «ПЕРЕМОГА» У КОЛЕКЦІЇ НІЕЗ «ПЕРЕЯСЛАВ»

У статті висвітлено роботу Богуславської фабрики, яка в радянський період була значним 
осередком народної декоративно-ужиткової творчості, зокрема ткацтва. У її розвитку видатну роль 
відіграв І. Нечипоренко, який долучився до новацій у традиційному богуславському ткацтві та його 
популяризації. Найкращі роботи майстра зберігаються в різних музеях України. 

З’ясовано, що за тридцять років плідної праці Н. Скопець зробила вагомий внесок у справу 
визначення новаторських напрямів розвитку орнаментального ткацтва. У роботах майстрині 
відчувається індивідуальний художній почерк, власний підхід до побудови орнаментальної композиції.

Подано характеристику авторських робіт майстрів Богуславської фабрики «Перемога» із 
фондової колекції НІЕЗ «Переяслав». Музейна збірка, яка сформувалася у минулому столітті, має 
мистецьке, наукове і духовне значення як для нашого, так і для наступних поколінь.

Ключові слова: фабрика, ткацтво, рушник, колекція, Богуслав, НІЕЗ «Переяслав».
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Розвиток українських художніх промислів за часів радянської влади був складним 
і неоднозначним, хоча існував декрет «Про заходи сприяння кустарній промисловості» 
(1918 р.), прийнятий Всеросійським Центральним Виконавчим Комітетом. З одного боку, 
організація майстрів у артілі, залучення їх до фабричного виробництва розширювали 
творчі можливості, з іншого, відмова від індивідуальних традиційних форм призвела до 
масової втрати промислів, розриву творчої спадкоємності поколінь. Це, у свою чергу, 
зменшило роль народних декоративних виробів у житті сільського населення [9, с. 51].

У постанові ЦК КПРС «Про народні художні промисли» (1975 р.) зазначалося, 
що народне декоративно-прикладне мистецтво є частиною радянської соціалістичної 
культури, активно впливає на формування художніх смаків, збагачує професійне 
мистецтво. Розвиток декоративно-прикладного мистецтва розглядалося як естетично-
ідеологічна проблема, що безпосередньо стосується формування соціалістичної 
культури [9, с. 122]. 

Тема українського декоративно-ужиткового мистецтва постійно цікавила 
науковців, серед яких відзначимо Б. Бутника-Сіверського, Д. Гобермана, Н. Бабенчикова, 
Р. Захарчук-Чугай, О. Соломченко, Л. Суху та ін. Однак більшість праць присвячені 
розгляду розвитку самого народного мистецтва й зовсім мало приділено уваги фабрикам 
художньої промисловості. Зокрема, інформацію про Богуславське підприємство, його 
вироби та майстрів маємо в роботах Є. Антонович [1], М. Бабенчикова [2], А. Жука [3], 
Т. Кари-Васильєвої [4], О. Никорак [8].

Мета даного дослідження полягає у висвітленні діяльності Богуславської фабрики 
художніх виробів зі збереження традицій народного ткацтва та популяризації її виробів, 
що зберігаються у фондовій колекції НІЕЗ «Переяслав». 

В Україні в другій половині ХХ ст. відомими центрами художнього ткацтва 
в системі Укрхудожпрому були Кролевець на Сумщині, Дігтярі, Нова Басань на 
Чернігівщині, Богуслав, Переяслав-Хмельницький, Обуховичі на Київщині. Кожен із них 
мав свої характерні особливості з традиційним асортиментом – це рушники, декоративні 
тканини, скатерки, покривала тощо. 

У дослідженні про декоративне мистецтво ХХ ст. Т. Кара-Васильєва та 
З. Чегусова [4] відзначають, що вироби Богуславської фабрики «серед різноманітних 
українських тканин вирізняються чистотою, яскравістю барв… Кольорова гама 
богуславських тканин досить насичена. Домінують яскраво-червоний, смарагдово-
зелений, синій, золотаво-жовтий кольори, які для виразності й декоративності 
відтіняються чорним кольором. Поперечно-смугасті узори будуються на комбінаціях 
широких та вузьких орнаментальних смуг» [4, c. 101].

Фабрика «Перемога» у Богуславі була одним із центрів художнього ручного 
ткацтва. Радянський мистецтвознавець Н.В. Бабенчиков у праці «Народное 
декоративное искусство Украины…», розглядаючи українське традиційне ткацтво, 
робить акцент на богуславських тканинах: «Представляют интерес и изготовленные 
кролевецкими мастерами образцы декоративной, так называемой «богуславской» 
цветистой ткани» [2, с. 39].

У 1945 р. у м. Богуславі Київської області було організовано художньо-
промислову артіль «Перемога». Свідченням цьому є твердження науковця й 
мистецтвознавця Адама Жука: «В подальші роки ручне узорне ткацтво на Богуславщині 
набуло дальшого розвитку. Зокрема, значних розмірів досягло в післявоєнний період. 
В ряді сіл, а також у самому Богуславі були залучені до роботи потомственні майстри. 
У тяжкий післявоєнний 1945 рік у Богуславі було організовано художньо-промислову 
артіль «Перемога», яка об’єднала понад сімдесят місцевих ткаль» [3, с. 76–77].

На відновленому після війни підприємстві художніх промислів проводилася 
реконструкція, розширення площ і зміцнення матеріально-технічної бази. У 1960 р. 
вона була реорганізована у фабрику художніх виробів. Головним інженером фабрики 
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призначили Івана Григоровича Нечипоренка, який народився 5 листопада 1929 р. у 
с. Ксендзівка Коропського району Чернігівської області. У 1950 р. закінчив Кролевецький 
художньо-промисловий технікум. Помер майстер 2001 р. [10].

У своїх спогадах про перші роки розбудови фабрики ткаля Марія Вовкул, яка 
працювала на фабриці з сімнадцятирічного віку, зазначала: «Старожили Богуслава з 
розповідей дідів і бабусь знають, що колись тут робили хустки. Згодом була майстерня, 
де поляки шили костюми. А після війни тут створили фабрику. Заснував її Іван 
Нечипоренко. Сам вигадував малюнки, підбирав кольори. Разом із художницею Надією 
Скопець вони й піднімали її» [11]. Чоловіка Марії, інженера-технолога Івана Вовкула, 
який допомагав здійснювати задумане, І. Нечипоренко запросив із Косова (Івано-
Франківщина) [11], відомого центру гуцульського ткацтва. 

У 1955 р. І. Нечипоренком було удосконалено ручний ткацький верстат, яким 
людство користувалося не одне століття: розроблено нову технологію виготовлення 
народних узорних тканин, яка за рахунок особливого заправлення ткацького верстата 
давала можливість виконувати складні елементи, забезпечуючи різноманітний 
асортимент виробів. Переваги цієї технології у тому, що вона дозволила скоротити 
кількість узорних ремізок і цим самим набагато підвищити виробничу продуктивність 
верстатів. Разом із тим з’явилися більші можливості варіювання орнаментального 
узору по ширині тканини при вже звичній заправці верстата [3, с. 78]. Завдяки Івану 
Григоровичу ткацький промисел Богуславщини середини 1960-х рр. переживав період 
розквіту. У визначенні нових напрямків оздоблення богуславських художніх тканин цього 
періоду вирішальне значення мали постійне удосконалення та розробка раціональної 
технології ручного ткання. 

Урізноманітнення технік ткання привело до збагачення фактури тканин, їх 
емоційно-образної орнаментальної структури. Нова технологія винахідника-митця 
відкрила перед майстрами широке поле для діяльності, дозволяла виконувати складні 
узори при високій продуктивності праці, зберігаючи традиції, випускаючи різний 
асортимент виробів. Цю новаційну технологію почали застосовувати на інших фабриках 
художніх виробів, у тому числі й на Переяслав-Хмельницькій фабриці художніх виробів 
ім. Богдана Хмельницького. Свої новації І. Нечипоренко виклав у посібнику «Опыт 
работы Богуславской фабрики «Победа» по совершенствованию технологии ручного 
узорного ткачества» [7, с. 1–4]. 

Наприкінці 1990-х рр. – на початку нового тисячоліття занепадають мистецькі 
осередки в більшості регіонів України. Перестали існувати такі відомі центри народніх 
художніх промислів у Бехові, Богуславі, Опішні, Решетилівці, Хотині та багатьох інших. 
Сьогодні не діють або ліквідовані велетні художньої промисловості: Богуславська 
фабрика художнього ткацтва, Косівське виробничо-художнє об’єднання «Гуцульщина», 
виробниче об’єднання «Вінничанка», Літківська фабрика ім. Т.Г. Шевченка, 
Опішненський завод «Керамік» та ін. Зі знищенням зазначених підприємств припинилася 
підготовка молодої зміни, фахівців, зникли школи майстерності, які раніше діяли під 
керівництвом висококваліфікованих майстрів [6].

Про складні 1990-ті рр. пригадує майстриня Марія Вовкула: «У 90-х роках 
фабрику закрили. Продукцію ніхто не брав. Не було господаря, і фабрику почали 
розкрадати, станки різали на металобрухт. Коли все всередині розтягли, взялися за вікна, 
двері. Залишилася лише «коробка» від будівлі». Згадує майстриня й таке: «Верстати 
були з міцного дерева – бука. Їх чоловік (Іван Вовкула) спеціально замовляв деревину 
із Заходу, бо тут такого не було. Недешево тоді це обійшлося. І так шкода було, що все 
пішло на дрова. А решту продали» [11]. 

Іван Нечипоренко створив близько 600 творчих робіт, що увібрали національний 
колорит України та привертають увагу виразною декоративністю, вишуканістю 
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композицій, підкреслюючи його високий професіоналізм. Митець виконав безліч 
оригінальних композицій до рушників, скатертин, штор, килимів тощо.

За творчий доробок у розвитку художнього ткання та трудові заслуги 
І. Нечипоренка в 1966 р. було нагороджено «Знаком Пошани», а в 1967 р. – орденом 
«Трудового Червоного Прапора». У 1983 р. його працю відзначено медалями 
ВДНГ СРСР та «Ветеран праці». Вже в незалежній Україні майстрові було вручено 
премію ім. Катерини Білокур та присуджено звання «Заслужений майстер народної 
творчості України» (1996). 

