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ТЕРНИСТИЙ ШЛЯХ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ 
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Харківський національний університет радіоелектроніки 

(61166, Харків, пр. Науки, 14, каф. українознавства, тел. (057) 702-14-98) 
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This work is devoted to the formation and stages of development of the 

Ukrainian language. It is reported that the development of the Ukrainian 

language was for a long time hindered by the oppression and prohibitions of 

Russian tsarism, the churches and other prohibitions. 

Мова – це не лише засіб спілкування, а й найважливіший елемент 

культури. «Поки жива мова в устах народу, до того часу живий і 

народ» (Костянтин Ушинський). У розвитку української мови виділяють 

періоди: 

 протоукраїнський (VII–XI ст.); 

 староукраїнський (XI–XIV ст.); 

 середньо-український (кінець XIV – початок XIX ст.); 

 новий (початок XIX і до нашого часу). 

До цього часу невідомо, якою була протоукраїнська мова, бо не 

залишилось письмових пам’яток того часу, хоч є свідчення, що писемність 

тоді вже існувала. 

У княжу добу паралельно функціонували дві мови – жива розмовна 

староукраїнська мова і літературна, або церковнослов’янська, яка була 

запозичена у Болгарії. Коли було прийнято християнство, то почали 

створюватися школи, бібліотеки, перекладалася численна кількість творів 

грецьких авторів, писалися оригінальні філософські, історичні та 

літературні твори. Цей вплив був відчутний у літописі «Слово о полку 

Ігоревім» та інших творах. У межах Великого Литовського  

князівства (XIV–XVI ст.) починається середньо-український етап у 

розвитку української мови, яка стає державною. До нас дійшло 500 томів 

документів, написаних літературною мовою того часу, в якій присутні 

елементи живої української мови. 

У козацьку добу (XVI – поч. XVIII ст.) бурхливо розвивала українська 

наука, шкільництво, література, книгодрукування. Літературна мова сягала 

апогею свого розвитку. Мелетій Смотрицький створює славнозвісну 

«Граматику слов’янську» старослов’янської мови. Продовжує 

формуватися жива розмовна мова нашого народу, якою твориться 

український фольклор. 

Внаслідок цілковитою втрати Україною політичної незалежності в 

кінці XVII–XVIII ст. українська літературна мова і культура в цілому 

зазнають переслідувань з боку російського уряду і церкви, закривається 

мережа українських братських шкіл. Натомість відкриваються російські 

школи і університети. 
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У час, здавалось би, найбільшого культурного занепаду з виходом 

«Енеїди» I. Котляревського в 1798 році, написаної живою розмовною 

мовою, починається новий етап у розвитку української літературної мови, 

мистецтва і науки. Незважаючи на переслідування української культури, 

русифікація України впродовж XIX – поч. XX ст. завдають великої шкоди, 

але не зупиняють українського культурного відродження. 

Основоположником сучасної української літературної мови вважають 

Тараса Шевченка, який відібрав із народної мовної скарбниці багаті 

лексико-фразеологічні шари, відшліфував орфоепічні й граматичні норми, 

поєднав її різнотипні стильові засоби (книжні, фольклорні, іншомовні 

елементи) в єдину чітку мовностилістичну систему – українська мова стала 

придатною для вираження найскладніших думок і найтонших 

почуттів; вивів українську мову на рівень високорозвинених європейських 

мов, відкрив перед нею необмежені перспективи дальшого розвитку. 

Реформу українського правопису зробив Пантелеймон Куліш. Його 

правопис було названо «кулішівкою». Остаточні поправки до українського 

правопису вніс Б. Грінченко. У кінці 1919 р. законом Директорії УНР 

українську мову проголошено державною. 1919 р. такий закон ухвалила 

Західноукраїнська Народна Республіка. Державність української мови була 

закріплена в Карпатській Україні в Конституції 1939 року. Український 

правопис, виданий 1929 року, поєднував у собі східно- й західноукраїнські 

традиції; до 1933 р. його максимально було наближено до 

східноукраїнського варіанту, вилучено літеру ґ. 

Розвиток української літературної мови істотно уповільнився вже на 

зламі 20-30-х років, із утвердженням у державному житті культу особи 

Сталіна й політики русифікації. Ліквідація української державності  

у 20-х рр. і 1939 р. (у Закарпатті) знову призвела до обмеження офіційної 

функції української мови. 

У період перебудови радянського суспільства наполегливіше 

ставиться питання про статус української державної мови. 1989 року було 

прийнято Закон УРСР «Про мови в Українській РСР». 

1990 року виходить новий український правопис, до якого внесено 

зміни, пов’язані, зокрема, з уживанням великої літери, написанням 

складних слів, особливостями правопису відмінкових закінчень іменників 

у родовому відмінку, поновлено літеру ґ. Перевидання цього правопису 

були у 1993, 2003 та у 2019 виходить найновіший правопис. 

Отже, мовну культуру потрібно берегти. Держава зобов’язана 

створювати всі можливі умови для вільного розвитку всіх мов, але 

українській має бути наданий пріоритет, як державній. 

 

Література 

1. https://studfile.net/preview/5196028/page:3/ 

2. https://subject.com.ua/reference/mova/professional/2.html 
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Науковий керівник – к.і.н., асистент Євсюкова О. Г. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 
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The article deals with the fact that the culture of the language (in a 

professional direction) is a section of linguistics, which studies the norms of the 

language at all levels. The accuracy, consistency, pithiness of the professional 

language makes his speech highly cultured, flawless and exemplary. Speaking 

culture is the most important condition for success in professional growth. 

 

Культура мовлення є одним із найважливіших показників 

цивілізованості суспільства. Адже процес опанування мови та її культури 

пов’язаний зі здобуттям та розвитком навичок правильно розмовляти й 

писати, вмінням точно формулювати та висловлювати свою думку, 

активно використовувати мовні знання у спілкуванні та грамотно 

застосовувати їх. Культура мовлення тісно пов’язана з мовленнєвим 

етикетом, тобто з правилами вітання, знайомства, прощання, вдячності, 

вибачення, запрошення, схвалення тощо. Люди, як правило, негативно 

реагують на порушення вироблених суспільством формул етикету. 

Формування високої культури мовлення є невід’ємною ознакою 

загальнолюдської культури, зокрема для фахівця. Культура усного й 

писемного мовлення є не лише відображенням його вихованості та 

інтелігентності, а й визначає в цілому культуру його праці й, що особливо 

важливо, культуру взаємин у щоденному спілкуванні в 

найрізноманітніших сферах мовленнєвої діяльності: від приватного 

спілкування до спілкування на державному рівні. 

Мовленнєвий етикет – це сукупність мовних засобів, які регулюють 

нашу поведінку в процесі мовлення. Правила мовленнєвого етикету 

залежать від мовленнєвих ситуацій, до яких належать знайомство, 

прощання, вибачення, прохання, запрошення, вітання, пропозиція, порада, 

відмова, згода, співчуття, комплімент тощо. 

Знання правил мовленнєвого етикету виступає не тільки показником 

зовнішньої культури людини, але й має безпосередній вплив на 

формування її особистості, на виховання високої моралі, духовності. 

Засвоєння національного мовленнєвого етикету, вміння користуватися ним 

робить спілкування приємним і бажаним. Для ділової людини особливо 

необхідно користуватися правилами мовленнєвого етикету. Культура 

мовлення містить в собі чинники, які важливо добре засвоїти, адже кожна 

ситуація вимагає використання характерних для неї мовленнєвих формул. 
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Наприклад, під час зустрічі вживаємо вислови: «Яка приємна 

зустріч!», «Ласкаво просимо!». Під час прощання говоримо: «На все 

добре!», «Хай вам щастить!», «До побачення!» 

За допомогою етикетних мовленнєвих формул люди налагоджують 

контакт між собою, виявляють ввічливість, пошану, стриманість, такт. 

Наприклад: «Щиро дякую!», «Вибачте, будь ласка!» Тобто, культура мови 

невіддільна від практичної стилістики, яка досліджує і визначає 

оптимальність вибору певних мовних одиниць залежно від мети і ситуації 

мовлення. Культура мовлення у професійній діяльності передбачає 

дотримання мовних норм вимови, наголосу, слововживання і побудови 

висловів, точність, ясність, чистоту, логічну стрункість, багатство і 

доречність мовлення, а також дотримання правил мовленнєвого етикету. 

Виділяють такі основні аспекти вияву культури фахового мовлення: 

нормативність (дотримання всіх правил усного і писемного мовлення); 

адекватність (точність висловлювань, ясність і зрозумілість мовлення); 

естетичність (використання експресивно-стилістичних засобів мови, які 

роблять мовлення багатим і виразним); поліфункціональність 

(забезпечення застосування мови у різних сферах життєдіяльності). 

Практичні поради щодо підвищення особистої культури мовлення: 

свідомо й відповідально ставитися до слова; стежити за своїм мовленням, 

аналізувати його, контролювати слововживання, у разі потреби перевіряти 

за відповідним словником; створити настанову на оволодіння нормами 

української літературної мови, на удосконалення знань (для цього 

звертатися до правопису, посібників, довідників, вчитися самостійно, 

стежити за змінами норм); читати художню літературу – джерело 

збагачення мовлення, записувати цікаві думки майстрів слова, вчити 

напам’ять афоризми, вірші (таким чином можна збагатити лексичний 

запас, пізнати красу й силу слова, його змістові тонкощі, набути досвіду 

образно-стилістичного слововживання); оволодівати жанрами 

функціональних стилів (потрібно однаково добре вміти написати вітальну 

листівку, заяву, доручення, лист для електронної пошти, підготувати 

науковий реферат чи публічний виступ); активно пізнавати світ, культуру, 

розвивати здібності до науки – це підвищує інтелектуальний рівень 

особистості й віддзеркалюється в мовленні; удосконалювати фахове 

мовлення (читати наукові статті, фахові газети і журнали, постійно 

користуватися спеціальними енциклопедичними і термінологічними 

словниками). 

Шляхів до мовної досконалості безліч. Але всі вони починаються з 

любові до рідної мови, бажання майстерно володіти нею, з відчуттям 

власної відповідальності за рідну мову. Культура мовлення потребує 

постійного вдосконалення. Знання мовленнєвого етикету допомагає 

робити нові досягнення у професійній діяльності та всебічному розвитку, 

що є дуже важливим у житті будь-якої людині. 
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РОЛЬ КУЛЬТУРИ МОВЛЕННЯ У ПРОФЕСІЙНІЙ ДІЯЛЬНОСТІ 
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Харківський національний університет радіоелектроніки 

(61166, Харків, пр. Науки, 14 каф.українознавства, тел. (057) 702-14-98) 

E-mail: d_us@nure.ua 

 

Professional communication is the speechinter action of a specialist with 

other specialists and clients of the organization in the course of professional 

activity. Professional culturelargely determine sits effectiveness, aswellas the 

reputation of the organizationas a who leand the individual specialist. 

 

Культура спілкування, володіння спеціальними вміннями і навичками 

становить важливу частину професійної культури. У професійній культурі 

спілкування стає особливо високою роль соціально-психологічних 

характеристик мовлення, таких як відповідність мови емоційного стану 

співрозмовника, ділова спрямованість промови, відповідність мови 

соціальним ролям. Культура мовлення має велике національне й соціальне 

значення: вона забезпечує толерантне спілкування людей, облагороджує 

їхні стосунки, сприяє підвищенню загальної культури як окремої людини, 

так і суспільства в цілому. Тому кожний з нас повинен дбати про свою 

мовну культуру й вимагати цього від інших. 

Щоб бути професіоналом будь-якої справи, потрібно володіти не 

тільки професійними навичками, а ще й дотримуватися культури 

мовлення, оскільки вона є одним з критеріїв інтелігентної та освіченої 

людини. 

Культура професійного мовлення включає: 

 володіння термінологією цієї спеціальності; 

 вміння будувати виступи на професійну тему;  

 вміння організувати професійний діалог і управляти ним; 

 вміння спілкуватися з неспеціалістами з питань професійної 
діяльності. 