Найкращі роботи майстра зберігаються в різних музеях України: Національному 
музеї українського народного декоративного мистецтва, Музеї етнографії та художнього 
промислу Інституту народознавства НАН України, Канівському музеї народного 
декоративного мистецтва, Білоцерківському краєзнавчому музеї, Богуславському історико-
краєзнавчому музеї, Національному історико-етнографічному заповіднику «Переяслав». 

У фондах НІЕЗ «Переяслав» зберігається 61 предмет основного фонду та 
10 одиниць на тимчасовому збереженні (ТЗ). Всього – 71 предмет: рушники (39 шт.), 
наволочки, скатерті, «богуславська тканина», штори, покривало, налавники тощо.

Розділ «Роботи майстрів Богуславської фабрики «Перемога»» в колекції тканин 
почав формуватися у фондах Заповідника з 1988 р. Це була скатертина «Горицвіт» 
(1958 р., автор Н.П. Скопець, м. Богуслав). Узор ткання – на білому тлі широкі жовті 
подвійні смуги. Поперечно розміщений орнамент має на кінцях широкі смуги з 
двійними чорними й червоними полосами. Середина заткана рапортним узором: жовті 
смуги з чорними «ромбами», «шашечками», «пилочкою», що чергуються. Для ткання 
використовувалася сировина: основа бавовняна № 40, підкання – віскоза, штапель, 
полотно. Техніка виконання: настільний човниковий перебір (140х180 см).

У процесі комплектування зібрання «Роботи майстрів Богуславської фабрики 
«Перемога» виділяємо кілька етапів:

 – перше надходження до Заповідника датується 23.08.1988 р. Це 45 предметів, 
безпосередньо з м. Богуслав;

 – друге надходження – 07.02.1989 р. Два предмети, що були передані з «Дирекції 
художніх виробів», м. Київ; 

 – третє надходження – 31.12.1989 р.: чотири предмети;
 – четверте надходження – 30.12.1990 р.: сім рушників;
 – п’яте надходження – 27.12.1991 р.: три рушники. 
В експозиції Музею українського рушника експонується сім авторських робіт 

заслуженого майстра народної творчості України Івана Григоровича Нечипоренка. 
Зокрема, це рушник «Рижий ліс» (1987 р.). Тканий червоними, чорними й білими 
нитками. Узор: в центрі смуга, яка розкриває тему назви узору: 2 ялинки й зламане 
дерево в обрамленні смуг із 3 деревцями, розділеними стовпчиками з гречечки й 
2 смугами потрійних ромбів, розділених стовпчиками з гречечки (м. Богуслав, фабрика 
художніх виробів «Перемога». Матеріал та техніка: бавовна, віскоза, настільний перебір. 
Розміри: 300х40 см) [5]. Очевидно, що тематику рушника підказало майстру саме 
життя та події, що відбулися на Чорнобильській АЕС, коли внаслідок ядерного вибуху 
постраждало десятки тисяч людей, радіоактивними відходами було забруднено велику 
територію України, а ліс, що ріс поряд з електростанцією, стояв рудий.

Інший тканий рушник під назвою «9 Травня» (1985 р.) має червоне 
розкольорування. Орнамент рапортний: «ромби в ромбах», «ступінчатий» з «вилочками». 
У заглибленнях «шишечки». Посередині на білому полі червоним напис «9 травня 
1945–1985» (м. Богуслав, фабрика художніх виробів «Перемога». Матеріал та техніка: 
віскозний штапель, полотно, репс. Розміри: 300х40 см) [5]. У даному випадку мусимо 
констатувати, що, незважаючи на виготовлення такими фабриками в основному 
предметів народного вжитку, в їхніх роботах була й ідеологічна складова. Зазвичай 
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напередодні державних свят Компартією замовлялися вироби з певною тематикою для 
розповсюдження серед населення, як подарунки ветеранам та партійним діячам. Цей 
виріб, як видно з дат, був виготовлений на відзначення 40-річчя відповідної події – 
перемоги СРСР над фашистською Німеччиною.

Рушник «Віночок» (1989 р.) затканий червоними, чорними, синіми й білими 
нитками. Основа композиції: між складними, ступінчастими фігурами ступінчастий 
шестикутник, виконаний настилом. У кожній смузі по 5 композицій, які з’єднані між 
собою подвійними стовпчиками. Поле переписане чорними (2), синіми (2), червоними (4) 
полосами «дамочок». Рушник підрублений (м. Богуслав, фабрика художніх виробів 
«Перемога». Матеріал та техніка: бавовна, віскозний штапель, настільний перебір. 
Розміри: 240х40 см) [5].

Рушник «Зірниці» (1989 р.) затканий червоними, чорними, білими нитками. 
Краєм рівномірно розміщені 4 композиції, в центрі якої смуга червоних ромбів, 
з’єднаних потрійно розділеними стовпчиками «гречечки», обведені чорними полосами 
(м. Богуслав. фабрика художніх виробів «Перемога». Матеріал та техніка: бавовна, 
віскозні нитки, настільний перебір. Розміри: 380х40 см) [5].

Рушник тканий «Киеву – 1500» (1979 р.). На білому полі червоні широкі полоси 
з двійними «ромби в ромбах», стовпчики чорні з червоною серединою, «шашечки» 
(м. Богуслав, фабрика художніх виробів «Перемога». Матеріал та техніка: віскозний 
штапель, настільний перебір. Розміри: 240х40 см) [5]. Очевидно, фабриці було зроблено 
замовлення на виготовлення таких виробів на відзначення ювілейної дати – заснування 
столиці України.

Рушник-панно (1989 р.) тканий червоними, чорними й білими нитками. Узор: 
у центрі портрет Т.Г. Шевченка, внизу напис «Сонце йде і за собою день веде!» 
(м. Богуслав, фабрика художніх виробів «Перемога». Матеріал та техніка: бавовна, 
віскоза, настільний перебір. Розміри: 240х40 см) [5]. Ще один тематичний рушник 
був розроблений майстром до 175-ї річниці з дня народження українського поета 
й художника Т.Г. Шевченка, якого радянська влада вважала революціонером, який 
відстоював права українського закріпаченого селянства.

Рушник «Чарівник» (1989 р.) затканий червоними, чорними й білими нитками. 
Орнамент: на краях 13 і посередині 5 рядів, композиція з вертикально розміщених 
полос «ромбів», розділених ланцюжком (м. Богуслав, фабрика художніх виробів 
«Перемога». Матеріал та техніка: бавовна, віскозний штапель, настільний перебір. 
Розміри: 350х40 см) [5].

Характеризуючи ці роботи, відмічаємо, що колорит, елементи орнаменту («зірки», 
«стовпчики», «ромбики», «решітки») виробів йдуть від давніх традицій узорного 
ткацтва Богуславщини. Найпопулярніші традиційні кольори – насичений ясно-червоний, 
сірий, чорний, синій. На деяких виробах майстер вживає відтінки жовтого, бордового, 
жовтогарячого, зеленого.

Своєрідністю та вишуканістю відзначаються рушники. Принцип вирішення 
полотнища рушника є різний. Орнаментальні широкі смуги в основному концентровані 
на краях, а центральне контрастно-біле поле в одних виробах залишається вільним, а 
в інших вкривається рідкими вузенькими орнаментальними чи гладенькими смужками. 
В узорних тканинах орнаментальні й гладенькі смуги групуються по кілька в ширші 
полоси, які розміщуються в певному ритмі, чергуючись із вільними або заповненими 
вузенькими рідкими смужечками тла. В інших випадках орнаментальні широкі 
смуги концентруються на полях. Кольори добираються насичені, яскраві, причому 
домінує якийсь один тон.

Багатством орнаментів, різноманітністю колориту відзначаються скатерки, набори 
серветок. У цих виробах варіюються темне, більш насичене за кольором тло, й світлий 
орнамент. На одних серветках – червоне тло й білий узор, на інших – світле тло й по 
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ньому яскраві смуги. Узори складні, але не переобтяжені, з чітким і логічним ритмом 
повторення простих і складних елементів.

Чи не найбільшим досягненням І. Нечипоренка є його діяльність, спрямована на 
відродження та розвиток українських національних традицій у період комуністичного 
правління. У музейний збірці сім рушників, які належать до тематики цього періоду. 
Рушник «Кремль» (1979 р.). Авт. І.Г. Нечипоренко. Сировина: основа – бавовна, 
підткання – віскозний штапель. Техніка виконання: настільний перебір, репс. (40х230 см). 
Рушник «Слава Жовтню» (1979 р.). Авт. І.Г. Нечипоренко. Сировина: основа – 
бавовна, підткання – віскозний штапель. Техніка виконання: настільний човниковий 
перебір. (40х250 см). Рушник «ХХУІІ з’їзд КПРС» (1985 р.). Авт. І.Г. Нечипоренко. 
Сировина: основа – бавовна, підткання – віскозний штапель. Техніка виконання: 
настільний човниковий перебір, репс. (40х240 см). Рушник «60 років СРСР» (1977 р.). 
Авт. І.Г. Нечипоренко. Сировина: основа бавовняна: підкання віскозний штапель. Техніка 
виконання: настільний перебір. (40х340 см). Рушник «ХХУІ з’їзд КПРС» (1980 р.). 
Авт. І.Г. Нечипоренко. Сировина: основа – бавовна, підткання – віскозний штапель. 
Техніка виконання: настільний перебір, репс. (40х260 см). Рушник «Вся влада Радам» 
(датування відсутнє). Авт. І.Г. Нечипоренко. Сировина: основа – бавовна, підткання – 
віскозний штапель. Техніка виконання: настільний човниковий перебір. (40х350 см). 
Рушник. «ХХУІІ з’їзд КПРС» (1986 р.). Авт. Н.П. Скопець. Сировина: основа – бавовна, 
підткання – віскозний штапель. Техніка виконання: настільний човниковий перебір 
(під репс). (40х200 см) [5].

На цих рушниках поряд із традиційними мотивами застосовано не властиві для 
декору народних тканин елементи партійної та державної символіки: п’ятикутна зірка, 
серп і молот, герби, ордени, написи, гасла, дати, Кремль, портрети комуністичних вождів. 
Даючи характеристику даних робіт, треба відмітити, що такі примусово насаджені 
символи жодним чином не поєднувалися з усталеними естетичними уявленнями 
і принципами декоративного вирішення тих чи інших виробів, а лише надавали 
творам тенденційності, еклектичності й надуманої штучності. У народному мистецтві 
утверджувалися засади плакатності, властиві провідним стилістичним принципам 
соціалістичного реалізму. Жодна звичайна виставка, не кажучи вже про ювілейну, не 
обходилася без таких ідейних псевдомистецьких творів [8, с. 136]. 

Іван Нечипоренко, безумовно, знакова постать в істоії не тільки Богуславщини, а й 
усієї України. Його активна творча діяльність мала безліч спрямувань. Талант і творчість 
майстра заслуговують на увагу серед найвидатніших митців українського народу та 
мають зайняти гідне місце в історії декоративно-ужиткового мистецтва України.

У фондовій збірці НІЕЗ «Переяслав» зберігаються роботи головного художника 
Богуславської фабрики художніх виробів Надії Петрівни Скопець. За 30 років плідної 
праці вона зробила вагомий внесок у справу визначення новаторських напрямів розвитку 
орнаментального ткацтва. Її роботи, а це рушники, покривала, наволочки, представляють 
особливий інтерес. Загалом у колекції знаходиться 24 роботи майстрині, частина із них 
демонструється в експозиції Музею українського рушника:

1. Рушник тканий «Фестивальний» (1985 р.). Авт. Н.П. Скопець. Червоне 
розкольорування. Узор рапортний: полоса «рожинок» з «шишечками», «вилочками», 
розділені «пилочками». Посередині рушника – контурна квітка, в центрі якої 
голуб миру. Матеріал та техніка: віскозний штапель, настільний перебір, репс. 
Розміри: 250х40 см. [5].

2. Рушник тканий «Жайворонок» (1978 р.). Авт. Н.П. Скопець. Тканий червоним 
і чорним під «богуславське ткання». Узор: 1, 8 смуги – чорно-червона смужка, обведена 
дамочками й червона смуга. 2, 4 і 6 смуги – смуга червоних стовпчиків із чорною 
переділкою, обведена червоно-чорними смужками. 3, 5, 7, 9 смуги – червоно-чорні 
смуги з червоними й чорними прямокутниками. Матеріал та техніка: бавовняна віскозна 
пряжа, настільний перебір. Розміри: 280х40 см. [5].
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3. Рушник тканий «Киеву – 1500 лет» (1982 р.). Авт. Н.П. Скопець. Витканий 
червоним і чорним. Узор рапортний: 1 – вертикальні «стовпці» з «ромбами»; 2 – хвилясті 
лінії з подвійними «стовпцями». По центру напис: «Киеву – 1500 лет». Матеріал та 
техніка: віскоза, штапель, настільний перебір, репс. Розміри: 250х50 см. [5].

4. Рушник тканий «325-років возз’єднання України з Росією» (1979 р.) 
Авт. Н.П. Скопець. Виріб витканий червоними, чорними нитками та має біле тло. 
Поперечні смуги геометричного орнаменту: «кучеряві хрести», «ромби», «вилочки», 
«пилочки». У центрі напис: «325-років возз’єднання України з Росією». Матеріал та 
техніка: віскозний штапель, настільний перебір, репс. Розміри: 310х54 см. [5].

Що стосується представлених в експозиції музею рушників, то варто зазначити, що 
їхні назви самі говорять за тематичну направленість речі. Так, рушник «Фестивальний» 
виготовлений у 1985 р., пов’язаний із проведенням у цьому році в Москві міжнародного 
молодіжного фестивалю. Два інших «Киеву-1500 лет» та «325-років возз’єднання 
України з Росією» також виткані на відзначення відповідних дат. Однак, незважаючи 
на це, мистецькі твори є оригінальними за своєю художньою цінністю та відображають 
момент залучення кустарних промислів у радянській плановій економіці.

У роботах Н.П. Скопець відчувається індивідуальний художній почерк, власний 
підхід до побудови орнаментальної композиції. Вона тонко відчуває специфіку різних 
за структурою ниток. Залежно від узятого за основу мотиву – «ромба», «розетки» – 
художниця детально опрацьовує додаткові мотиви – «сіточки», «драбинки», «стовпчики». 
Тонко продумує співвідношення орнаменту з тлом, що надає виробам святковості, 
вишуканості та урочистості [1, c. 113].

Як відзначають автори монографії «Декоративно-прикладне мистецтво» 
Є. Антонович, Р. Захарчук-Чугай та М. Станкович: «Загалом у тканинах Богуславської 
фабрики художніх виробів «Перемога» виявляється емоційно-насичена, дивовижна сила 
декоративного мистецтва, досягнута індивідуальною творчістю художників, майстрів, 
які працюють в єдиному традиційно-художньому стилі» [1, с. 113]. Творчий доробок 
І. Нечипоренка, Н. Скопець та інших талановитих майстрів богуславської фабрики 
«Перемога» відіграли значну роль у збереженні народних традицій у сфері декоративно-
ужиткової творчості, а також постає як агітаційна продукція, направлена на становлення 
нових тенденцій у ткацькому промислі. Позитивним є той факт, що наразі у громадян 
України активізується почуття національної самосвідомості, зростає й зацікавлення 
народними ручнотканими виробами. На початку нового тисячоліття посилюється їхня 
роль насамперед як репрезентантів народної традиції [12]. 

Наразі в колекції НІЕЗ «Переяслав» із Богуславської фабрики «Перемога» 
представлені роботи заслуженого майстра народної творчості України І.Г. Нечипоренка 
та художниці підприємства Н.П. Скопець. Музейна збірка, яка сформувалася у минулому 
столітті, являється мистецьким, науковим і духовним багажем як для сьогоднішнього 
покоління молоді, так і для наступних, слугує естетичним зразком для відвідувачів та 
дослідників народного декоративно-ужиткового мистецтва.
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Zayika N. Products of Bohuslav articles factory «Victory» in collections of NНER «Pereiaslav».
The article highlites the work of the Boguslav factory, which was in the Soviet period a signifi cant 

center of folk arts and crafts, in particular weaving.
In her development, I. Nechiporenko played a prominent role, which led to innovations in traditional 

Bohuslav weaving and its popularization. The best works of the master are stored in various museums of Ukraine.
During 30 years of fruitful work, N. Skopets made a signifi cant contribution to the defi nition of 

innovative trends in the development of ornamental weaving. In her works she feels an individual handwriting, 
her own approach to the construction of an ornamental composition.

The information and characteristic of copyrights of the masters of the Boguslav factory «Victory» in the 
stock collection of the NНER «Pereiaslav» is given.

The museum collection, which was formed in the last century, carries artistic, scientifi c and spiritual 
luggage both for our generation and for generations to come.

Key words: factory, weaving, towel, collection, Boguslav, NНER «Pereiaslav».
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«ВИБРАНІ ТВОРИ» (2012–2017 рр.) 
ЯК ВІДОБРАЖЕННЯ НАУКОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

ПРОФЕСОРА ГРИГОРІЯ КАЗЬМИРЧУКА

Ім’я Григорія Дмитровича Казьмирчука є одним із найбільш відомих у сучасній 
українській історичній науці. Цілий ряд тем з історії України неможливо уявити без 
його наукового доробку. Зокрема, щодо історіографії історії революційного руху та 
еволюції політичних ідей, розвитку університетської освіти, соціально-економічних 
відносин у ХІХ ст. тощо. У цілому ж за всю свою блискучу наукову кар’єру вчений 
оприлюднив більше 400 публікацій як в означених вище напрямах, так і в інших сферах 
історичної науки.

Довгий творчий шлях науковця завжди прослідковується в його публікаціях, 
створених впродовж усього життя. І з часом виникає питання необхідності їх 
узагальнення, оскільки дослідження завжди розпорошені по різних виданнях, часто 
навіть важкодоступних для широкого загалу. Саме тому найкращим способом заповнити 
подібну лакуну є перевидання якщо не всіх творів, то хоча б найбільш яскравих і 
важливих у спадщині науковця.

У презентованому зібранні творів зібрані самі головні твори відомого історика, 
які стали певними віхами його плідного наукового життя.

Відкриває цю серію збірник публікацій, що з’явилися упродовж 1975–
2012 рр. Всі вони (всього – 40 одиниць) тематично пов’язані між собою вивченням 
декабристського руху на теренах України. Серед них, зокрема, статті «Де 
писалась «Руська правда»?», «Шевченко і декабристи», «Декабристи на Поділлі», 
«Декабристи на Волині», «Декабристи Борисови і Полтавщина», «Родина Раєвських 
і декабристи», «Базилевич В.М. і зародження краєзнавчого напряму в українському 
декабористознавстві 1920-х рр.» та ін. Як видно, всі ці роботи охоплюють достатньо 
широке коло питань, пов’язаних із дослідженням історіографічних проблем, краєзнавчих, 
біографічних тощо. У цьому ж томі з’явилося й кілька публікацій, що були вперше 
оприлюднені їх автором.

У другому томі вибраних праць під назвою «Декабристознавство» представлене 
дослідження розвитку декабристознавства як історіографічного напряму в період 
від 1917 до 1993 рр. Звертається увага на сам процес його становлення, вплив на 
нього суспільно-політичних процесів, актуалізація в середовищі істориків, основні 
досягнення тощо.

Третій том («Історіографія руху декабристів») став логічним продовженням 
попереднього і більш ширшим за своїм внутрішнім наповненням, оскільки вже охоплює 
історіографічний процес даного питання від 30-х років ХІХ ст., зосереджуючись на 
характеристиці декабристознавчих шкіл (напр., київська школа), напрямів (дворянська, 
революційно-демократична, марксистсько-ленінська історіографія), на висвітленні 
окремих історіографічних проблем (світогляд декабристів, таємні товариства, 
збройний виступ тощо).

У шостому та сьомому томах були перевидані раніше опубліковані монографії 
«Апостоли правди». Рух декабристів в історичній літературі 1917 – першій половині 
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30-х років» (1997) та «Українське декабристознавство» (2002), причому остання є 
спільним дослідженням самого Григорія Дмитровича та його учня Юрія Латиша. В ній 
не просто показано розвиток декаристознавчих знань на українських землях, але й 
доводиться, що тут «утворилася власна школа декабристознавства. Для її представників 
були характерні об’єднання дослідників навколо теорії українського декабризму, 
основним фактором якої був винятковий вплив історії України на формування світогляду 
декабристів та активна діяльність його лідерів, а також глибокий документалізм 
досліджень, застосування територіального (обласного) методу, інтерес до декабристів-
літераторів і краєзнавчих аспектів руху декабристів» (с. 252).