Висококваліфікований спеціаліст повинен вміти використовувати 

наукові поняття і терміни в практичному аналізі виробничих ситуацій, 

вміти чітко й логічно викладати свої думки. 

Найчастіше у професійній діяльності доводиться мати справу з 

різними діловими зустрічами та переговорами. Саме ділове спілкування є 

їх важливим і обов’язковим елементом. Кожна ділова людина повинна 

вміти керувати ситуацією, передбачати «маневри» співрозмовника та 

складнощі комунікації. Для цього потрібно оволодіти технікою ділового 

спілкування. Вміння вести переговори: говорити, слухати, ставити 

запитання, правильно сприймати свого партнера і керувати своїми 
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емоціями – це мистецтво, оскільки потрібно зберігати можливість завжди 

бути на висоті свого становища. 

Усне ділове спілкування передбачає вільне володіння українською 

мовою, дотримання правил мовної етики. Саме в такому спілкуванні 

виявляється рівень нашого володіння не лише найнеобхіднішими нормами, 

а й усіма багатствами літературної мови. Адже говорити правильно – це 

ще не все: існують норми, пов’язані з поняттями «краще – гірше», 

«точніше», «доречніше», «доцільніше», а не просто «правильно – 

неправильно». Це так звані комунікативні норми нашого мовлення 

Кожен фахівець повинен підвищувати свої навички у професійному 

спілкуванні, а саме читати потрібну літературу, розширювати свій 

словниковий запас та уникати вживання слів-паразитів, жаргонізмів, 

сленгу. 

Важливим для фахівця є вміння правильно висловлювати свої думки, 

щоб інші правильно зрозуміли його. Комунікативна поведінка передбачає 

таку організацію мовлення та відповідного її мовної поведінки, які 

впливають на створення і підтримку емоційно-психологічної атмосфери 

спілкування з колегами та клієнтами, на характер взаємин учасників 

виробничого процесу, на стиль їх роботи. 

Також важливим є вміння контролювати емоції, направляти діалог 

відповідно до потреб професійної діяльності, дотримання етичних норм 

вимог етикету, що і становить поведінкову компетенцію.  

Психологічні аспекти спілкування є одним з найважливіших умінь 

ділової людини. Іржі Томан, автор книги «Мистецтво говорити», зазначає: 

«Ставлення людей до вас ніби віддзеркалює ваше ставлення до них. 

Усміхайтеся – і вони усміхатимуться у відповідь, а якщо дивитися на них, 

насупившись, вони відповідатимуть тим же».  

Дуже важливу роль у культурі мовлення відіграє мова тіла, тобто 

міміка, рухи, жести, погляд, посмішка. Надзвичайно актуальним є вміння 

керувати своїм голосом та тембром, емоціями, вміння робити логічні 

паузи. 

Отже, для професіонала будь-якої справи дуже важливе вміння 

використовувати мову у професійній діяльності, тобто володіти культурою 

мовлення, певним етикетом та правилами спілкування у діловому стилі. 
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In the article author analyzes peculiarities of the Slobozhian subdialect of 

the Ukrainian language. Historical and geographical causes of the sub-dialect 

are monitored. Listed some features of phonetics, syntax, and morphology. 

 

Українська мова належить до східнослов’янської підгрупи 

слов’янської групи індоєвропейської мовної сім’ї. Кількість її носіїв 

складає близько 45 мільйонів. Це робить її за різним версіями 26 або 27 за 

поширеністю мовою в світі. Звичайно, за такої кількості носіїв, українська 

мова, як і будь-яка інша поширена мова, почленована на діалекти. 

За Костянтином Михальчуком існує три наріччя української мови: 

північне, південно-східне та південно-західне. Такий поділ зумовлений, 

насамперед, історичними причинами і пов’язаний з розселенням давніх 

східнослов’янських племен. Тобто сучасні українські наріччя походять від 

діалектів давніх предків українців. Територіально вони відповідають своїм 

назвам і приблизно займають відповідні території України, а також 

прилеглі території сусідніх держав. 

Також наріччя поділяються на говори. Ми розглядаємо 

слобожанський говір, який разом зі степовим та середньонаддніпрянським 

належить до південно-східного наріччя. Слобожанський говір 

досліджували і досліджують: О. Безкровний, О. Вєтухов, К. Глуховцева, 

Н. Гринкова, Г. Денисевич, А. Дульзон, Л. Лисиченко, О. Миртов, 

А. Сагаровський, В. Собіннікова, Г. Солонська, Б. Шарпило.  

Цей говір є новожитнім. Він поширений у південно-східних районах 

Сумської і Харківської, північних районах Луганської, а також на 

суміжних землях Росії (південні райони Курської, західні, центральні, 

південні, східні райони Білгородської, південні, західні райони 

Воронезької та північно-західні райони Ростовської областей Росії). 

Слобожанський говір значною мірою накладається на історичну територію 

Слобідської України; межує на сході з південноросійськими говірками, на 

півдні – зі степовим говором, на заході – з середньонаддніпрянським 

говором.  

Сформувався слобожанський говір у XVI–XVII століть внаслідок 

взаємодії та дальшого розвитку переселенських середньонаддніпрянських, 

східнополіських, частково подільських та південноросійських говірок, 

структурний зв’язок з якими простежується досі. Отже, у цьому говорі 

присутні елементи північного та південно-західного наріч. 
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Слобожанський говір внутрішньо мінімально здиференційований. 

Лише кількома рисами умовною лінією, яка пролягає по течії річки Оскіл, 

говір поділяється на східні й західні говірки. Відмінності в говірках 

викликані територіальними причинами. Території поширення східних 

говірок ближче до Середньої Наддніпрянщини, а західних – до Росії.  

Головні особливості слобожанського говору полягають, насамперед, 

у його лексичному складі, також в фонетиці, синтаксисі, словотворі й 

морфології. За Г. Солонською, в фонетиці характерним рисами є і на місці 

давніх о, е в новозакритих складах ([д’ім], [с’ім]), ненаголошений е у 

вимові наближається до и ([ве
и 
сна]), и – до е ([жи

е
ве]), о – до у ([то

у
б’і]).  

У морфології помітне вирівнювання ненаголошених закінчень м’якої 

групи іменників за твердою ([з’ат’ов’і], [з’ат’ом]), у 1-й особі однини 

теперішнього часу відсутність чергування приголосних д, т, з, с із дж, ж, ч, 

ш ([ход’у], [нос’у]), вживання у 3-й особі однини дієслів 2-ї дієвідміни 

форм типу «ходе», «носе» та інші особливості. Є своєрідна лексика 

(гирявий – миршавий, сидіти крами – сидіти верхи в когось на спині).  

Інші філологи виділяють ще ряд особливостей. У фонетиці 

шестифонемний варіативний наголошений вокалізм, зміна [о] > [о
у

], 

непослідовні зміни давніх фонем, нерегулярний розвиток окремих сполук, 

зокрема губний приголосний + [й], переважно знівельована вимова 

пом’якшених приголосних перед [і], що походить з [ě], [о], [е] ([ст’іл], 

[д’ід]), пом’якшена вимова окремих шиплячих, дзвінкі і глухі приголосні 

здебільшого протиставляються. Виразною синтаксичною особливістю 

слобожанського говору є паралельне вживання конструкцій типу [пас  

кон й] і [пас  к н і], [іти  за вод йу] і [іти  води ] та ін.  

У словотворі спостерігається протиставлення твердого і м’якого 

різновидів відмінювання іменників, наявність паралельних закінчень у 

родовому відмінку однини іменників середнього роду колишніх n– і t-

основ, у північних говірках називного відмінку множини прикметників – 

стягнена форма, у цих же говірках у непрямих відмінках займенників– 

форми без приставного [н] ([за й го], [й йу]). 

Загалом, можна зробити висновок, що особливості слобожанського 

говору зумовлені його походження (виникнення на основі говорів 

північного та південно-західного наріч української мови) та 

територіальним поширенням (вплив середньонаддніпрянського говору на 

сході, степового на півдні, та південноросійських говірок на півночі). 

Література 

1. Енциклопедія українознавства / Під ред. проф., д-р В. Кубійович. Наукове 

товариство імені Шевченка, 1955–2003.  

2. Українська радянська енциклопедія / Под ред. М. П. Бажан,  

І. К. Білодід та ін. . 1 вид. Голов. ред. УРЕ, 1965  



13 

 

ОСНОВНІ ЕТАПИ В ІСТОРІЇ РОЗВИТКУ  

УКРАЇНСЬКОГО ПРАВОПИСУ 

Кортяк Є. Ю. 

Науковий керівник – завідувач каф. українознавства, канд. філол. 

наук, доц. Циганенко В. Л. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

(61166, Харків, пр. Науки, 14, каф. українознавства, тел.: (057) 702-1498) 

e-mail: yelyzaveta.kortiak@nure.ua 

 

Literacy is a very important element of any nation’s culture. Without 

writing, no nation could self-identify, evolve, or declare itself. Even the famous 

biblical phrase, "The Word was first ..." reminds us that language, and therefore, 

writing, are very important for each of us. Spelling is a set of generally accepted 

and binding rules that set out the ways in which language can be transmitted in 

writing. Spelling covers punctuation too. As a rule, it develops historically, 

reflecting ancient traditions or new trends in the transmission of sounds, words, 

and forms that are found in each written language at different stages of its 

development. In this article we will look at these steps. 

 

Кожна мова під час свого формування повинна створити єдині 

загальноприйняті правила для піднесення мовної та національної культур. 

Ці правила включають у себе і написання, вимову слів, розстановку 

розділових знаків, створення текстів тощо. Зібрання цих правил у єдину 

збірку називається правописом. 

Український правопис пройшов складний і тернистий шлях, 

починаючи з ІХ ст. Метою нашої роботи аналіз становлення нашого 

правопису протягом ІХ–ХІХ ст. та зміни до нього, що відбулися  

в ХХ–ХХІ ст. 

Для досягнення мети ми повинні вивчити основні етапи розвитку 

українського правопису. Особливо звернемо увагу на такі його складові, як 

графіка, орфографія та пунктуація. 

Як і правопис будь-якої європейської мови, український правопис 

пройшов нелегкий розвиток свого становлення. Зосередьмося на основних 

етапах. 

1. Доісторичне руське письмо. 

Український народ завжди виділявся освіченістю. Давні слов’янські 

племена спілкували між собою за допомогою письма. За часів Київської 

Русі 90 % населення, що проживало на цій території, уміли читати й 

писати. 

2. Північноукраїнські ознаки в правописі ХV–ХVІІ віків. 

За часів Великого князівства Литовського в Україні вже існували 

канцелярії. Мовою, якою велася переписка з іншими країнами, була 

українська з елементами північноукраїнськими, що мала деякі схожі риси з 
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білоруською. Ця мова пізніше почала використовуватися і при написанні 

не тільки документів, а й книжок, т. зв. книжна мова. Нею користувалися 

аж до кінця ХVІІ ст. 

3. Правопис Мелетія Смотрицького 1619 р. 

Автором нового українського правопису ХVІІ ст. став письменник, 

церковний діяч, учений, український мовознавець Мелетій Смотрицький. 

1619 р. вийшла друком його робота «Грамматіки Славенския правилное 

Синтагма». Автор систематизував церковнослов’янську мову. Його робота 

стала основою граматичного знання для всіх слов’ян, які користувалися 

кирилицею. 

4. Мова часів Івана Котляревського. 

1798 р. Іван Котляревський видав поему «Енеїда», що була написана 

живою українською мовою. Ця мова була покладена в основу сучасної 

літературної української мови. 

5. Стан українського правопису 1876 р. 

1876 р. вийшов Емський указ, в якому було прописано ряд пунктів, 

що стосувалися української мови. З припиненням вживання української 

мови у театрах, школах, громадських закладах припиняється розвиток 

української мови. Це позначилося на ставленні до української мови 

українців. 

6. Запровадження фонетичного правопису в Галичині 1893 р. 

У другій половині ХІХ ст. у Львові вийшла книжка С. Смаль-

Стоцького й Ф. Гартнера «Руська граматика». Вона висвітлювала 

фонетичні особливості вживання української мови в Галичині. Довгий час 

«Руська граматика» використовувалася для навчання школярів. 

7. Український правопис 1928 р. і 2019 р. 

Український правопис 1928 р. відомий під назвами Харківський, 

скрипниківка. До недавнього часу цим правописом послуговувалася 

українська діаспора. 2019 р. правописна комісія затвердила новий 

український правопис, за основу якого був узятий правопис 1928 р. 

На сьогодні питання становлення та розвитку українського правопису 

потребує детального вивчення та узгодження. Усе це можливе лише за 

цілісного знання історії українського мовознавства та правопису, тобто з 

урахуванням результатів досліджень, здійснених як в Україні, так і в 

діаспорі.  

 

Література 

1. Граматика слов’янська І. Ужевича / Підгот. до друку І. К. Білодід та 
Є. М. Кудрицький. К.: Наук. думка, 1970. 113 с.  

2. Іван Огiєнко (Митрополит Iларiон). Iсторiя української лiтературної 

мови / Упоряд., авт. iст.-бiогр. нарису та примiт. М. С. Тимошик. К.: Наша 

культура i наука, 2001. 440 с. 



15 

 

УКРАЇНСЬКИЙ ПРАВОПИС: ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

Ольховська В. О. 

Науковий керівник – к.і.н., асистент Євсюкова О. Г. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

(61166, Харків, пр. Науки, 14, каф. українознавства, тел. (057) 702-14-98)   

Е-mail: viktoriia.olkhovska@nure.ua 

 

This work was written with the aim of studying the history of Ukrainian 

spelling. An important aspect of the work is the definition of historical periods 

in the development of Ukrainian spelling. Every educated person should know 

the basic information about the origin, development of the Ukrainian language, 

navigate the problems of the functioning of the literary language at the present 

stage and see the prospects for its evolution. 

 

Український правопис – система загальноприйнятих правил 

української мови, які визначають способи передавання мовлення на 

письмі. Правопис охоплює орфографію та пунктуацію. Як правило, 

складається історично, відбиваючи давні традиції або нові тенденції в 

передачі звуків, слів і форм, що виявляються в кожній писемній мові на 

різних етапах її розвитку.  

У більш як тисячолітній історії українського правопису виділяють від 

трьох до чотирьох головних етапів становлення правопису української 

мови. Перший етап в історії українського правопису тривав від  

X до XVI ст. Це був більш слов’янський, а не українській правопис, 

започаткований творцями слов’янської азбуки. Другий та третій етапи в 

історії українського правопису почались одночас з виходом праці  

М. Смотрицького « рамматіка славенскія правилноє синтагма». 

Орфографія староукраїнської писемності починає пристосовуватися до 

української фонетики. Цей період в історії староукраїнської орфографії 

позначений національною самобутністю. Найскладніший етап в історії 

українського правопису – новоукраїнський, який рясніє різними 

орфографічними спробами, системами та втручанням державних чинників 

у, здавалося б, суто філологічні справи. До того ж у царській Росії, до 

складу якої входило більше третини українських земель, українську мову 

офіційно трактували як діалект російської, а не як окрему мову, тому й 

українське друковане слово обмежували, шкіл з українською мовою 

навчання не існувало.  

З розвитком нової української літературної мови, яку пов’язують з 

виходом у світ «Енеїди» Івана Котляревського, письменники, які писали 

живою українською мовою, шукали засобів передавати справжнє звучання 

слів, а не йти за їхнім давнім традиційним написанням.  

1925 р. уряд УСРР створив при Народному комісаріаті освіти 

Державну комісію для впорядкування українського правопису,  



16 

 

а в 1927 році за наслідками роботи Всеукраїнської правописної 

конференції, що відбулася в Харкові, комісія підготувала проєкт 

всеукраїнського правопису, в опрацюванні якого взяли участь мовознавці з 

Наддніпрянщини й західноукраїнських земель. 1933 р. Народний 

комісаріат освіти УСРР схвалив інший правопис, який з незначними 

змінами й доповненнями (упродовж 1930-х рр., 1946 р., 1960 р.) діяв до 

1989 р. З алфавіту було свавільно вилучено букву ґ, що вплинуло на 

функціонування графічної й фонетичної систем мови.  

1989 р. затверджено і в 1990 р. опубліковано нову редакцію 

Українського правопису, у якій поновлено букву ґ, уточнено й доповнено 

окремі правописні норми. У 2015–2018 рр. Українська національна комісія 

з питань правопису, до якої увійшли фахівці мовознавчих установ 

Національної академії наук України та представники закладів вищої освіти 

з різних регіонів України, розробила проєкт нової редакції Українського 

правопису. Після громадського обговорення його схвалено на спільному 

засіданні Президії Національної академії наук України та Колегії 

Міністерства освіти й науки України 24 жовтня 2018 року.  

Сучасна редакція Українського правопису повертає до життя деякі 

особливості правопису 1928 р., які є частиною української орфографічної 

традиції і поновлення яких має сучасне наукове підґрунтя. Водночас 

правописна комісія керувалася розумінням того, що й мовна практика 

українців другої половини ХХ ст. – початку ХХІ ст. вже стала частиною 

української орфографічної традиції. Сучасна українська мова – відкрита й 

динамічна. Змінюється словник, з’являються нові терміни в різних сферах 

суспільної комунікації, виникає потреба адаптації загальних і власних назв 

до раніше сформульованих орфографічних правил. Для чого переглядати 

ці правила  Для того щоб відреагувати на зміни в сучасній мовно-писемній 

практиці, визначити правила написання нових запозичених слів, нових 

власних назв, усунути застарілі формулювання та спростити й, де це 

можливо, уніфікувати орфографічні норми. Хоч уточнення й коригування 

орфографічних правил – це завдання насамперед професійних мовознавців, 

співтворцями Українського правопису є також широке коло освічених 

українців, чия писемна практика узвичаює те чи те написання. 

Сучасна українська мова майже на всіх рівнях мовної системи зазнає 

змін, що пов’язане зі зміною суспільно-політичного та економічного ладу. 

Проте‚ зміни в характері норми відбуваються перш за все внаслідок 

існування в мові паралельних, варіантних засобів вираження однієї і тієї ж 

форми, одного й того ж значення. Саме останнє двадцятиліття 

відзначається стиранням різних варіантів, становленням, закріпленням 

норм сучасної української мови. Процес цей надзвичайно складний і 

тривалий. Мова, як жива істота, постійно видозмінюється, і які 

нововведення чекають нас попереду, можна тільки здогадуватись. 
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This article talks about the features and difficulties of translation scientific 

and technical texts from foreign language up to Ukrainian. Here we will talk in 

detail about the requirements for translation of such kinds of the texts, which are 

conclude not only in deep contextual knowledge of necessary language, but also 

in the individual global understanding of the content. 

Науково-технічні тексти мають характерний стиль та особливості 

написання, які кардинально відрізняють їх від інших типів текстів. При 

роботі з ними це створює додаткові, інколи досить серйозні проблеми. 

Тому виникає гостра необхідність дослідження специфіки побудови та 

перекладу цих текстів у сучасній лінгвістиці. Цей різновид текстів є 

невід’ємною частиною нашого життя, адже сфера їх застосування дуже 

широка. Головне призначення цього стилю – допомога в пізнанні 

оточуючого світу, презентація наукових винаходів суспільства, 

класифікація об’єктів, роз’яснення явищ, доведення дійсності теорій і 

багато іншого. Основне завдання таких текстів – просто й зрозуміло 

донести до звичайної людини, яка може не бути експертом у певній 

предметній галузі, інформацію. Цього можна максимально ефективно 

досягти завдяки правильно обґрунтованому викладу матеріалу, без 

застосування емоційних слів, висловів і граматичних конструкцій, а також 

уникаючи неточних висловлювань.  

Науково-тексти зазвичай відзначаються специфічними 

граматичними та лексичними особливостями, зокрема, термінологічною 

насиченістю та наявністю особливих лексичних структур. Вони містять 

значну кількість термінів та професійної лексики. Під першим мається на 

увазі переважно слово або словосполучення, яке застосовується для 

пояснення поняття, однозначно й чітко встановлюючи його зміст. Під 

іншим – розуміють слова або словосполучення, що застосовуються у 

певній сфері діяльності людей абсолютно різних професійних напрямів. 

Насамперед, ці засоби використовують у джерелах інформації таких як: 

підручники, посібники, статті, тези, реферати тощо. Тексти орієнтовані на 

науковців певного фаху. Основна проблема перекладу таких текстів 

полягає в тому, що інколи, у різних мовах, термінологія значно 

відрізняється. Це може призводити до логічних та лексичних помилок. 

Також, під час перекладу українських наукових текстів іншою мовою, 

зокрема, англійською, досить часто необхідна фундаментальна перебудова 

речення, додавання чи перестановка певних одиниць мови. Переклад – це 

процес відтворення будь-яких текстів або висловів засобами іншої мови.  

mailto:d_us@ukr.net
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У випадку з науково-технічними текстами, він повинен враховувати багато 

обмежень, граматичних правил та узгоджень обох мов, бо саме через 

найточніше передання змісту оригіналу та його основної думки, ми 

можемо надати максимально достовірну інформацію читачу. Складнощі 

при перекладі можуть бути викликані, передусім, недостатнім рівнем знань 

мови оригіналу або мови, якою перекладають. Можуть виникати певні 

питання та непорозуміння через матеріал та сутність предмету. Саме тому, 

перекладач науково-технічних текстів повинен добре знати та правильно 

користуватися джерелами технічної та лінгвістичної інформації. 

Однією з головних умов адекватного перекладу є вміння правильно 

аналізувати структуру іншомовних речень, наявність глибоких знань 

граматичних норм обох мов та розвинених навичок перекладу, в тому 

числі вміння використовувати у перекладі слова, словосполучення та 

синтаксичні конструкції, які є у мові перекладу, але відсутні у мові 

оригіналу. Суть перекладу не полягає в тому, щоб досягти простого 

співвідношення між двома мовами. Навпаки, між мовами часто існують 

суттєві відмінності у засобах вираження, саме тому оригінальний і 

похідний текст може значно відрізнятися за обсягом. Наведемо приклад, 

який демонструє, що адекватний переклад часто неможливий без 

використання перекладацьких трансформацій, які конкретизують смисл 

певних одиниць мови, роблячи їх значення більш чітким, що повністю 

відповідає вимогам до науково-технічних текстів. This method of pumping 

heat from one place to another served mankind well when refrigerators’ main 

jobs were preserving food and, as air conditioners, cooling buildings. – Цей 

метод перекачки тепла з одного місця в інше повною мірою 

використовувався людством у холодильниках, основними функціями яких 

було зберігання їжі, та у повітряних кондиціонерах, що охолоджували 

будівлі. Подібні трансформації, що мають за мету уточнення значення 

одиниці, безсумнівно, допомагають зробити перекладений науково-

технічний текст точним і однозначним, тобто надати йому його основних 

характеристик. 

Отже, переклад науково-технічного тексту потребує не тільки 

глибоких знань мови перекладу, а й специфіки позамовних реалій, які 

перекладач повинен передати в тексті.  
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This article is devoted to the study of the concept of term in the concept of 

construction of branch terminology systems. The basic properties of the term 

systems are analyzed. The main categories of terms that are characteristic of the 

terminology of different industries are defined. Particular attention was paid to 

determining the difference between the term and the term system. 

 

Справа наукової термінології – це дуже важливе питання. Формування 

окремої терміносистеми – це складний і тривалий процес, який 

відбувається неоднорідно. Різні періоди історії становлення окремих 

терміносистем засвідчують відмінність підходів до творення нових 

термінологічних одиниць. Отже, більш детальне дослідження аспектів цієї 

теми є достатньо актуальним у сьогоденні. 

Для початку розберемося з загальним поняттям терміносистема. Воно 

є невід’ємним від звичайних термінів. У сучасному розумінні 

терміносистема – це досить чіткий набір визначень, термінів, дефініцій 

тощо. Відповідно галузева терміносистема – це система термінів, які 

стосуються безпосередньо якоїсь галузі. Отже, мета цієї праці полягає у 

дослідженні загального поняття терміносистема, її видів, розгляд певних 

етапів становлення та адаптації цього поняття під різні галузі. 