В якості ще одного збірника декабристознавчих досліджень вийшов п’ятий том 
вибраних творів під загальною назвою «Декабристознавчі студії». Його тематика – це 
окремі проблемні питання історіографії, у т. ч. й історико-біографічного плану. Тут, 
зокрема, були розміщені статті, присвячені В. Романовському, О. Гермайзе, О. Оглоблину, 
В. Сухорукову та ін.

Окремо слід відзначити дев’ятий том – «Університет св. Володимира і Тарас 
Шевченко». Це монографія, яка готувалася автором до 200-річчя з дня народження 
українського поета та до 180-річчя заснування Кирило-Мефодіївського товариства. 
Останнє, як відомо, почало свою діяльність саме в стінах університету. Відповідно, 
мова в цьому томі головним чином іде навколо взаємовідносин Тараса Шевченка та 
учасниками Кирило-Мефодіївського товариства. Як відзначається в монографії, між ними 
«розгортаються палкі обговорення слов’янської ідеї, долі українського народу, у тому 
числі й освіти, визволення народу із кріпосної неволі» (с. 6). Побіжно тут зачіпаються й 
інші питання, зокрема – актуальні проблеми історіографії братства, їх листування тощо.

Насамкінець необхідно також відмітити четвертий та восьмий томи. Їх 
об’єднує краєзнавча тематика – історія села Кальник на Вінничині. На жаль, на 
сьогодні зрідка можна побачити настільки ґрунтовне дослідження одного населеного 
пункту. Особливо тут слід відзначити той корпус документів, який був виявлений у 
Центральному державному історичному архіві України (м. Київ), а потім опрацьований 
та опублікований Григорієм Казьмирчуком. Розкривається цілий ряд питань історії 
конкретного населеного пункту у соціальному, економічному та інших зрізах за період 
від кінця ХVIII ст. до 1860-х років. Хоч ці два томи й можуть здатися на перший погляд 
дуже вузькими і специфічними виданнями, насправді це не так, оскільки вони можуть 
стати у нагоді багатьом дослідникам більш ширших проблем української історії.

Принагідно слід відзначити, що діяльну участь у підготовці представленого видання 
відіграли учні Григорія Дмитровича, зокрема Ю. Латиш та О. Вербовий. Відрадними є 
постійний зв’язок та підтримка між професором і його послідовниками в науці.

Зрозуміло, що у представленому виданні не всі праці Григорія Казьмирчука були 
перевидані. Укладачі цієї серії зосередилися лише на найбільш важливих із них. Тому 
можна очікувати продовження і появи вже нових томів, які суттєво розширять уявлення 
щодо наукового доробку вченого.
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СТАНОВЛЕННЯ Й РОЗВИТОК ПЕДАГОГІЧНОГО ВНЗ 
У ПЕРЕЯСЛАВІ-ХМЕЛЬНИЦЬКОМУ (ВІД ФІЛІАЛУ ДО УНІВЕРСИТЕТУ): 

ІСТОРИЧНИЙ НАРИС ДО 30-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ

В історичному нарисі на основі архівних матеріалів університету детально розглянуто історію 
становлення й розвитку педагогічного ВНЗ у Переяславі-Хмельницькому упродовж трьох останніх 
десятиліть, презентовано історичний матеріал про чисельний загін переяславських педагогів і науковців. 
Акцентовано увагу на тому, що в сучасному світі вища освіта постала складним і багатовимірним 
суспільним явищем, що перебуває в нерозривному, двосторонньому зв’язку з суспільством. Суспільство 
шляхом соціального замовлення формує освітню систему, а система вищої освіти, як сфера виробництва 
й передачі знань і соціального досвіду, впливає на розвиток суспільства й відповідним чином формує його.

Аргументовано тезу, що новітня Українська держава й молоде громадянське суспільство 
переживають крах і злам недемократичних форм соціальної організації й опинились у дуже складній 
ситуації соціально-політичного й цивілізаційного самовизначення, змушені одночасно розв’язувати 
низку різноспрямованих завдань: долати важкий тягар тоталітарної радянської спадщини, творити 
національну державність, виробляти конкурентоспроможні стратегії розвитку в сучасному 
глобалізованому світі. Ця непроста ситуація потребує пошуку нових людей (і організаторів, і виконавців) 
і нових підходів до осмислення сучасного світу, формування й розробки новітніх життєздатних 
теоретичних (у т. ч. й освітніх) парадигм.

Червоною ниткою через нарис проходить теза про те, що, як історію творить народ, так і 
освіта й наука твориться носіями знань, невтомними педагогами-подвижниками, які, поза сумнівом, є 
елітою й візитівкою навчального закладу в Переяславі-Хмельницькому. На сторінках історичного нарису 
презентовані науковці Університету, які добре відомі широкому загалу освітян України, які ефективно 
працюють у галузі історії й політології, філософії, педагогіки і психології, філології, фізичного виховання, 
валеології й педіатрії, народної ботаніки і зоології, економіки. У ньому 30-річна історія наукового 
пошуку, навчального й виховного процесу представлена через призму людського виміру, розкриття внеску 
кожного науковця, педагога, вихователя й наставника молоді в зведення храму освіти і науки у древньому 
історичному Переяславі, який у 2017 р. відсвяткував 1110-річчя від першої писемної згадки.

Прослідковано спадкоємність навчальних закладів (від філіалу Київського державного педагогічного 
інституту ім. О.М. Горького (23 червня 1986 р. – 17 вересня 1991 р.), Переяслав-Хмельницького філіалу 
Київського державного педагогічного інституту ім. М.П. Драгоманова (17 вересня 1991 – 24 листопада 
1993 рр.), до Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту (24 листопада 1993 р. – 
28 лютого 2002 р.) та Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені Григорія 
Сковороди (від 28 лютого 2002 р. – дотепер) у Переяславі-Хмельницькому, творче використання їхніх 
кращих педагогічних надбань у процесі навчання й сучасній педагогічній практиці.

Ключові слова: педагогічний ВНЗ, університет, освіта, процес навчання, переяславські 
педагоги і науковці.

На початку ХХІ ст. Україна й властиві їй форми суспільної організації опинилися 
перед численними викликами, зумовленими процесом глобалізації й пов’язаними із ним 
усеохоплюючими політичними, соціально-економічними, культурними, конфесійними 
та іншими метаморфозами. Переживаючи крах і злам недемократичних форм 
соціальної організації й опинившись у дуже непростій ситуації соціально-політичного й 
цивілізаційного самовизначення, українське суспільство змушене одночасно розв’язувати 
низку різноспрямованих завдань: долати важкий тягар тоталітарної радянської 
спадщини, творити національну державність, виробляти конкурентоспроможні стратегії 
розвитку в сучасному глобалізованому світі. Ця непроста ситуація потребує пошуку 
нових людей (і організаторів, і виконавців) і нових підходів до осмислення сучасного 
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світу, формування й розробки новітніх життєздатних теоретичних (у т. ч. й освітніх) 
парадигм. Важко уявити, щоб це складне завдання виявилося посильним малоосвіченим 
громадянам. У сучасному світі вища освіта постала складним і багатовимірним 
суспільним явищем, що перебуває в нерозривному, двосторонньому зв’язку з 
суспільством. Суспільство шляхом соціального замовлення формує освітню систему, 
а система вищої освіти як сфера виробництва й передачі знань і соціального досвіду, 
впливає на розвиток суспільства й відповідним чином формує його.

Допомогти вирішити це вкрай складне завдання покликаний і ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди», 
який розпочав свою діяльність (і започаткував свою історію) 23 червня 1986 р. 
згідно рішення Президії Ради Міністрів УРСР «Про відкриття в місті Переяславі-
Хмельницькому Київської області філіалу Київського державного педагогічного інституту 
ім. О.М. Горького» (під цією назвою філіал функціонував до 17 вересня 1991 р.). Як 
історію творить народ, так і освіта та наука твориться носіями знань, невтомними 
педагогами-подвижниками (саме так їх можна назвати на тлі перманентного безгрошів’я 
в сфері освіти і науки упродовж 26 років української незалежності), які, поза сумнівом, 
є елітою й візитівкою навчального закладу. Широкому загалу освітян України добре 
відомі науковці Університету, які ефективно працюють у галузі історії й політології, 
філософії, педагогіки і психології, філології, фізичного виховання, валеології й педіатрії, 
народної ботаніки і зоології, економіки. Про них і про чисельний загін переяславських 
педагогів йтиметься в нашому історичному нарисі. У ньому 30-річна історія наукового 
пошуку, навчального й виховного процесу представлена через призму людського виміру, 
розкриття внеску кожного науковця, педагога, вихователя й наставника молоді в зведення 
храму освіти і науки у древньому історичному Переяславі, який у 2017 р. відсвяткував 
своє 1110-річчя від першої писемної згадки.

У створеному 1986 р. філіалі функціонувало всього два факультети: педагогічний 
і філологічний. Згідно з наказом № 60-к від 29 серпня 1987 р. по Переяслав-
Хмельницькому філіалу КДПІ ім. О.М. Горького виконуючими обов’язків декана 
педагогічного факультету з 01 вересня 1987 р. призначено кандидата історичних наук, 
старшого викладача Тараненка М.Г., філологічного – кандидата педагогічних наук, 
старшого викладача Потапенка О.І. Відповідно до наказу № 69-к від 28 вересня 1987 р. 
по Переяслав-Хмельницькому філіалу КДПІ ім. О.М. Горького обидва призначені 
на посаду декана до обрання по конкурсу. Відповідно до рішення вченої ради КДПІ 
ім. О.М. Горького від 09 грудня 1987 р. й наказу № 674-ок від 15 грудня 1987 р., 
наказами за № 95-к від 16 грудня 1987 р. і № 2-ок від 05 січня 1988 р. в Переяслав-
Хмельницькому філіалі були відкриті кафедри марксизму-ленінізму (в. о. завідувача до 
обрання по конкурсу призначено доктора філософських наук, професора Стогнія І.П., 
затверджений на посаді з 30 грудня 1988 р.), філології (в. о. завідувача кафедри до 
обрання по конкурсу призначено кандидата філологічних наук, доцента Лебеденко Н.П.), 
педагогіки і психології (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено 
кандидата педагогічних наук, доцента Сенчила В.Л., з 15 березня 1989 р. в. о. завідувача 
кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата психологічних наук, доцента 
Шкуленду М.М., затверджений на посаді з 16 травня 1990 р.), фізичного виховання 
(в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата педагогічних 
наук, доцента Пангелова Б.П., затверджений на посаді з 30 грудня 1988 р.), природничих 
наук (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата медичних 
наук, старшого викладача Купцова В.В., з 03 січня 1989 р. в. о. завідувача кафедри до 
обрання по конкурсу призначено кандидата педагогічних наук, доцента Чернова Б.О., 
затверджений на посаді завідувача кафедри з 16 травня 1990 р.). Відповідно до рішення 
Міністерства народної освіти УРСР № 797 від 29 серпня 1988 р. й наказу по КДПІ 
ім. О.М. Горького за № 509-к від 29 серпня 1988 р., наказу № 55-к від 02 вересня 
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1988 р. по Переяслав-Хмельницькому філіалу, були відкриті кафедри української мови 
та літератури (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата 
педагогічних наук, доцента Потапенка О.І., затверджений на посаді завідувача кафедри 
з 16 травня 1990 р.), російської мови та літератури (в. о. завідувача кафедри до 
обрання по конкурсу призначено кандидата філологічних наук, доцента Лебеденко Н.П., 
затверджена на посаді завідувача кафедри з 30 грудня 1988 р.), іноземних мов (в. о. 
завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата філологічних наук, 
доцента Мільошина Ю.О., затверджений на посаді завідувача кафедри з 16 травня 
1990 р.), педагогіки й методики початкового навчання (в. о. завідувача кафедри до 
обрання по конкурсу призначено кандидата педагогічних наук, доцента Мазоху Д.С.).