Безперервний розвиток як професійної галузі так і науки в цілому є 

поштовхом до формування нових понять. Це потребує введення нових 

термінів. Але до цього процесу варто підходити обдумано та з належною 

увагою, бо саме на цьому поприщі досить часто виникають колізії.  

Так, надто вже штучним і громіздким є новотвір «підіймальний 

електричний дрототяг» (дублет до «ліфт»). Проте, якщо говорити про 

запозичення термінів (та формування на їх базі терміносистем), то тут 

також виникають певні проблеми. Інколи цей процес призводить до 

засмічення мови. Вводити нову термінологію варто лише за відсутністю 

питомого відповідника. 

У сучасному термінознавстві ведуться палкі дискусії щодо 

тлумачення понять термінологія та терміносистема. Спільною є думка, що 

термінологія є окремою системою всередині лексичного складу мови, яка 

складається з одиниць термінологічної номінації. Розбіжності починають 

виникати щодо природи, джерел і результатів системного характеру цих 

сукупностей лексичних одиниць мов для спеціальних цілей, що зумовило 
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формування двох основних підходів до визначення чіткого поняття 

терміносистема. 

З одного боку термінологи ототожнюють поняття термінологія та 

терміносистема, бо терміни за природою свого походження вже мають під 

собою системність та структурованість. Другий підхід базується на думці, 

що галузеві терміносистеми існують всередині термінології як повноцінні 

окремі суб’єкти. Проте більш узагальненим та простим для сприйняття є 

розгляд терміну (у контексті визначеної галузі), як формуючої одиниці 

терміносистеми. 

В Україні наукове термінознавство має своєрідну історію. З самого 

початку становлення цієї наукової дисципліни у концептуально-

теоретичних розробках утвердилося розуміння того, що термін не існує 

поза цілісною системою понять і термінів, які називалися термінологією 

або терміносистемою (хоча і між цими поняттями існує певна різниця, 

аспекти якої було розглянуто вище). 

Це положення цілком узгоджується із загальновизнаним положенням 

про системність наукового знання. В процесі наукової діяльності 

створюються теоретичні системи, які складаються із сукупності 

абстракцій – категоріальної структури певної галузі знання. Первинність 

категоріально-понятійної структури щодо термінології є усвідомленим 

фактом і окремою дослідницькою проблемою.  

Формування поняття (терміну) в межах окремої пізнавальної 

концепції визначає його змістовну підпорядкованість відповідній 

теоретичній конструкції, логічні зв’язки з іншими поняттями й термінами. 

Доцільно зазначити, що в основі побудови терміносистеми може бути не 

тільки строга наукова теорія. Для певних галузей знання, насамперед 

гуманітарних, достатньо концепції, яка описує цю галузь. Це має місце у 

разі дослідження складних об’єктів, які характеризуються 

багатогранністю, складною структурою предмета та численними 

аспектами дослідження. За таких умов може існувати кілька пізнавальних 

концепцій, теоретичних конструкцій, терміносистем, які правомірно 

застосовуються до опису предметного багатоманіття, зумовленого таким 

об’єктом. Крім того, в суспільних науках процес концептуалізації, 

формування понятійного апарату і терміносистеми може визначитися не 

тільки закономірностями наукового пізнавання, а й ідеологічними 

настановами.  

Отже, терміносистеми та особливості їх формування грають дуже 

важливу роль у сучасній галузевій мові. Знання концептуальних підходів 

до творення нових професійних термінів значно розширюють наше 

уявлення як про загальний словотвір, так і про формування нових слів у 

конкретно взятій галузі. 
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The problem of the influence of borrowing on the culture of speech has 

been raised. It is established that the Ukrainian language actively absorbs 

foreign lexical units, and the borrowing process becomes widespread. Examples 

of the replacement of foreign words with Ukrainian vocabulary are given. 

 

До процесів, що активно відбуваються у сучасній українській мові, 

належить запозичення іншомовної лексики. Цей процес неоднозначно 

впливає на розвиток нашої мови. З одного боку, відбувається її збагачення, 

але, з іншого, витісняються власні елементи, що замінюються 

іншомовними словами подібного значення. Це негативно впливає на стан 

національної мови й на збереження самобутності українського народу.  

В. Пілецький зазначав: «Страх українського вченого перед 

українською мовою породжується не тільки острахом недотримувати 

норм, а й невмінням або й небажанням засвоювати її засоби, щоб 

перекодовувати новітні наукові інформаційні потоки, що пливуть до нас не 

в рідномовній одежі. Мислення мовними кліше, відсутність опірності 

чужомовним словам і брак зусиль у пошуку відповідних українських 

мовних засобів вираження наукової думки знижує науковий потенціал 

українського вченого, робить його піддатливим до наукових схем та ідей, 

нав’язаних іззовні» [2, с. 141–142].  

Межі вживання іншомовних слів є дуже важливим питанням культури 

мовлення. Неодноразово проблема запозичення слів ставала предметом 

наукових дискусій, де обговорювалися питання, чи загрожують 

українській мові іншомовні слова, чи нeoбхiднo oбмeжувaти пoтiк 

зaпoзичeнь. На думку В. Радчука, «…англійські слова і звороти останнім 

часом активніше поповнюють наш лексикон, ніж російські; наша вимова, 

морфологія й синтаксис зазнають з боку англійської мови чималого 

впливу. Причини цього очевидні: комп’ютеризація, потяг до міжнародних 

стандартів ділового партнерства, до науки й освіти Заходу, передове 

товаровиробництво в англомовних країнах, лідерство англійської мови як 

міжнародної тощо. Проте чимало англіцизмів попросту витісняє з обігу 

питомі українські слова, а це вже мовна агресія. Шкода від неї не лише 

Україні – людство втрачає унікальні знаряддя пізнання світу» [1, с. 32]. 

Наразі йдеться про доцільне й недоцільне функціонування 

запозиченої лексики в українській мові. Допустимими є слова, які 

побутують у нашій мові вже тривалий час і є єдиною назвою поняття. 

А саме: банк, футбол, університет, телефон, комп’ютер, джинси, театр 
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тощо. Це ті слова, що набули широкого вжитку й не мають відповідної 

заміни. 

Зрозуміло, що уникати тавтології – основна вимога культури 

мовлення. Власне, мовиться не про цілковите заперечення запозичених 

слів, а про правильне й доречне їх використання. Тому краще 

використовувати українську лексику і лише за необхідності – іншомовні 

слова як синонімічні дублети.  

Так, наприклад, замість таких понять, як абсолютний, адекватний, 

актуальний, візія, гіпотетичний, дайджест, девальвація, дефект, 

дистриб’ютор, диференціація, еквівалент, ідентичний, іманентний, імідж, 

імітація, конкурент, кардинальний, консолідувати, корективи, маргінес, 

мобільність, модель, меседж, нівелювати, нюанс, превентивний, 

потенційний, преференція, преціозний, провайдер, пролонгований, 

промоутер, протектор, ротація, сервіс, симпозіум, спікер, спічрайтер, 

сфера, трансформація, тьютор, фактичний, фловер, хобі тощо варто 

вживати цілковитий, повний; рівнозначний; нагальний, дійсний; бачення; 

здогадний, домислений; короткий виклад; знецінювання, знецінення; вада, 

хиба, недолік; розповсюджувач; розподіл; відповідник; тотожний, такий 

самий; властивий, притаманний; образ; уподібнення; суперник; істотний; 

об’єднувати, згуртовувати; поправки; поле, берег; рухомість; зразок, 

взірець; повідомлення; вирівнювати, перен. – усувати відмінності між 

чимось; відтінок; тонкощі; запобіжний; можливий; пільга, перевага; 

витончений, манірний; постачальник; продовжений; штовхач, штовхайло, 

просувач; заступник, покровитель; зміна, чергування; обслуговування; 

засідання; речник; складач промов; царина; перетворення; наставник, 

учитель; справжній, дійсний; інтернет-дописувач; захоплення тощо. 

Молодь все частіше фото «лайкає» (вподобує), інформацію «серфить» 

(шукає), новини «скролить» (гортає), «харпить» (рекламує) «контент» 

(інформацію). Фразу «на мою думку» заміняють коротким «ІМХО». Гроші 

на проекти збирають уже не «спільнокоштом», а «краудфандингом». 

Відпочивають і працюють не в громадських місцях, а у «коворкінгах». 

Отже, зрозуміло, що наявність іншомовних слів в українській мові є 

закономірним явищем, тому за необхідності можна послуговуватися 

запозиченим словом, якщо в українській мові немає для позначення 

власного слова. Проте, використовуючи чужомовні слова, варто пам’ятати, 

що українська лексика є самодостатньою й настільки багатою, що 

більшість уживаних запозичень можна замінити рідними.  
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The article refers to Boris Oleynik, one of the most prominent representatives 

of Ukrainian culture of the second half of the XX – early XXI century. The author 

dwells on the fact that the poet's works tend to penetrate deeply into the socio-

political and philosophical problems that concern society. The analysis of poetic 

and life lessons given by the author to future generations is carried out. 

 

Безсумнівно, поезія – планета почуттів і думок, мрія й гармонія 

людської душі. За словами Василя Барки «поезія становить собою один із 

найцінніших дарів Духу людини, щоб утішити її в клопотах, понурості і в 

темноті матеріального існування». 

Поезія – це спалахи натхнення і важкі робочі будні. Слова 

К. Батюшкова: «Живи – як пишеш, а пиши – як живеш» були девізом Бориса 

Олійника. Він ніколи не легковажив словом. 

Хотілося б зупинитися на проблемі уроків, які своїм життям і творчістю 

щедро подарував нам письменник. Отож, починаємо  з уроків життєвих. 

Перший урок. Народився в селянській родині, вихований на принципах 

народної етики і моралі, які утверджував своїм життям і декларував 

творчістю: «Народ не візьмеш на макуху, Він зоддаля розрізнить чин...» 

Другий урок. Поет переконаний у тому, що кожна людина повинна бути 

відповідальною та активною, а не жити по принципу «моя хата скраю». 

Кожен має служити своєму родові, певній ідеї і людству. 

Третій урок. Батьківська наука – чи не найважливіша річ у житті.  

Від загиблого на війні батька майбутньому поетові залишилося «загострене 

почуття обов’язку право любити життя і рідну землю». 

Наступний (можливо – найголовніший) урок. Мати – найдорожча 

людина на землі. Тема жінки-матері належить до найпроникливіших, 

найдраматичніших тем у творчості Бориса Олійника. Мати – символ всього 

доброго і чесного на землі. Глибокі асоціації породжує афористичний вислів: 

«Умирають матері, та не вмре ніколи Мати».  

Черговий життєвий урок. Єдність поколінь – найсвятіше. Батько і 

мати – ось відправні джерела формування характеру, ось ідейна домінанта 

творчості поета. Тому тему спадкоємності людського духу, взаємозв язку 

минулого і сучасного Олійник успішно розробляє у багатьох своїх творах.  

Не останній урок. Як ідентифікувати себе із батьківщиною  «Я – 

Всесвіту боржник, бо українець зроду!» – це кредо, виголошене ще на 

початку 60-х років молодим Борисом Олійником, вразило всіх, хто любить і 
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розуміє Поезію. Українець за цією формулою не сидить на призьбі крайньої 

хати – він відкритий усьому світові, простягає йому душу й руку. 

Уроки совісті – складні і у нашому сьогоденні не завжди прийнятні. 

Поет постійно переймається тим, що сьогодні «наша совість спить собі, 

німа».  

Ще одна вічна проблема А з неї – новий урок. Призначення людини 

на землі. Провідна думка поета щодо цього – це стати й залишитися 

Людиною.  

Цінності для поета – це чесність, добро, милосердя, відповідальність 

за свої вчинки, постійне усвідомлення себе частиною людства, 

дотримання заповітів предків і неухильний борг перед нащадками.  

Про все це – лірика Б. І. Олійника.  