На підставі дозволу Міністерства народної освіти УРСР від 11 липня 1989 р., 
наказу по КДПУ ім. О.М. Горького № 441 від 30 серпня 1989 р. в Переяслав-
Хмельницькому філіалі КДПІ ім. О.М. Горького наказом за № 54-к від 31 серпня 
1989 р. були створені факультет фізичного виховання (з 01 вересня 1989 р. деканом до 
обрання по конкурсу призначено кандидата історичних наук, доцента Коцура В.П.), а 
також кафедри фізичного виховання (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу 
призначено кандидата педагогічних наук, доцента Пангелова Б.П.), теорії й методики 
фізичного виховання (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено 
доцента Волкова Л.В., затверджений на посаді завідувача кафедри з 31 травня 1991 р.), 
теорії та методики мов на педагогічному факультеті (в. о. завідувача кафедри до обрання 
по конкурсу призначено доцента Ульянцеву С.Г.).

З березня 1990 р. кафедра марксизму-ленінізму перейменована в кафедру 
суспільних наук (завідувач кафедри – професор Стогній І.П.). На підставі рішення Ради 
Інституту від 30 серпня 1990 р. протокол № 1, наказом № 176 від 06 вересня 1990 р. 
в Переяслав-Хмельницькому філіалі КДПІ ім. О.М. Горького згідно наказу № 76-5 від 
10 вересня 1990 р. були створені кафедри російської мови (в. о. завідувача кафедри 
до обрання по конкурсу призначено доцента Ульянцеву С.Г., затверджена на посаді 
завідувача кафедри з 31 травня 1991 р.), російської літератури (в. о. завідувача кафедри 
до обрання по конкурсу призначено доцента Лебеденко Н.П.), біологічних основ 
фізичного виховання (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено 
кандидата біологічних наук, доцента Люріна І.Б., з 21 серпня 1991 р. в. о. завідувача 
кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата біологічних наук, доцента 
Джурана В.М.), фізичного виховання й спорту (в. о. завідувача кафедри до обрання по 
конкурсу призначено кандидата біологічних наук, доцента Цибізова Г.Г.), музики (в. о. 
завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено старшого викладача Ляшка М.П., 
затверджений на посаді завідувача кафедри з 31 січня 1992 р.).

На підставі рішення Ради Переяслав-Хмельницького філіалу КДПІ 
ім. О.М. Горького від 05 грудня 1990 р., наказу № 532 від 06 грудня 1990 р. по 
КДПІ ім. О.М. Горького, згідно наказу № 133-к від 06 грудня 1990 р. по Переяслав-
Хмельницькому філіалу, кандидат біологічних наук, доцент Куйбіда В.В. був 
призначений деканом педагогічного факультету; кандидат педагогічних наук, доцент 
Потапенко О.І. – деканом філологічного факультету; кандидат історичних наук, доцент 
Коцур В.П. – деканом факультету фізичного виховання.

На підставі наказу № 10-к від 18 січня 1991 р. по Переяслав-Хмельницькому 
філіалу в. о. завідувача кафедрою педагогіки та психології призначено доцента 
Ярмоленка П.Я. (затверджений на посаді завідувача кафедри з 20 грудня 1991 р.). 
Наказом по КДПІ ім. О.М. Горького за № 63 від 27 лютого 1991 р. у філіалі згідно наказу 
№ 24-А-К від 28 лютого 1991 р. була створена кафедра спортивних ігор (в. о. завідувача 
кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата педагогічних наук, доцента 
Джуса О.М., затверджений на посаді завідувача кафедри з 29 листопада 1991 р.).
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Процес організаційного становлення й розбудови молодого ВНЗ на Київщині 
продовжився після здобуття Україною незалежності. Згідно рішення вченої ради 
Київського державного педагогічного університету ім. М.П. Драгоманова та Вченої 
ради філіалу (упродовж 17 вересня 1991 – 24 листопада 1993 рр. філіал іменувався – 
Переяслав-Хмельницький філіал Київського державного педагогічного інституту 
ім. М.П. Драгоманова) наказом № 67-к від 01 вересня 1992 р. були створені випускові 
кафедри дошкільної педагогіки й психології (в. о. завідувача кафедри до обрання 
по конкурсу призначено кандидата психологічних наук, доцента Шкуленду М.М.), 
української мови і методики викладання (в. о. завідувача кафедри до обрання по 
конкурсу призначено кандидата педагогічних наук, доцента Потапенка О.І.), української 
та зарубіжної літератури (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено 
кандидата філологічних наук, доцента Кузьменка В.І.), кафедра російської та зарубіжної 
літератури (в. о. завідувача кафедри до обрання по конкурсу призначено кандидата 
філологічних наук, доцента Лебеденко Н.П.), мовознавства (в. о. завідувача кафедри до 
обрання по конкурсу призначено кандидата філологічних наук, доцента Ульянцеву С.Г.). 

Згідно наказу № 14-к від 26 березня 1993 р. на посадах завідувачів кафедрами 
як обраних по конкурсу затверджено: Гаврилюк Н.С. (кафедра теорії та методики 
викладання мов); Джурана В.М. (кафедра біологічних основ фізичного виховання); 
Кузьменка В.І. (кафедра української та зарубіжної літератури); Лебеденко Н.П. (кафедра 
російської та зарубіжної літератури); Лізньова Ю.М. (кафедра фізичного виховання 
й спорту); Потапенка О.І. (кафедра української мови та методики викладання); 
Пангелова Б.П. (кафедра спортивних дисциплін); Ульянцеву С.Г. (кафедра мовазнавства); 
Шкуленду М.М. (кафедра дошкільної педагогіки і психології).

У 1992 р. процес навчання й виховання студентів відділення «Історія та 
народознавство» на філологічному факультеті забезпечувала кафедра суспільних наук 
(завідувач – доктор філософських наук, професор Стогній І.П.). Наказом за № 49-к 
від 31 серпня 1993 р. на базі кафедри суспільних наук створено кафедру філософії і 
політології (завідувач – доктор філософських наук, професор Стогній І.П.). З 01 вересня 
1993 р. започаткувала роботу кафедра історії і культури України (завідувач – кандидат 
історичних наук, доцент Коцур В.П.).

Постановою Кабінету Міністрів України № 949 від 24 листопада 1993 р. на базі 
Переяслав-Хмельницького філіалу Українського державного педагогічного університету 
ім. М.П. Драгоманова був створений Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
інститут. Наказом № 47-к від 07 лютого 1994 р. професора Стогнія І.П. призначено 
в. о. ректора Переяслав-Хмельницького ДПІ (обраний по конкурсу 03 жовтня 1994 р.). 
Відповідно до наказу № 11 від 21 лютого 1994 р. кандидата педагогічних наук, доцента 
Потапенка О.І. призначено проректором з навчально-виховної роботи; кандидата 
історичних наук, доцента Ткаченка В.М. – проректором з наукової роботи і зовнішніх 
зв’язків; Левченка М.М. – проректором з адміністративно-господарської роботи; 
старшого викладача Білобровко Т.І. – проректором по капітальному будівництву (наказ 
№ 32-к від 21 березня 1994 р.) (з 25 березня 1997 р. до штатного розпису інституту 
наказом № 29-к від 25 березня 1997 р. замість вищезазначеної введено посаду 
проректора з економічної роботи і міжвузівських зв’язків); професора Волкова Л.В. – 
проректором із заочного навчання (наказ № 60-к від 01 вересня 1994 р.).

Згідно наказу № 22-к від 21 лютого 1994 р. завідуючими кафедрою філософії 
і політології призначено професора Стогнія І.П., історії і культури України – доцента 
Коцура В.П.; української і зарубіжної літератури – доцента Кузьменка В.І.; української 
мови та методики викладання – доцента Потапенка О.І.; мовознавства – доцента 
Ульянцеву С.Г.; іноземних мов – доцента Мільошина Ю.О.; теорії та методики мов – 
доцента Гаврилюк Н.С.; біологічних основ фізичного виховання – доцента Джурана В.М.; 
фізичного виховання та спорту – старшого викладача Лізньова Ю.М.; спортивних ігор – 
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професора Джуса О.М.; спортивних дисциплін – доцента Пангелова Б.П.; музики – 
старшого викладача Ляшка М.П.; природничих наук – доцента Чернова Б.О.; дошкільної 
педагогіки та психології – доцента Шкуленду М.М.; педагогіки і психології – доцента 
Ярмоленка П.Я.; теорії та методики фізичного виховання – професора Волкова Л.В.; 
в. о. завідувачів кафедрою: педагогіки та методики початкового навчання – в. о. доцента 
Васенка В.В.; російської та зарубіжної літератури – доцента Ульянцева Д.М.; деканом 
факультету фізичного виховання – доцента Коцура В.П.; педагогічного факультету – 
доцента Куйбіду В.В. Наказом № 57-к від 29 серпня 1994 р в інституті створено 
ректорат, конкурсну й експертну комісії. 

З 01 вересня 1994 р., виконуючи рішення Вченої ради Інституту від 28 серпня 
1994 р. (протокол № 3), наказом за № 58-к від 30 серпня 1994 р. був створений 
історичний факультет (декан – доцент Коцур В.П.). Деканом факультету фізичного 
виховання призначено з 01 вересня доцента Пангелова Б.П. З 01 березня 1995 р. в 
штатний розпис інституту введено посаду декана з заочної форми навчання (декан – 
старший викладач Стадник М.М., наказ № 18-к від 20 лютого 1995 р). У зв’язку з 
об’єднанням (через скорочення контингенту студентів) кафедр мовознавства й російської 
та зарубіжної літератури, відкрито кафедру російської мови та літератури (завідувач – 
доцент Майдаченко П.І.). На базі кафедри дошкільної педагогіки і психології створено 
кафедру дошкільної педагогіки і практичної психології (завідувач – доцент Хомич Г.О.). 

З 01 грудня 1994 р. Постановою Кабінету Міністрів України № 888 Переяслав-
Хмельницькому державному педагогічному інституту присвоєно ім’я видатного 
філософа й мислителя Г.С. Сковороди. 20 вересня 1995 р. у вузі відкрита аспірантура. 
Згідно рішення Ради інституту від 30 жовтня 1995 р., наказом за № 58-к від 31 жовтня 
1995 р. на історичному факультеті започатковано роботу кафедри всесвітньої історії 
(в. о. завідувача кафедри – старший викладач Соловйова Т.М.).

Відповідно до рішення ДАК від 13 червня 1996 р. (протокол № 2), Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний інститут ім. Г.С. Сковороди отримав право 
на продовження освітньої діяльності, пов’язаної з наданням вищої освіти на рівні 
кваліфікаційних вимог до спеціаліста з напряму підготовки (спеціальності) згідно 
ліцензії ВПД-Ш № 102523.

1. 6.0101 Педагогіка                 7.010103 Дошкільне виховання
2. 6.0101 Педагогіка                 7.010104 Початкове навчання
3. 6.0101 Педагогіка                 7.010102 Трудове навчання
4. 6.0305 Філологія                  7.030501 Українська мова та література
5. 6.0303 Історія                         7.030301 Всесвітня історія
6. 6.0102 Фізичне виховання  7.010201 Фізичне виховання й спорт.
Керуючись Постановою Кабінету Міністрів України № 1074 від 05 вересня 1996 р. 

«Про затвердження Положення про державні вищі навчальні заклади освіти» наказом 
№ 29-к від 25 березня 1997 р. по Переяслав-Хмельницькому ДПІ ім. Г.С. Сковороди 
професора Чернова Б.О. призначено на посаду проректора з наукової роботи. Рішенням 
атестаційної колегії Міністерства освіти України від 24 жовтня 1996 р. (протокол 
№ 4/3/9-2) вченій раді інституту надано право присвоювати науково-педагогічним 
працівникам інституту вчене звання доцента.

Відповідно до наказу по інституту № 19-к від 25 лютого 1998 р. доцента 
Коцура В.П. призначено на посаду ректора Переяслав-Хмельницького ДПІ 
ім. Г.С. Сковороди. Наказом № 25-пк від 13 березня 1998 р. проректором з навчально-
виховної роботи призначено доцента Калмикову Л.О.; з економічної та адміністративної 
роботи – доцента Джурана В.М.; з наукової роботи – доцента Рика С.М. 

Виконуючи наказ Міністерства освіти України «Про реорганізацію структурних 
підрозділів Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди» № 158 від 06 травня 1998 р., відповідно до постанови Кабінету 
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Міністрів України № 1074 від 05 вересня 1996 р. «Про затвердження положення про 
державний вищий заклад освіти» наказом за № 39-к від 11 травня 1998 р. і № 41-к від 
12 травня 1998 р. було змінено структуру навчально-наукових підрозділів (деканатів) 
Переяслав-Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди. Були 
відкриті нові факультети: післядипломної освіти і підвищення кваліфікації (декан – 
доцент Білобровко Т.І.), довузівської підготовки (декан – професор Потапенко О.І.), 
педагогіки і психології (доцент – Борисова О.О.); змінено назви вже існуючих 
факультетів: факультет підготовки вчителів історії (в. о. декана – старший викладач 
Колибенко О.В.), підготовки вчителів початкової школи (в. о. декана – старший викладач 
Ігнатенко Н.В.), підготовки вчителів української мови і літератури (декан – доцент 
Корпанюк М.П.), підготовки вчителів іноземної мови (декан – доцент Живоглядов О.А.), 
підготовки вчителів трудового навчання і біології (декан – доцент Куйбіда В.В.), 
підготовки вчителів фізичної культури (декан – професор Джус О.М.).

Відповідно до інструктивних листів Міністерства освіти України за № 11-980 від 
05 травня 1998 р., № 1-5/348 від 25 травня 1998 р., а також у зв’язку з необхідністю 
приведення у відповідність кафедр Інституту ліцензованим спеціальностям, за якими 
здійснювалася підготовка педагогічних кадрів, наказом № 55-к від 22 червня 1998 р. 
ліквідовано 19 існуючих на той час кафедр Інституту й створено 25 нових, зокрема: 
філософії та політології (завідувач – Стогній І.П.); історії України та методики 
викладання (Коцур В.П.); всесвітньої історії (Соловйова Т.М.); педагогіки (Шапран О.І.); 
педагогіки і методики початкового навчання (Мазоха Д.С.); психології (Ярмоленко П.Я.); 
практичної психології (Хомич Г.О.); дошкільної педагогіки і психології (Калмикова Л.О.); 
валеології, анатомії та фізіології (Кебкало Т.Г.); екології та методики природничих 
дисциплін (Чернов Б.О.); української лінгвістики (Карп’юк М.Д.); методики викладання 
української мови та літератури (Потапенко О.І.); теорії та методики мов (Гаврилюк Н.С.); 
української і зарубіжної літератури (Мазоха Г.С.); іноземних мов (Мільошин Ю.О.); 
теорії та методики викладання іноземних мов (Саприкін О.А.); методики музичного 
виховання та гри на музичних інструментах (Ляшко М. П.); теорії музичних дисциплін та 
хорового диригування (Колос М.Г.); біології (Джуран В.М.); математики та інформатики 
(Філоненко Н.В.); загально-технічних і методичних дисциплін (Васенко В.В.); 
спортивних дисциплін (Пангелов Б.П.); спортивних ігор (Джус О.М.); теорії та 
методики фізичного виховання (Волков Л.В.); фізичного виховання та здорового способу 
життя (Шульга М.П.).

У зв’язку з клопотанням Переяслав-Хмельницького голови міської ради народних 
депутатів № 494/7-22 від 11 червня 1998 р., згідно листів Міністерства освіти України 
за № 1/11-1664 від 10 липня 1998 р. та № 5.1.-5/348 від 25 травня 1998 р., на основі 
узгодження з Міністерством освіти України (лист за № 127 від 27 серпня 1998 р.) з 
метою підготовки спеціалістів економічного профілю для Переяслав-Хмельницького 
регіону наказом за № 72-к від 28 серпня 1998 р. в Інституті відкрито економічне 
відділення (завідувач – старший викладач Калмиков В.В.) за напрямом 0501. «Економіка 
й підприємництво» (бакалаврат), започаткувала роботу кафедра соціально-економічних 
наук (завідувач – доцент Муромцев М.М.). Згідно наказу Міністерства освіти України 
№ 364 від 14 жовтня 1998 р., наказом по Інституту за № 97 від 16 жовтня 1998 р. був 
створений економічний факультет (декан – старший викладач Калмиков В.В.) Переяслав-
Хмельницького державного педагогічного інституту ім. Г.С. Сковороди. Рішенням 
ДАК від 09 липня 1999 р. Інституту надані ліцензії зі спеціальностей «Економіка 
підприємства», «Маркетинг», «Облік та аудит».

Наказом по Інституту за № 4 від 10 січня 2000 р. 9 кафедрам надано статус 
загальноінститутських, 4 – міжфакультетських, 21 – випускових. 10 жовтня 2000 р. 
рішенням ДАК (протокол № 29) Переяслав-Хмельницький ДПІ імені Г.С. Сковороди 
визнано акредитованим за статусом вищого закладу освіти ІІІ рівня акредитації в цілому. 



Â è ï .  1 3 ,  2 0 1 8

275

Рішенням ДАК від 10 червня 2003 р. за № 45 акредитовані за ІV рівнем спеціальності 
8.010101 Дошкільне виховання; 8.010103 ПМСО. Українська мова; Французька мова; 
Англійська мова; Німецька мова; Історія; Біологія; Трудове навчання; Фізична культура. 
Рішенням ДАК від 24 лютого 2004 р. (протокол № 49) Переяслав-Хмельницький ДПУ 
імені Григорія Сковороди акредитований в цілому за ІV рівнем. Розпорядженням 
Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. за № 85-р на базі Інституту утворено 
Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди.

На підставі свідоцтва про державну реєстрацію юридичної особи (серія А00 
№ 562231) і довідки № 233/5 2005 р. з єдиного державного реєстру підприємств 
та організацій України з 28 вересня 2005 р. назву вузу «Переяслав-Хмельницький 
державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди» змінено на «Державний 
вищий навчальний заклад «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди».

За період з 2006 по 2008 рр. сталися деякі структурні зміни у ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія Сковороди». 
Зокрема, з 01 січня 2006 р. створено редакційно-видавничий відділ (наказ ректора № 6 
від 13 січня 2006 р.). Змінено назви відокремлених структурних підрозділів (наказ № 6 
від 12 травня 2006 р.). Створено на базі факультетів, інститутів та інших структурних 
підрозділів закладу загально-університетський народний хор (наказ № 131 від 05 вересня 
2006 р.). З 01 січня 2006 р. створено навчально-науковий Центр наукової і дидактичної 
філософії (наказ № 133, п. 1 від 15 вересня 2006 р.), а при відділенні післядипломної 
освіти створено навчально-науковий Центр з освітнього менеджменту (наказ № 133, 
п. 2 від 15 вересня 2006 р.). Відновлено діяльність лабораторії духовного розвитку 
особистості на громадських засадах (наказ № 40 від 02 жовтня 2006 р.). Змінено назву 
кафедри географії і методики навчання природничих дисциплін на «географії, екології і 
методики навчання природничих дисциплін» (наказ № 115 від 28 cерпня 2007 р.). 