Уроки пам’яті, совісті, честі… Бориса Олійника як поета цікавлять 

передусім межові ситуації (найчастіше він сам їх і моделює у формі яскравої 

притчі або балади), де перед його героями постає не просто питання вибору, 

а вибору між життям і смертю, між суттю і зовнішнім антуражем. Немає 

межі між людьми. Є межа між Добром і Злом, між Правдою і Кривдою. 

В орбіті тематичних і проблемних зацікавлень поета з самого початку 

його творчої діяльності знаходимо вірші про єдність поколінь, про 

невсипущу працю наших людей, їхню пам’ять і духовне багатство.  

Не байдужий Олійник і до так званих вічних тем. 

Основний спектр поетичних мотивів Бориса Олійника обертається 

навколо феномена людини.  

Лірика Б. Олійника випромінює енергетику людиноцентризму й 

людиноутвердження, пройнята пафосом гуманістичних і людинознавчих 

начал. Борис Олійник реалізував і нас навчає цих простих премудростей. 

Шанувати. Розуміти. Берегти. Жити достойно і чесно.  

Для Бориса Олійника поняття музи і громадянськості завжди були 

нерозривні. Його поетичні візії наснажені болем патріота-громадянина за 

сучасне і майбутнє України, лірико-філософським осмисленням величі і 

ницості суспільства та особистості, жертовності та відступництва, любові та 

зради». 

Сьогодні заклади освіти працюють над реалізацією концепції 

національно-патріотичного виховання учнівської молоді. Де ж брати для 

цього матеріал як не у Б. Олійника  І, звичайно ж, читати, читати і ще раз 

читати! Бо, не читаючи, не зрозумієш, не відчуєш слів і думок поета.  
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The activity of K.V. Ostrogski – Ukrainian prince, magnate, politician and 

culture activist; philanthropist of Grand Duchy of Lithuania in XVI century – has 

been researched. It shows K.V. Ostrogski was the founder of higher education 

institution on the Ukrainian territory, named ―Ostrogska academy,‖ and Ivan’s 

Fedorov printing house. 

 

У сучасній українській історіографії все більше уваги приділяється 

видатним особистостям XVI–XVII ст., тобто початку боротьби за українську 

державність, важливе місце серед яких посідає К. В. Острозький. 

К. В. Острозький – український князь, магнат, воєнний, політичний і 

культурний діяч, меценат Великого Князівства Литовського. Один з 

найзаможніших і найвпливовіших магнатів Великого Князівства Литовського 

у Речі Посполитій, сенатор Речі Посполитої, засновник Острозької академії, 

син великого гетьмана литовського князя Костянтина Острозького. 

1559 року К. В. Острозький став воєводою київським, що значно сприяло 

посиленню його впливу на політичне життя України. Посаду київського 

воєводи він обіймав цілих 49 років. На півстоліття, аж до своєї смерті, він 

фактично був володарем всієї України [5, с.120].  

Ставлення до українського козацтва було своєрідним; розуміючи 

важливе стратегічне значення Запорозької Січі як форпосту проти османо-

татарської небезпеки, намагався підтримувати з козаками партнерські 

стосунки, зокрема, приймаючи їх на службу. На початку 1590-х років 

К. В. Острозький вороже поставився до назріваючих козацьких заворушень, 

які загрожували розгалуженим земельним володінням князівського роду.  

Під час козацького повстання Криштофа Косинського у 1591–1593 роках, 

незважаючи на ряд невдач, військо, зібране Костянтином Острозьким, у 

вирішальній битві під П’яткою завдало нищівної поразки повстанцям.  

Князь ретельно дбав про українське православ’я. За свідченням 

сучасників-іновірців, він був «настільки набожним у своїй грецькій вірі, що 

русини вважали його святим» [7, с. 237]. За нього Острог, один із двох 

титулярних центрів єпархії Східної Волині, стає центром православної 

духовності. Князь був ініціатором створення на території України 

патріархату. За його проектом українським патріархом повинен був стати 

Діонісій Раллі (Палеолог), а його резиденцією мав бути  

Острог [3, с. 108]. Відзначаючись релігійною толерантністю, Острозький 

цікавився творами католицьких богословів, певний час знаходився під 
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впливом протестантизму. Характерним було ставлення його до актуального 

на той час питання об’єднання католиків і православних. Виступивши 

спочатку на підтримку такого об’єднання (надав кошти Іпатію Потію для 

поїздки до Риму), Костянтин Василь Острозький волів тримати процес під 

повним власним контролем. Тому, коли в 1594–1596 роках частина 

духовенства здійснила спробу укласти церковну унію, оминаючи князя, він 

виступив її рішучим супротивником, різко засуджуючи рішення 

Берестейського собору; не сподівався, що Іпатій Потій, який завдяки його 

сприянню став єпископом Берестейським та Володимирським, буде 

опікуватись ввіреною паствою, а його самого буде вважати тільки овечкою, 

що потребує проводиря. 

1575 року запросив Івана Федорова для організації друкарні у 

князівській резиденції. Завдяки острозькій друкарні світ побачило  

більше 20 видань, в тому числі перший повний текст Біблії слов’янською 

мовою 1580 року – «Острозька Біблія», на якій і зараз присягають 

президенти, вступаючи на посаду. 

Близько 1576 року почав діяти навчальний заклад «Острозька академія». 

Окрім низки традиційних на той час точних та гуманітарних дисциплін,  

в академії вперше паралельно викладалися латинська, грецька та 

церковнослов’янська граматики. Досвід та програма острозької школи були 

запозичені Львівською, Луцькою та іншими братськими школами.  

Фактично К. В. Острозький і в господарському, й політичному,  

і культурному та церковному планах творив незалежну державну структуру.  

І хоча він визнавав зверхність над собою короля Речі Посполитої, проте 

поводився незалежно. Навіть у листах писав «Ми, Костянтин, з Божої ласки 

князь на Волині». Так у той час іменували себе суверенні правителі. Саме в 

таких умовах стало можливим так зване «українське відродження»  

кінця ХVІ – початку ХVІІ ст., про яке писали М. Грушевський та інші 

дослідники. Однак сумнівно, щоб це відродження відбулося без  

К. В. Острозького. 
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In this article considered the history of the risen, formation, and 

development of the first independent state formation on the territory of Ukraine, 

since the second half of the XVII century and ending last half of XVIII century. 

In this article will be examined political division, dominion, social and law 

relations, challenges that faced by young state her limitations and prospect in the 

future and how past experiences connected with the present. 

Перша українське самостійне державне утворення почало своє 

формування у ході національно-визвольної війни, а саме на її початку  

1648 року. Лідером повстання був Богдан Хмельницький. У ході повстання 

виникла необхідність керування визволеними від польської шляхти 

землями тому їх почали очолювати українські керівники, що згодом стало 

передмовою виникнення очолюваної козаками держави з ідеями демократії 

Гетьманщина.  

За основу нової держави було покладено модель адміністративного та 

судового управління на Запорізькій Січі, що знаходила на острові Хортиця. 

Ця модель була звісно не єдина, але за тих умов була виправдана. 

Фактично ця подія ознаменувала утворення першої української держави 

після Галицько-Волинського князівства. Головою держави був обраний 

гетьман який мав надзвичайно широке коло власних повноважень зокрема: 

здійснював законодавчу, виконавчу та судову владу, скликував Генеральну 

та старшинські ради, видавав універсали, був головнокомандуючим 

збройних сил, займався фінансовою системою, з рішенням Ради починав 

війну, вів мирні та дипломатичні переговори. Вищим представницьким 

органом державної влади у Гетьманщині була Генеральна рада. На її 

зборах був присутній гетьман, козацька старшина, рядові козаки, 

представники православної церкви. Відвойована територія ділилася  

на 16 воєнізованих адміністративно-теріторіальних одиниць – полків. 

Полк, як і на Січі, ділився на сотні, на чолі кожного полку стояв 

полковник, який призначався гетьманом і мав необмежену адміністративну 

та судову владу на території полку. У кожному полку було створено суди. 

Гетьманщина мала одну з найсильніших на той час армій. Підготовка 

велася на тих ж принципах, що й у Січі. Основу армії складала піхота, ще 

була кіннота, фуражні та інженерні загони, розвідники і т.д. Усі грошеві 

надходження у виді податків з селянських наділів та промислів йшли до 
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Скарбниці. Суд у Гетьманщині розділювався на генеральний, військовий, 

полковий, сотенний кожен з яких обіймав свою юрисдикцію на чолі з 

виборними суддями.  

Ця держава не була ідеальною через низку несприятливих для її 

існування факторів. Ключовим з них був державний «трикутник», що 

оточував Гетманщину: це могутня Речь-Посполита, Московське царство та 

Оттоманська Порта. Усі ці держави мали власний інтерес до українських 

земель і хотіли бачити їх під своїм контролем. Є ще один важливій момент 

– це підписання військового союзу між гетьманом Б. Хмельницьким та 

московським царем Олексієм Михайловичем (Березневі статті 1654 року). 

Наслідком цих статей стало васальне положення та обмежена автономія 

українських земель у складі Московії. Звісно цей вектор був не єдиним, а 

точніше їх було три і вони зберігалися аж після смерті Б. Хмельницького 

(Руїни 1657–1687 року) і призвели до громадянської війни. Також після 

смерті Б. Хмельницького йому не знайшлося гарної заміни – його син 

Юрій не виправдував очікувань і тільки погіршив ситуацію. Звісно, були і 

наступники, які своїми діями спричиняли як позитивні, так і негативні 

наслідки – причиною цьому було переслідування власних інтересів, а не 

інтересів держави. Звертаючи увагу на сутність козацької держави також 

можна побачити її недосконалість. Сама Січ, зразком якої скористалися у 

подальшому, була зведена біглими селянами, кріпаками, злодіями та мала 

змішане расове забарвлення. Спочатку цими ватагами керували 

найавторитетніші ватажки, у майбутньому кошові отамани, і їхнє 

найважливіше завдання було вижити у дикому степу якій був своєрідним 

коридором між Україною та агресивним сходом. З появою Єремії (Байди) 

Вишневецького, якій організував ці ватаги, почалось будівництво Січі. 

Згідно з місцем та часом, на Січі виникають суворі мононорми, які повинні 

були згладжувати та регулювати відносини між козаками. Вибори 

гетьманів та старшини проводилися загальним зібранням усіх хто мешкав 

на Січі. Своєрідні ритуали і найважливіше, це сам процес виборів, у якому 

кандидата вибирали загальним «голосуванням» у процесі якого нерідко 

траплялися бійки та вбивства членів двох «блоків», що ми бачимо навіть 

зараз у лавах Верховної ради України.  

Роблячи висновок з наведеного, цю модель можна назвати військовою 

демократією, де величезну роль відігравав авторитет, а за часів 

Гетьманщини ще й матеріальне становище. Хоча Гетьманщина – випадок 

самобутній і неповторний, але причина її занепаду криється саме у кризі 

старої і недосконалої системі відносин Запорізької Січи, що добре для 

семитисячного війська, не буде мати успіху у великій державі. 

Попри це, значення Гетьманщини не можна недооцінити – вона 

надовго запам’яталася як той ідеал незалежної Держави, до якого треба 

прагнути. 
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The genesis of culture is quite complex and linked to the historical 

development of society. At the same time, cultural knowledge is also quite 

specific, affecting many areas of social development. However, without cultural 

knowledge it is impossible to speak of a civilized person, a society, the 

unthinkable progress of the future humanity 

Key worlds: culture, genesis, features of culture. 

 

Поняття «культура» складне і багатогранне. Чимало філософів та 

інших дослідників давніх і новітніх часів цікавились цим питанням. Саме 

слово «культура» латинського походження і означає «обробіток», 

«догляд». 

Сьогодні не існує загальноприйнятого визначення культури.  

У світовій літературі можна знайти більш як 500 визначень поняття 

«культура». Український філософ Г. Сковорода вперше поставив питання 

про культуру як окремий, незалежний від природи, символічний світ, у 

якому вищі цінності людського буття, все святе і божественне, 

розкриваються і побутують у символічній формі. Говорячи про 

походження, або, іншими словами, про генезис культури, варто сказати, 

що в суспільстві традиційно розрізняють два основні напрями культури – 

матеріальний і духовний, – згідно з двома головними сферами людської 

діяльності – матеріальної та духовної. 