У березні 2008 р. в Університеті створено Центр комп’ютерного тестування 
(наказ № 40 від 12 березня 2008 р. «Про вдосконалення тестового контролю знань 
студентів»). Перейменовано назви посад: «проректор з навчально-виховної роботи» на 
«перший проректор», «проректор з економічно-адміністративної роботи» на «проректор 
з науково-педагогічної роботи» (наказ № 53 від 11 квітня 2008 р.).

З 01 вересня 2008 р. на базі економічного факультету створено навчально-
науковий фінансово-економічний інститут як структурний підрозділ ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький ДПУ імені Григорія Сковороди» (наказ № 99 від 02 липня 2008 р.). 
Відновлено діяльність навчально-методичної лабораторії етнопедагогіки при 
кафедрі загальної і соціальної педагогіки на громадських засадах (наказ № 157 від 
30 вересня 2008 р.).

На виконання наказу № 83 від 25 червня 2010 р. про реорганізацію кафедр 
Університету, були реорганізовані й створені нові кафедри: політології (завідувач, доцент 
Дем’яненко В.М.); філософії (професор Стогній І.П.); загальної історії, правознавства 
і методик навчання (професор Реєнт О.П.); історії та культури України (професор 
Коцур В.П.); фінансів, грошового обігу і кредиту (професор Боголіб Т.М.); обліку, 
аудиту і контролінгу (доцент Плескач В.Л.); економічної теорії і методології наукових 
досліджень (доцент Рудницька О.В.); економіки підприємства та інноваційного розвитку 
(професор Бондар І.К.); спортивних дисциплін і туризму (доцент Закопайло С.А.); 
теорії та методики фізичного виховання і спорту (професор Волков Л.В.); спортивних 
ігор (професор Джус О.М.); педагогіки, теорії і методики початкової освіти (професор 
Ігнатенко Н.В.); мистецьких дисциплін і методик навчання (доцент Кожевнікова Л.В.); 
педагогіки і методики дошкільної освіти (професор Нікітчина С.О.); педагогіки (доцент 
Шапран О.І.); соціальної педагогіки та освіти дорослих (професор Мазоха Д.С.); 
управління та моніторингу якості освіти (професор Лікарчук І.Л.); психології (професор 
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Булах І.С.); медико-біологічних дисциплін і валеології (доцент Кебкало Т.Г.); біології 
і методики навчання (професор Джуран В.М.); математики, інформатики і методики 
навчання (доцент Філоненко Н.В.); теорії і методики викладання трудового навчання і 
креслення (професор Сидоренко В.К.); географії, екології і методики навчання (професор 
Чернов Б.О.); української лінгвістики і методики навчання (професор Потапенко О.І.); 
української і зарубіжної літератури та методики навчання (професор Мазоха Г.С.); 
іноземної філології і методики навчання (професор Туліна Т.О.); практики іноземного 
мовлення (доцент Швець Т.А.).

Своє 30-річчя Університет зустрів, маючи у своєму складі 7 факультетів 
(історичний; педагогіки і психології; педагогічний; природничо-технологічний; 
філологічний; фінансово-гуманітарний; фізичного виховання), відділення післядипломної 
освіти, 29 кафедр. У рік свого ювілею університет здійснював підготовку фахівців за 
23 напрямами освітньо-кваліфікаційного рівня та освітньо-професійними програмами 
підготовки бакалаврів; 22 спеціальностями о. к. р. «спеціаліст»; 23 спеціальностями 
освітньо-професійних програм магістрів; 14 спеціальностями підготовки доктора 
філософії. Чисельність студентів і слухачів усіх форм навчання становила 5459 осіб, у 
т. ч. денної форми навчання 3261 особа, заочної – 1924 особи, слухачів – 274 особи. 
Усього Університетом за 30 років підготовлено понад 28 тисяч фахівців для педагогічної 
освіти, галузей знань: фізичного виховання, спорту й здоров’я людини; мистецтва; 
гуманітарних наук; соціально-політичних наук; природничих; фізико-математичних 
наук та економічної галузі. Понад 80% випускників розподілено в навчальні заклади, 
виробничі установи і підприємства Київщини. Загальна чисельність науково-педагогічних 
працівників Університету становила 373 особи, із них 40 осіб (11%) докторів наук, 
професорів, 206 осіб (55%) – кандидатів наук, доцентів, усього науковців і працівників 
із вченими званнями і науковими ступенями – 246 осіб (66%).

Керуючись принципом інтеграції освіти і науки в Університеті створено 6 наукових 
центрів: усної історії; сковородинознавства; нумізматики і грошового обігу; генеалогічних 
досліджень та історичної регіоналістики; правового навчання та виховання; тестових 
технологій і моніторингу якості освітніх послуг. Спільно з інститутом педагогіки 
АПН України створено школу-лабораторію в навчальному комплексі «Університет-ЗОШ 
№ 7», яка забезпечує розробку, експериментування й апробацію нових педагогічних 
концепцій і ідей, спрямованих на оновлення й поглиблення змісту навчально-
виховного процесу. Забезпечено функціонування 15 навчально-методичних лабораторій: 
психолінгвістики розвитку дитини; духовного розвитку особистості; біохімії; діагностики 
здоров’я; регіональних особливостей розвитку оздоровчо-спортивного туризму й 
краєзнавчої роботи; археологічних досліджень; проблем інноватики у технологічній 
освіті; політико-соціологічних досліджень; психолого-медико-педагогічної служби; 
педагогічних технологій початкової освіти; сучасних технологій фізичного виховання та 
спортивної підготовки дітей і молоді України; інформаційних систем; машинознавства; 
основ електротехніки і загальної фізики; вивчення повсякденної історії українського 
суспільства. У навчальному закладі успішно діють п’ятнадцять наукових шкіл провідних 
учених-професорів університету. 

Отже, відродження, збереження й подальший розвиток освітянських традицій 
у Переяславі, спадкоємність навчальних закладів (від єзуїтської колегії, початкової 
духовної школи при єпископській кафедрі, слов’яно-латинської школи, колегіуму 
(семінарії), духовного, комерційного й народного училищ до педшколи, педагогічного 
училища, педагогічного інституту та університету), творче використання їхніх 
кращих педагогічних надбань у процесі навчання й сучасній педагогічній практиці, 
дозволяє з оптимізмом дивитися в майбутнє, адекватно відповідати на глобальні, 
загальноєвропейські, регіональні й національні виклики.
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Demianenko B. The formation and development of a pedagogical university in Pereiaslav-
Khmelnytskyi (from an outliar to a university): a historical essay to the 30th anniversary.

The history of formation and development of pedagogical University in Pereiaslav-Khmelnytskyi during 
the last three decades have been considered in detail in the historical essay based on archival materials. There 
is also presented historical material about the numerous group of the local teachers and scholars. The emphasis 
is placed on the fact that in the modern world higher education has become a complex and multidimensional 
social phenom enon which is inextricably linked with the society. Society make a social order to form an 
educational system, and the system of higher education as a sphere of production and transfer of knowledge and 
social experience affects the development of society and accordingly forms it.

The thesis that the newest Ukrainian state and young civil society are undergoing the collapse and 
breaking of undemocratic forms of social organization were argued, they found themselves in a very diffi cult 
situation of socio-political and civilizational self-determination. They are forced simultaneously to resolve a 
number of diverse tasks: to overcome the heavy burden of a totalitarian of Soviet heritage, to create a national 
statehood, to develop competitive development strategies in a modern globalized world. This diffi cult situation 
requires the search for new people (both organizers and executors) and new approaches to comprehension of the 
modern world, the formation and development of the latest viable theoretical (including educational) paradigms. 

The red thread through the essay is the thesis that just like the history is made by people, the education 
and science are created by the bearers of knowledge, the tireless pedagogues-ascetics, which undoubtedly are the 
elite and business card of the educational institution in Pereiaslav-Khmelnytskyi. Scientists from the University 
who are well-known to the general public of Ukrainian educators and who work effectively in the fi eld of 
history and political science, philosophy, pedagogy and psychology, philology, physical education, valeology 
and pediatrics, folk botany and zoology, economics are well presented in the historical essay. The 30-year 
history of scientifi c research and educational process is presented through the prism of human dimension, the 
disclosure of the contribution of each scientist, teacher, educator and mentor of youth to the construction of the 
temple of education and science in the ancient Pereiaslav which celebrated the 1110th anniversary from the fi rst 
written mention in 2017.

The succession of educational institutions (from the outliar of the Kyiv O.M. Gorky State Pedagogical 
Institute (June 23, 1986 – September 17, 1991), Pereiaslav-Khmelnytskyi outliar of the Kyiv M. Dragomanov 
State Pedagogical Institute (September 17, 1991 – November 24, 1993) to the Pereiaslav-Khmelnytskyi State 
Pedagogical Institute (November 24, 1993 – February 28, 2002) and Pereiaslav-Khmelnytskyi Hryhorii 
Skovoroda State Pedagogical University (from February 28, 2002 to the present)) in Pereiaslav-Khmelnytskyi 
with the use of their best pedagogical achievements in the learning process and modern pedagogical practice 
are investigated in the article.

Key words: pedagogical institution of higher education, university, education, study process, Pereiaslav 
teachers and scientists.

Одержано 22.02.2018.
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Неоніла Красножон
(Переяслав-Хмельницький)

ДОВГИЙ ШЛЯХ НА НИВІ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ Й ОСВІТИ
(ДО 85-РІЧНОГО ЮВІЛЕЮ ПРОФЕСОРА ВАСИЛЯ ПЕТРОВИЧА ШЕВЧУКА)

Доктор історичних наук, професор, 
заслужений працівник вищої школи України, 
відомий науковець і педагог, Людина з 
великої літери – Василь Петрович Шевчук 
зробив неоцінений внесок у розвиток 
історичного факультету ДВНЗ «Переяслав-
Хмельницький державний педагогічний 
університет імені Григорія Сковороди».

Народився майбутній науковець 
31 січня 1933 р. у с. Гурівці Козятинського 
району Вінницької області в сім’ї селян-
хліборобів. Батько загинув на фронті 
німецько-радянської війни. Підлітком Василь 
під час канікул працював у місцевому 
колгоспі, допомагав по господарству матері, 
яка виховувала ще брата Миколу та сестру 
Галину. У школі із зацікавленням вивчав 
фізику та хімію, однак у виборі майбутньої 
професії перевагу надав історії. Після 
закінчення Глухівецької середньої школи 
у 1951 р. вступив на історичний факультет 
Вінницького педагогічного інституту імені 
М. Островського. Перші кроки у наукових 
пошуках зробив під керівництвом доцента, 

кандидата історичних наук І.А. Пшука, написавши на основі архівних джерел роботу 
«Селянський рух на Поділлі в другій половині XIX століття», яка посіла перше 
місце в загальноінститутському конкурсі студентських робіт. Педагогічний інститут 
закінчив із відзнакою.

Спочатку Василь Петрович працював вчителем історії у Сестренівській середній 
школі, що на Вінниччині. У місцевому клубі часто виступав з лекціями та бесідами 
перед громадою села. Впродовж 1955–1958 рр. служив у лавах Військово-морського 
флоту СРСР. Дописував до газети «Страж Балтики» про життя та буденну службу 
військових. Після демобілізації працював лаборантом кафедри марксизму-ленінізму 
Вінницького медичного інституту. У 1960 р. вступив до аспірантури історичного 
факультету Київського державного університету імені Тараса Шевченка на кафедру, 
очолювану професором О.А. Бородіним, під керівництвом якого підготував та захистив 
кандидатську дисертацію на тему «Діяльність партійних організацій України по розвитку 
трудової активності робітничого класу (на матеріалах гірничорудної промисловості 1959–
1961 рр.)». Талановитому науковцю запропонували роботу у столичному університеті 
та з 1963 по 1983 рр. він працював там на кафедрі історії КПРС, пройшовши шлях 
від асистента, старшого викладача, доцента до завідувача кафедри. У 1975 р. захистив 
докторську дисертацію на тему «Діяльність Компартії України по розвитку творчої 
активності робітничого класу (1961–1970)». У 1977 р. присвоєно вчене звання професора. 
У 1990–1995 рр. – завідувач кафедри політичної історії для гуманітарних факультетів. 

Василь Петрович Шевчук
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Працюючи в освіті, Василь Петрович Шевчук значні зусилля зосереджував на 
удосконаленні навчального процесу та підготовці науково-педагогічних працівників для 
вищої школи України. Тільки в Національному університеті імені Тараса  Шевченка 
під його науковим керівництвом захистили дисертації понад 30 здобувачів. Серед його 
учнів, які стали активними поборниками розвитку вищої освіти в Україні, очоливши 
ректорати, деканати, кафедри вищих навчальних закладів України: В.П. Коцур – 
ректор Переяслав-Хмельницького державного педагогічного університету імені 
Григорія Сковороди, Ю.М. Мальчин – ректор Київського муніципального університету, 
П.В. Киридон – проректор Полтавського педагогічного університету імені Короленка, 
П.С. Пацерківський – декан юридичного факультету Чернівецького державного 
університету імені Юрія Федьковича, В.П. Капелюшний  – завідувач кафедри Київського 
національного університету імені Тараса Шевченка.

Загалом Василь Петрович підготував близько 60 кандидатів наук, надав наукову 
консультацію більше 10 здобувачам наукового ступеня доктора наук. Працюючи 
з аспірантами та здобувачами, завжди високу вимогливість поєднував з демократичністю 
та доброзичливістю. Понад 10 років був головою спеціалізованої вченої ради із захисту 
кандидатських та докторських дисертацій у КДУ ім. Т.Г. Шевченка, очолював та 
входив до редколегії фахових наукових журналів та збірників. У 1984 р. В.П. Шевчуку 
присвоєно почесне звання заслуженого працівника вищої школи Української РСР. 
Нагороджений також орденом Дружби народів. Василь Петрович сприяв зростанню 
авторитету університету. Входив до складу комісії Міністерства вищої і середньої 
спеціальної освіти СРСР, яка займалася координацією наукової діяльності тогочасних 
ВНЗ. За рішенням Президії Комітету по Державних преміях в галузі науки і техніки 
України у 1993 р. включений до складу секції суспільних наук.

Наукову діяльність активно поєднував із громадською. Обирався секретарем 
парткому університету, кандидатом у члени ЦК Компартії України, депутатом Київської 
міської ради народних депутатів. Будучи позаштатним лектором товариства «Знання» 
та відділу ЦК Компартії України, виступав з лекціями на суспільно-політичну тематику 
перед широкою громадськістю. У різний час професор В.П. Шевчук читав лекції з історії 
для студентів і викладачів Лейпцігського університету (НДР), університету Санта Клара 
(Куба), університету м. Тампере (Фінляндія), університету м. Братислава (Словаччина). 
Брав активну участь у підготовці істориків та виданні збірників наукових праць 
у Київському славістичному університеті. Викладав історію української державності 
в Уманському державному педагогічному університеті імені Павла Тичини. 

У 1994 р. досвідченого науковця та педагога В.П. Шевчука запросили на роботу 
у Військовий гуманітарний інститут, який із часом увійшов до складу Національної 
академії оборони України (нині – Національний університет оборони України (НУОУ) 
імені Івана Черняховського). Знайомив офіцерів з історією української державності, 
історією створення та функціонування українських військових формувань. Із 2014 р. 
обіймає посаду головного наукового співробітника науково-дослідного центру воєнної 
історії НУОУ імені Івана Черняховського. В.П. Шевчук очолює спеціалізовану вчену раду 
із захисту кандидатських дисертацій з військової історії, є редактором наукового збірника 
«Воєнно-історичний вісник» та членом редколегії «Труди університету». Під його 
науковим керівництвом 10 ад’юнктів та здобувачів захистили кандидатські дисертації 
з військової історії. Працюючи у НУОУ імені Івана Черняховського, зосередив зусилля 
на дослідженні історії та діяльності українських військових формувань, нормативно-
правовій базі створення та розвитку Збройних Сил України, поверненні на Батьківщину 
українців – військових офіцерів у зв’язку з розпадом Радянської армії. Досліджував 
участь підрозділів Збройних сил України у міжнародній миротворчій діяльності. Він є 
активним дослідником антитерористичної операції на Сході України. Василь Петрович 
є одним із авторів підручника «Інформаційно-комунікативні технології в гуманітарній 
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сфері Збройних Сил України» та рецензентом низки наукових і навчальних видань 
із військової історії. Наказом міністра оборони України у 2011 р. нагороджений медаллю 
«За сприяння Збройним Силам України». У 2016 р. відзначений почесним нагрудним 
знаком Начальника Генерального штабу – Головнокомандувача Збройних сил України 
«За самовіддану працю у Збройних силах України».

В.П. Шевчук з колективом історичного факультету 
Переяслав-Хмельницького університету. Приблизно 2003–2004 рр.

Діяльність Василя Петровича Шевчука на історичному факультеті 
ДВНЗ «Переяслав-Хмельницький державний педагогічний університет імені Григорія 
Сковороди» розпочалася з 1998 р. на посаді професора кафедри історії та культури 
України, де і понині він плідно працює на творчій викладацько-науковій ниві. Читає 
спецкурси, присвячені історії виникнення та розвитку української державності, 
створення та діяльності українських політичних партій, розвитку правозахисного 
руху в Україні. Під його науковим керівництвом викладачі й аспіранти педагогічного 
вишу Н.Г. Красножон, О.М. Сергійчук, Н.С. Брехунець, В.М. Вовк, Ю.В. Бобровнік, 
Ю.С. Капшук та ін. захистили кандидатські дисертації. Василь Петрович і сьогодні 
продовжує здійснювати наукове керівництво аспірантами та магістрантами. Бере участь 
в атестації наукових та науково-педагогічних кадрів. Він є членом редколегії фахового 
наукового збірника «Наукові записки з української історії», що видається в навчальному 
закладі, входить до складу спеціалізованої вченої ради із захисту кандидатських та 
докторських дисертацій з історії України та історії науки та техніки, що діє у вузі.

У дослідженнях Василь Петрович Шевчук основну увагу приділяє висвітленню 
історії українського народу. В умовах тоталітарної влади, коли обмежувалась і 
контролювалась творчість учених, праці та лекції історика, попри всі перешкоди, 
цензуру і заборони, відзначалися творчим пошуком і науковим підходом до аналізу 
історичних подій. У роки незалежності України, в умовах переосмислення української 
історії та вільного доступу до заборонених у тоталітарних умовах архівних джерел, 
В.П. Шевчук з позицій об’єктивності досліджував і нині намагається розібратися в 
складних проблемах історії української державності. Використовуючи набутий досвід та 
новітні методи досліджень, долучився до висвітлення наукової концепції історії України, 
її державності, а тому його доробок є вагомим внеском у новітню наукову та методичну 
літературу з історії українського народу.
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Автор більше 100 наукових праць. Маючи багаторічні напрацювання, В.П. Шевчук 
видав навчальні посібники з історії України та історії української державності, 
досліджував історію українських політичних партій, соборності українських земель, 
історію робітничого класу України («Історія України. Від стародавньої історії до 
1917 р.», «Історія України для 11 класу середньої загальноосвітньої школи», «Соборність 
України. На шляху до об’єднання та утвердження української державності» тощо). 

Ювіляр має велику родину: синів Олексія та Сергія, прийомну доньку Олесю, 
шестеро онуків.

Предикатор ідей Василь Петрович вміло підбирає теми аспірантам і докторантам, 
навчає своїх вихованців не лише вмінь здобувати знання, досліджувати історію, а й 
життєвою позицією і власним прикладом одвічних цінностей людяності, щиросердності, 
відкритості, правди, пунктуальності й відданості обраному фаху. Талановитого 
наставника люблять і колеги, і студенти, й аспіранти – всі, хто мав змогу ввійти у поле 
його діяльності, – і не лише за його професіоналізм в обраній справі життєвого шляху, 
а й тому, що його не можна не любити. Люблять за те, що він є, що він несе в собі все 
одвічне і прекрасне: мудрість, Слово, Справу, добро, мистецтво жити!

Свій ювілей знаний професор зустрів у розквіті науково-духовної зрілості та 
творчій насназі на нові звершення. Щиро вітаючи вченого, педагога, наставника, 
прекрасну Людину Василя Петровича Шевчука із 85-річчям, бажаємо йому міцного 
здоров’я, позитивної енергії, гармонії, родинного затишку, прихильності долі та 
реалізації життєвих і професійних задумів під мирним небом України!

Одержано 23.03.2018.
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