Матеріальна культура охоплює всю сферу виробничої діяльності 

людства та її результати: знаряддя праці, житло, предмети повсякденного 

побуту, одяг, будівельні споруди, засоби зв’язку, пам’ятники і монументи 

тощо. Духовна культура стосується області свідомості, пізнання, моралі, 

виховання, освіти, науки, мистецтва, літератури та інших сторін духовної 

діяльності людини. Сюди також належать релігія і міфологія, світоглядні, 

політичні, моральні та інші уявлення людей. Між матеріальною і духовною 

культурою існує тісна органічна єдність. Будь-яка абсолютизація чи 

недооцінка матеріальної або духовної сторони культури надзвичайно 

збіднює її як багатогранне і цілісне явище. 

Специфіка культурних знань полягає, насамперед, у тому, що їх 

структура представляє собою цілий макросвіт. Культурні знання 

охоплюють освіту, науку, мистецтво, літературу, міфологію, мораль, 

політику, право, релігію. При цьому всі їх елементи взаємодіють між 

собою, утворюючи єдину систему такого складного явища, як культура. 
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Також визначається певна типологія культурних знань відповідно до її 

носіїв. Залежно від цього необхідно виділити світову і національну 

культури. Світова культура – це синтез кращих досягнень усіх 

національних культур різних народів, що населяють нашу планету. 

Кожен народ, створюючи власну національну культуру, тим самим 

робить внесок у світову культуру, здійснюючи за її допомогою зв’язок з 

навколишньою природою та іншими народами. В результаті такого 

спілкування відбувається взаємне культурне збагачення. І як наслідок – 

різні культури розвиваються, ускладнюються, стають набагато 

різноманітнішими. 

Знання світової культури – феномен глобальний. Національна 

культура є частково і джерелом світової культури, одночасно витікаючи з 

неї. Без глобальної культури не може бути регіональної, самобутньої 

національної і навпаки. Світовій культурі властивий процес інтеграції. 

Національні ж мають диференційований характер. 

Відповідно до носіїв виділяють також культуру соціальних суб’єктів 

(міську, сільську, професійну, молодіжну). Впродовж розвитку людства 

виокремились певні культурні епохи: антична культура, культура 

середньовічна, культура доби Відродження; окремі форми культури: 

політична, соціальна, правова, економічна, екологічна, фізична, моральна 

і т.д. Культурні знання потрібно культивувати, бо вона для кожного народу 

є джерелом стійкості і добра, фактором національної гідності, водночас 

втілюючи історичний досвід народу, його творчий потенціал, служить 

підґрунтям для духовного розвитку наступних поколінь. Прогрес 

суспільства поєднується і супроводжується також культурним прогресом. 

Однією з найважливіших функцій культурних знань є передача 

соціального досвіду. Тому її називають інформаційною. Культура виступає 

єдиним механізмом передачі соціального досвіду від покоління до 

покоління, від епохи до епохи, від однієї країни до іншої. Адже, крім 

культури, суспільство не має інших способів передачі досвіду, 

нагромадженого попередниками. Саме через це культуру не випадково 

вважають соціальною пам’яттю людства, а розрив культурних зв’язки між 

поколіннями призводить до її втрати (феномен «манкуртизму») з усіма 

негативними наслідками. Іншою провідною функцією культурних знань є 

пізнавальна. Вона тісно пов’язана з першою і випливає з неї. Культура, яка 

концентрує в собі кращий соціальний досвід багатьох людських поколінь, 

набуває здатності створювати сприятливі умови для його пізнання і 

засвоєння. 

Отже, як бачимо, генезис культури досить складний і пов’язаний з 

історичним розвитком суспільства. Одночасно, є досить специфічними і 

культурні знання, які торкаються багатьох напрямків розвитку суспільства. 

Однак без культурних знань не можна говорити про цивілізовану людину, 

суспільство, немислимий прогрес майбутнього людства. 
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(61166, Харків, просп. Науки, 14)  

e-mail: iryna.kyrychenko2@nure.ua  

The modern world needs constant development of digital skills and abilities 

for professional and personal growth of people. Since mature, elderly and senile 

people are less adaptable to mastering digital competence and have a low ability 

to pay for appropriate courses, charities come to the rescue. Most of the 

workforce of such organizations are volunteers. The report highlights the 

volunteer experience of conducting basic computer literacy courses at «Software 

and Computer Museum» for people over 40.  

 

Сучасне суспільство переходить на цифрові технології для 

використання їх у роботі та побуті. Люди зрілого та похилого віку 

зіштовхуються з проблемами неспроможності оплати тематичних курсів, 

нестачею навичок роботи з комп’ютерами, психологічними бар’єрами, 

тощо. Саме в цьому випадку приходять на допомогу благодійні організації 

та волонтери. 

2017 року у Харкові (у 2018 – у Києві) троє харків’ян  

(Антон Трубніков, Олександр Коваленко, Сергій Цимбал) відкрили 

перший в Україні музей комп’ютерних технологій «Software and Computer 

Museum», а разом з цим організували курси з базової комп’ютерної 

підготовки для людей віком 40+. Так як організація є благодійною і не 

передбачає прибутку, курси безкоштовні і викладацький склад  становлять 

переважно волонтери. 

При анкетуванні абітурієнти вказували такі цілі проходження курсів: 

40% абітурієнтів мали на меті пройти курс для активного пошуку роботи 

та використання отриманих знань у роботі; 38% абітурієнтів для пошуку 

підробітки та 22% абітурієнтів хотіли пройти курс для своїх особистих 

потреб. Після проходження курсів було проведено нове опитування, щодо 

практичної користі отриманих знань на курсах. Виявилось, що 4,9% 

знайшли нову роботу; 28,7% почали активно використовувати дані в 

роботі та отримали підвищення зарплати; 8,2% знайшли підробіток; 34,3% 

знайшли нових друзів; 24,1% почали частіше використовувати комп’ютер 

вдома для своїх особистих інтересів.  

Саме волонтери проявляють ініціативу у вдосконаленні існуючої 

освітньої програми курсу БКГ та приведення її до можливості формування 

базових цифрових компетенцій відповідно до Концептуальної еталонної 

моделі DigComp 2.0 [1]. В програму увійшли наступні теми: робота з 

клавіатурою, файлова система та зовнішні носії, браузер, Gmail, соціальні 

mailto:iryna.kyrychenko2@nure.ua
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мережі та Youtube, хмарні сховища, електронні платежі. Лекції, практичні 

та домашні завдання постійно вдосконалюються волонтерами згідно 

професійних та особистісних потреб слухачів та особистого досвіду. 

Не оминають стороною музейно-освітній комплекс основні зміни, 

передбачені трансформацією системи охорони здоров’я. Згідно основних 

положень всю медичну документацію буде переведено в електронний 

вигляд [2]. У зв’язку з цим, майже 37% абітурієнтів – це працівники 

медичної галузі. Волонтерами планується перейняти практичний досвід 

користування системою e-Health та включити цю тему до програми курсу.  

Всього випускників курсів базової комп’ютерної грамотності за 2018 

та 2019 роки музейно-освітнього комп’ютерного комплексу «Software and 

Computer Museum» – 1085. Абітурієнтів, які записані в чергу на навчання –

252. Станом на початок 2020 року вже формуються навчальні групи на 

липень. Окрім участі у проведенні курсів базової комп’ютерної 

грамотності, саме волонтери провели курси з лідогенерації, копірайтингу, 

SMM (Social Media Marketing), B2B (інформаційна та економічна взаємодія 

суб’єктів), створення сайтів за допомогою CMS Wordpress, курс 3D 

графіки для художників, робототехніки для дітей та створення презентацій 

та англійської мови для початківців.  Ці спецкурси допомогли 13% 

слухачів знайти нову цікаву роботу, 34.8% знайти «підробіток», 21.7% 

впевнено відчувати себе на постійному місці роботи. З них 17.5% слухачів 

в активному пошуку роботи, а 13% не застосовують знання отримані на 

курсах. Зараз волонтерами проводиться курс з азів програмування на мові 

Python. Регулярно на вихідних проводяться тематичні лекції.  

Всі волонтери – викладачі мають професійні навички та досвід створення 

реальних проектів в даних сферах. 

Чому саме волонтери  Окрім педагогічних навиків, кожен викладач 

курсів повинен бути досвідченим та грамотним практиком. Працювати в 

тій сфері, де широко застосовуються цифрові компетенції, спілкуватися та 

переймати досвід у колег та представників інших професій, передавати 

знання, уміння та навички. Більшість волонтерів-викладачів– це люди 

своєї справи, діяльність яких, окрім педагогічної, зв’язана з 

комп’ютерними та інформаційними технологіями. Вони передають свій 

практичний досвід, і удосконалюють свої знання, вирішуючи питання та 

проблеми, які виникають під час занять. 
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The main object of this article is showing customs and traditions of 

Ukrainian people. There is a tendency of the traditions rebirth and their 

nowadays’ actuality in the modern world. Having learned the subject I came to 

the conclusion that some traditions and customs had been become out of date 

and had been forgotten in the modern world though some others begin to return 

to life. The thought that it is very important to remember and to keep to the 

Ukrainian customs and traditions is grounded in the article. Really, there are a 

lot of them, but we shouldn’t forget about them. 

1991 року Україна стала незалежною державою. Саме в цих умовах 

виникла необхідність формувати національно-свідомих громадян. 

Свідомість формується від народження і протягом усього життя, і 

залежить від багатьох чинників. Одним з чинників є гордість того, що ти є 

частинкою свого великого народу, народу з багатим історичним минулим, 

зі звичаями та традиціями. Особисто мою свідомість почали формувати ще 

з дитячого садочка, коли розповідали українські казки, співали українські 

пісні, танцювали народні танці в вишиванках, батьки ж навчили любити та 

шанувати традиції та звичаї моєї держави. Наша Україна велика. Українці 

розселені на багатьох сотнях кілометрів і ще донедавна були розірвані 

різними державними кордонами, але звичаї нашого народу на диво 

близькі. Хто його знає, чи не є саме ця близькість звичаїв тим 

цементуючим матеріалом, що перемагає своєю міццю всі інші сили, які 

працюють на руйнування єдності нашого народу. Усна народна творчість 

також може служити класичним прикладом єдності між усіма укра-

їнськими землями. Ця спільність мови та звичаїв завжди була тими 

вузлами, які зв’язували наш народ, коли він був штучно поділений 

державними кордонами. Ми, українці, нація дуже стара, і свою духову 

культуру наші пращури почали творити далеко до християнського періоду 

на Україні. Найяскравішими традиціями українців, що відрізняє їх від 

інших держав є козацькі традиції, український фольклор,  українська кухня 

та багато іншого. Люди зацікавлені українськими традиціями та етнічними 

речами. Інтерес є як в самих українців до своєї культури, так і в іноземців, 

які приїжджають до нас у гості, вони дивуються нашою щирістю, 

добротою, нашими традиціями та тим, що вони відроджуються й досі. 

Традиції в сучасному світі відроджуються і стають все більш популярними 
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та модними. Я б хотіла навести приклади деяких традиції української 

культури, які можна взяти за основу їх відродження. Це традиції, які в наш 

час є досить поширеними та досить цікавими для теперішньої молоді. 

Стало традицією 14 жовтня, в день українського козацтва, проводити 

районну спартакіаду серед осередків «Молодої Січі» на кубок 

П. Сагайдачного, що стало відродженням історичних, патріотичних та 

культурних традицій українського реєстрового козацтва, підготовка молоді 

до військової служби, патріотичне виховання нового покоління в дусі 

українського козацького лицарства, української національної ідеї. Як не 

дивно це свято є досить актуальним серед молодих хлопців, які приймають 

участь у змаганнях, щоб довести всю мужність наших чоловіків та 

відродити козацькі традиції. Свято Івана Купала являє собою унікальний 

мікс християнської і язичницької традиції. Купальська ніч стала одночасно 

святом небувалого розгулу і духовного очищення.  

Для сучасної молоді ця традиція стала прекрасним приводом 

повеселитися і освіжитися в літню спеку. Весілля в українських традиціях: 

сім’я для українців дуже важлива і звичайно, що її народження та 

існування супроводжується багатьма українськими ритуалами та 

обрядами, українськими звичаями і традиціями, яке із задоволенням 

дотримуються наші сучасники. Почали святкувати день вишиванки  

24 серпня в День незалежності України проходить парад вишиванок з 

метою популяризації українського одягу та українських традицій в 

Україні. Вишиванка – це свого роду сімейний оберіг для чоловіка та жінки.  

Носіння вишиванок стало популярним явищем в українській культурі 

з початків ХХІ століття, починаючи з 2010 року, подібні акції проводяться 

майже щороку в кожному обласному та районному центрах. Починаючи з 

дитинства формувати уявлення про традиції та звичаї, ми розуміємо, що 

дуже важливо пам’ятати і дотримуватися українських звичаїв та традицій, 

насправді їх дуже багато, проте ми повинні не забувати про них. Деякі 

традиції та звичаї в сучасному світі вже не є актуальними, це такі традиції 

та обряди, як: родильна обрядовість – вона є сукупністю звичаїв та 

обрядових дій, спрямованих на створення сприятливого психологічного 

настрою для породіллі, пологів та вшанування породіллі й 

новонародженого; ім’я наречення – давній звичай, пов’язаний з вибором 

імені для новонародженого; провідування – невід’ємна частина звичаїв, 

пов’язаних з народженням дитини, провідування мало за мету підтримати 

породіллю та віддати їй шану; похоронна обрядовість – система дій, 

спрямованих на допомогу родині небіжчика в його похороні, шанування 

померлого та прилучення до культу предків; та багато інших звичаїв. Але 

разом з тим все більше молоді нехай у вигляді яких-небудь фестивалів та 

вечірок повертаються до українських традицій. 
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The paper is dedicated to the topic of the work of the renowned scientist, 

Dmytro Bagaliy, who worked primarily in the fields of civil and public relations 

as well as history-related topics such as library, museum and archive affairs.  

The author has outlined the importance of his work, which had been understated 

in previous works of this period and put emphasis on his achievement of 

investigating the history of Slobidska Ukraine. The conclusion comprises 

author’s opinion on his place among others for the development of the Ukrainian 

culture.  

 

Дослідження життя і діяльності видатних представників науки і 

культури Слобожанщини є актуальною проблемою. Яскравим 

представником цієї плеяди видатних особистостей є Д. І. Багалій. 

Хронологічні межі дослідження охоплюють роки життя Д. І. Багалія: з 

1857 по 1932 рр. 

Територіальні рамки визначені Харківською губернією Російської 

імперії, а пізніше Харківською областю у складі УСРР. 

Мета роботи: охарактеризувати громадську та наукову діяльність  

Д. І. Багалія. 

У прогресивних колах держави вчений набув популярності як голова 

правління Харківської громадської бібліотеки, голова видавничого 

комітету Харківського товариства розповсюдження в народі грамотності, а 

також прославився своєю роботою в області музейної та архівної справи.  

Політичні переконання Д. І. Багалія відрізнялися поміркованістю і 

характеризували його як представника буржуазного лібералізму. Про це 

говорить його діяльність у Харківському університеті, Державній Думі і 

Харківській міський думі.  

Д. І. Багалій не висунув нової концепції історії України. Однак він не 

копіював праці сучасних йому істориків. Свою задачу, насамперед, він 

бачив у вивченні певних проблем історії українського народу. В центрі 

наукових інтересів вченого знаходився період  др. пол. ХVII – поч. ХІХ ст. 

Темами його дослідження стали: історія Слобідської України, Харкова і 

Харківського університету.  

Організаторські здібності і досвід Д. І. Багалія найшли широке 

застосування у галузі архівного будівництва. Він зробив значний внесок у 

розвиток історичної географії України. Вперше на основі архівних джерел 

науковець проаналізував процес заселення Слобідської України. З точки 
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зору історичної етнографії праці Д. І. Багалія представляють інтерес як 

дані про етнічний склад населення Слобожанщини. 

Громадська діяльність Д. І. Багалія була не менш насиченою та 

плідною. Учений-історик зумів вдихнути нове життя в діяльність 

«харківських народолюбців», ставши одним із керівників історико-

філологічного товариства. За його ініціативи у Харкові 1902 року відбувся 

XII Всеросійський археологічний з’їзд. 

З іменем Д. І. Багалія пов`язано також рішення вченої ради 

університету про надання почесних докторських дипломів видатним 

ученим-українознавцям І. Франку, М. Грушевському, О. Єфіменко та 

багатьом інших. 

Вчений увів в науковий обіг відомості про зростання великого 

поміщицького землеволодіння в Україні. В працях Д. І. Багалія міститься 

багато цінних фактів про розвиток торгівлі і промислів на Слобожанщині. 

Він також висвітлив ряд важливих моментів у розвитку духовної культури 

України, зокрема, багато писав про Григорія Сковороду. 

«Моя українізація не була примусовою, а мала стихійний характер і 

закінчилася за студентських років до 1880 р. Відтоді з мене назавжди вже 

зробився цілком свідомий українець» [4, с.23]. Д. І. Багалій чітко розумів 

важливість само ідентифікації, він також усіма способами сприяв 

поширенню українізації серед населення. 

Відмінною рисою наукової діяльності Д. І. Багалія був глибокий і 

органічний зв’язок з життям. Він не був зачиненим у стінах свого кабінету 

вченим-теоретиком, а чутливо ловив і усвідомлював громадські потреби і 

запити свого часу. 

Таким чином, Д. І. Багалій – представник тієї яскравої плеяди вчених-

подвижників, безкорисливих працівників на ниві культури, чиї життя і 

праця були віддані народу. «50 років на варті української культури», – 

цими словами сам Д. І. Багалій досить ємко з’ясував сутність своєї 

багаторічної наукової і громадської діяльності. 
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The purpose of this work is to systematize archeological finds of modern 

period. There were ancient peoples many years ago. They lived, worked, looked 

for food, had their customs and traditions. And now, when time passed by, we, 

modern society, want to figure out what was long ago: were that peoples nimble, 

how did they understand what beauty is, when made jewelries, how did they 

brought up their children and many other questions. 

 

Археологічні дослідження території України є важливим джерелом 

знань про минуле нашої країни. Метою роботи є проаналізувати сучасні 

археологічні знахідки для вивчення різних періодів історії України.  

Людина – творець сучасності. Маючи ідею, вона створює щось нове, 

покращує старе та невпинно крокує у майбутнє. Кожна обізнана та 

поважаюча себе людина намагається не тільки рухатись завжди вперед, але 

й озирнутися назад, аби скласти пазл, що ховається в давнині, та зрозуміти 

минуле, його нерозгадані тайни.  

За допомогою археології (від архео. і грец. lygos – слово, вчення) – 

науки, яка вивчає історичне минуле людства за речовими джерелами, будь-

яка людина має можливість дізнатись про те, що відбувалось у далекі 

часи [1]. Знаючи минуле, прожите цивілізованими людьми, народами, ми 

можемо збагатити наше уявлення про те, як вони жили, коли нас ще не 

було, дізнатися, як відбувалося становлення людини від давнини до 

сучасності.  

Наразі ця наука поповнюється та розширюється новими 

археологічними знахідками. 2018 та 2019 рр. на теренах України було 

знайдено багато рідкісних поховань та унікальних прикрас, які 

розкривають тогочасне життя людей, їх звичаї та обряди, побут [2–3]. 

1. Стародавня бронзова накладка, датована VI–VII ст., була знайдена 

археологами на Волині під час дослідження багатошарового поселення 

Марковичі-1. Ця фігурна пластина у виді хижого звіра була виконана за 

допомогою лиття та різьби. Міфічний образ звіра – один з основних 

елементів специфічного типу зооморфних прикрас, які були складовою 

частиною особливої групи старожитностей ранніх словʼян, так званих 

«антів скарбів». 
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2. У Дніпропетровській області студентами КНУ ім. Т. Шевченка 

було виявлено камʼяного ідола, переробленого в хрест. Ця фігура була 

покрита християнськими і язичницькими символами. Археологи 

стверджують, що це перша подібна знахідка. Істориками припускається, 

що ця знахідка, яка більше ніж 2,5 метрів заввишки, – язичницький ідол, 

що був перетворений у православний хрест на початку XIX ст. 

3. У храмі Параскеви в Буську, що на Львівщині, при виконанні 

будівельних робіт у вівтарній частині храму було знайдено литий 

бронзовий нагрудний хрест-складень (енколпіон). Перші згадки про нього 

сягають ХІІ–ХІІІ ст. Хрести-енколпіони є надбанням давньокняжої епохи. 

Вони поширювалися на Русі під час встановлення християнства. 

Як правило, усередину таких хрестів вкладали мощі святих. 

4. Поблизу Полтавського селища Більськ археологами було знайдено 

поховання, в якому знаходилися останки скіфської дівчини та золоті 

прикраси. Вони є унікальними, бо мали вид двоярусного головного убору з 

трьома видами золотих платівок і сережок, а також браслет. 

5. Археологами на Харківщині було знайдено підземне місто, яке є 

трьохсотлітніми катакомбами, що розташоване під сучасними житловими 

будинками. Зазначається, що катакомби мають не менше, ніж десять 

вулиць, що перетинаються між собою, десятки кімнат і навіть систему 

водопостачання. Археологи вважають, що там і до цього часу залишилися 

коштовності предків.  

Під час роботи з джерельною базою були проаналізовані ключові 

археологічні знахідки, які дають можливість у певній мірі сформувати 

уявлення про різні періоди історії України. Втім, для створення цілісної 

картини необхідно розглянути всю сукупність археологічних знахідок. 
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This article is about Gadyach agreement and its influence to the process of 

the state creation in Ukraine at the beginning of the second part of the  

XVII century. Inside and outside status of the states, concluded the agreement, 

its sense and aftereffects for Ukrainian people are described. Relationships 

between hetmans, their attitude to I. Vyhovskyi and his policy are considered. 

 

Комплекс проблем, пов’язаний із причинами, укладенням та 

наслідками Гадяцької угоди, що була підписана між представниками 

короля Речі Посполитої Яна II Казимира та гетьманом козацької України 

Іваном Виговським разом із генеральною старшиною восени 1658 р. 

поблизу Гадяча на Полтавщині й ратифікована у дещо зміненому варіанті 

на Варшавському сеймі 1659 р., вже довгий час перебуває у полі зору не 

лише вітчизняної, але й зарубіжної історіографії.  

Смерть Богдана Хмельницького настала у надзвичайно складний 

момент в історії України. Юрій Хмельницький був проголошений ще за 

життя гетьмана у квітні 1657 р. його наступником. Після раптової смерті 

гетьмана (серпень 1657 року) у цілого ряду представників старшини ожили 

честолюбні плани отримати гетьманську булаву. Скликана в Чигирині у 

серпні 1657 року старшинська рада, посилаючись на молодість Юрія, 

доручила виконання гетьманських обов’язків генеральному писареві Івану 

Виговському. Генеральна рада в Корсуні підтвердила вибір старшинської 

ради. Вже на початку правління Виговський зумів укласти вигідний для 

України договір із Швецією, яка визнавала українські кордони аж до Вісли 

та Березини. У державницькій діяльності І.Виговського помітною була 

спроба відокремити Україну від Московської держави. У боротьбі з Росією 

Виговський зробив основну ставку на Річ Посполиту. Наприкінці літа 1658 

р. українська сторона добивалася визнання польським урядом створення на 

всіх етнічних українських землях Великого князівства Руського й надання 

йому таких же прав, як і Великому князівству Литовському. Особливе 

місце в цьому процесі посідає Гадяцький трактат чи «гадяцькі статті», 

підписані на тристоронній основі між Польщею, Литвою та Україною. Цей 

договір передбачав створення на місці Речі Посполитої конфедерації трьох 

самостійних держав: Польщі, Литви і України. В документі зазначалося, 

що Україна стає вільною й незалежною державою під назвою Великого 

Князівства Руського. Чисельність козацького війська пропонувалося 

встановити в 60 тис. осіб. В результаті підписана 6 вересня у Гадячі угода 



41 

 

проголошувала, що Чернігівське, Київське та Брацлавське воєводства 

утворювали Руське князівство й входили до складу Речі Посполитої на 

правах автономії. Щодо внутрішнього устрою Великого Князівства 

Руського, то передбачалося утворити вищий законодавчий орган – 

національні збори, обрані від усіх земель князівства. Гетьман уособлював 

вищу виконавчу владу. Ця посада, згідно зі статтями договору, повинна 

була бути виборною на все життя і затверджуватися королем. До атрибутів 

національно-державної незалежності князівства Руського належали: 

судочинство й діловодство українською мовою, власні фінанси, монетна 

система, військо. Але польська влада вирішила,що вона пішла на занадто 

великі поступки Україні, і скасувала досить велику частку попередніх 

домовленостей. Внаслідок цього відбулись значні зміни: Відновлення 

маєтків панів, чисельність реєстрових козаків зменшувалася до 20 тис. 

осіб, було знято застереження про необов’язковість для Війська 

Запорізького брати участь у війні Речі Посполитої проти Росії.  

Отже, нова редакція Гадяцької умови: 1. Фактично узаконювала поділ 

українських земель на дві частини й унеможливлювала їх возз’єднання у 

межах національної держави. 2. Князівство втрачало самостійність у 

внутрішній та зовнішній політиці. Відновлення польської форми 

адміністративно-територіального поділу вело до ліквідації поділу полково-

сотенного. 3. Передбачала ліквідацію витвореної під час визвольної війни 

моделі соціально-економічних відносин. Козацтво усувалося від 

управління, чільне місце знову посідала шляхта. Відновлювалися велике й 

середнє землеволодіння, фільварково-панщинна система господарювання, 

кріпацтво. Положення договору зводили нанівець державний суверенітет 

козацької України, якого вона спромоглася здобути у 1654р. Становище 

І. Виговського різко ускладнилося. Внаслідок цього на жовтневій раді у 

1659 р. І. Виговський мусив покласти булаву і рятуватися втечею.  

В підсумку Росія і Польща уклали Андрусівське перемир’я 1667 року, а 

згодом Угоду про Вічний мир 1686 року. Лівобережна Україна перейшла 

під контроль Росії. Козацтво отримало ще менше привилеїв, ніж 

передбачав Гадяцький договір, і на кінець XVIII ст. практично втратило 

свій політичний вплив. 

У чому ж полягає значення Гадяцької угоди  Це була перша спроба 

офіційно об’єднати Україну і поставити її на один рівень з державами 

Європи, мати власний сейм, суд, адміністрацію, фінанси, армію тощо. 

Гадяцький договір фактично був проектом міждержавної спілки України, 

Польщі та Литви.  

Гадяцька угода – видатне досягнення козацького уряду, свідчення 

зрослої державницької ідеології українського суспільства. Але, як і кожна 

висока ідея, вона не відразу стала зрозумілою широким масам. Реалізувати 

договір практично було неможливо, проте він залишився визначною 

пам’яткою політичної свідомості Козаччини.  
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Vadimir Sokalsky was an outstanding Ukrainian composer, music critic 

and enlightener, an excellent pianist and conductor, lawyer and fiery fighter for 

progressive ideas of domestic art. 

 

Володимир Іванович Сокальський (1863–1919) – український 

композитор, піаніст і музичний критик. Володимир Сокальський автор 

кількох симфонічних творів (симфонія «Драматична фантазія», «Східний 

марш», «Зліт соколів слов’янських»), дитячої опери «Ріпка» (1900), 

«Елегії» (для віолончелі з симфонічним оркестром), музично-драматичної 

сцени на слова О. Толстого »Князь Рєпнін»; вокально-оркестрової п’єси на 

слова О. Кольцова »Пісня про ліс», багатьох фортепіанних (цикл мініатюр 

«Малоросійські ескізи», сюїта «На лугах» та ін.) та вокальних творів 

(солоспіви на слова О. Пушкіна, М. Лєрмонтова, Г. Гейне, О. Толстого  

та ін.; збірник пісень «Подснежник» та ін.). 

Наш видатний земляк народився 24 квітня 1863 року в Швейцарії, де і 

почалися перші музичні уроки. Повернувшись до Харкова у 1871 році 

Володимир вчиться у третій харківській гімназії. У ці часи Сокальський 

постійно виступав на літературно-музичних ранках та прославився як 

обдарований піаніст. На формування інтелектуальних та художніх 

інтересів Володимира неабияк впливав молодший брат батька –  

П. П. Сокальський, відомий композитор, публіцист, дослідник фольклору. 

Юнак почав мріяти про діяльність професійного музиканта і серйозно 

взявся за свою музичну освіту. Першим кроком був вступ у музичні класи 

при Харківському відділенні Російського музичного товариства. Тут його 

вчителем по фортепіано був І. І. Слатін. Через рік зі вступом до 

університету на юридичний факультет був змушений залишити музичні 

класи. Харківський університет в ті роки – великий культурний центр, в 

якому у 1880 році була створена газета «Южный край», в якій 

В. Сокальський починає друкувати свої статті під псевдонімом Дон-Дієз. 

Він не припиняє своє захоплення музикою. Випробовує свої сили як 

диригент та музичний критик. 

З українським національним музично-драматичним театром пов’язані 

перші композиторські кроки В. Сокальського. Один із своїх романсів на 

слова Т. Шевченко «Ой маю я оченята» він присвятив Марії Заньковецької. 
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Крім того, велике значення на формування творчого становлення 

В. Сокальського відіграло особисте знайомство з М. В. Лисенком  

у 1884 році. 

Після закінчення у 1885 році університету, В. Сокальський вирушає 

до Петербургу з мрією потрапити на службу до когось з відомих 

композиторів для подальшого вивчення музики. Але через матеріальні 

труднощі не має змоги продовжити музичну освіту в Петербурзі. Після 

піврічного перебування в столиці він змушений піти на державну службу, 

погодившись на місце у віддаленому повіті Вітебської губернії. Відтоді 

цей талановитий чоловік, художник і артист за покликанням, змушений 

усе життя виконувати обов’язки чиновника судового відомства, які 

забирали багато часу та обмежували його творчі інтереси. Але і в цій 

глухомані невгомонний В. І. Сокальський зміг знайти себе в композиції. 

Завдяки наполегливій праці він не тільки відзначився успіхами по службі, 

працюючи на високих посадах (товариш прокурора, прокурор, потім 

голова окружного суду), але й спромігся яскраво проявити своє музичне 

обдарування. На початку 90-х років з’являються перші друковані опуси 

В. Сокальського. 

Кульмінаційний етап творчого життя В. Сокальського –  

1896–1911 роки. Повернувшись до Харкова, композитор завойовує 

авторитет. Весь вільний від служби час він віддає улюбленому мистецтву. 

Постійно бував на музичних вечорах, які влаштовувались в домі його 

батька, Слатіних та в домі Алчевських – талановитих людей, що зробили 

великий внесок у справу розвитку української культури. Поряд з 

виступами таких артистів як Ф. Шаляпін та А. Собінов, там виконував свої 

твори і В. Сокальський. Велике громадське значення мала критична 

діяльність В. Сокальського як постійного співробітника газети «Южний 

край». Музична діяльність В. І. Сокальського тривала близько 40 років. 

Музично-критичні роботи В. Сокальського (Дон-Дієза) і сьогодні 

викликають значний інтерес, особливо для музикознавців. 1919 року він 

відправився на відпочинок до Севастополя, але, захворівши на сипний тиф, 

помер. Він є безумовно вагомою історичною постаттю того часу, а його 

ім’ям названа найбільша музична школа України – Дитяча музична школа 

№9.  
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The given work is devoted to women who have accompanied Taras 

Shevchenko all his life. These women had a great influence on the poet's 

creativity and life. We can see their images on Kobzarʼs pages. 

 

Ми бачимо творчість Тараса Шевченка як духовну основу 

становлення української нації, адже для українців усіх поколінь Великий 

Кобзар – це справжнє джерело національної свідомості, втілення 

національної ідеї, сподівання на кращу долю та вільне життя.  

Протягом свого життя Тарас Шевченко створював захоплюючі та 

неповторні жіночі образи, що описують невідомі та маловідомі аспекти 

духовного світу жінки. Поет зображує жінок вродливими, тендітними, 

беззахисними та прекрасними. З любов’ю та теплотою в душі, розповідає 

про жінок-матерів, готових на все, навіть на жертву заради своїх дітей. 

Беззаперечно, на цей аспект творчості Т. Шевченка вплинули жінки, 

що супроводжували поета все життя. Першим сильним почуттям Тараса 

було його дитяче кохання до сусідської дівчини Оксани Коваленко. Їй, як 

старшому другові, звіряв печаль, від неї чекав розради. Її дівоча краса 

відгонила все похмуре. Чекало Оксану те ж саме, що вже сталося у Тараса, 

– раннє сирітство, втрата братів і молодшої сестри. Судилася їй доля 

споконвічної кріпачки, дружини кріпака, матері кріпаків. Невідомо, чи 

бачив Шевченко Оксану, коли приїхав в Україну у 1843 році. Та чи не 

найтяжчим сном на Аралі був той, коли йому приснилось, що Оксана стала 

жертвою підлого обману і збожеволіла. Оксану згадує Тарас у творах 

«Мені тринадцятий минало», «Ми в купочці колись росли». Надалі образ 

цієї дівчини відгукається у кожній жінці, яку зустрічав Шевченко, та у 

багатьох жінках, яких ми бачимо в його творах. 

Польська швачка Ядвіга Гусиковська – друге юнацьке кохання 

Шевченка, овіяне чарівністю чужого великого міста Вільно. Він 

прихилився до неї всім серцем, бо їй, як і Тарасові, доводилось працювати 

багато і тяжко. Та вона була вільна! Тоді, мабуть, Шевченко по-

справжньому замислився, чому це їм, нещасним кріпакам, не судилася така 

доля. 1843 року, під час поїздки на Україну, Шевченко побував у маєтку 

князя Миколи Григоровича Рєпніна-Волконського, де зустрів Варвару 

Рєпніну. Тридцятирічна княжна була неодружена і дещо надміру 

екзальтована, фанатично набожна. Вразлива жінка щиро захопилася 

поетом. Її розчулювало і хвилювало його страдницьке життя, і, мабуть, 

mailto:dmytro.darahan@nure.ua
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десь у потаємній схованці серця вона зберігала бажання розділити з ним те 

життя, але усвідомлювала те, що це неможливо.  

Безперечно, Шевченко не міг не здогадуватись про глибокі почуття 

княжни, він щиро по-людському співчував їй, але й сам твердо розумів, що 

їхні стосунки можуть бути тільки дружніми. Різними шляхами в житті 

судилося піти поетові й княжні, бо їх розділяла глибока соціальна прірва 

І саме в 1843–1847 роках Тарас Шевченко переживає своє справжнє, 

єдине, велике кохання. До цього він зовсім не думав про шлюб, а після, як 

реакція на безнадійність, з’являється в поета те характерне для нього і вже 

незмінне упродовж усього життя бажання мати свою родину, свій дім, 

дружину, тихий і надійний захисток. Це бажання невдовзі переростає в 

гостру душевну потребу. Це ми бачимо і у творчості Шевченка на прикладі 

таких поезій «Садок вишневий коло хати», «У нашім раї на землі». В селі 

Березова Рудка біля Яготина в 1843 р. познайомився з поміщиками 

Закревськими. Господар маєтку – відставний полковник Платон 

Закревський. Його вродлива молода дружина Ганна мала величезний успіх 

у колі численних гостей і прихильників. Щиро захопився нею і  

Тарас Шевченко, який тоді ж любовно виписав її портрет. Мабуть, глибоко 

в серце поета проник пильний погляд великих темно-синіх очей, якщо про 

той погляд і ті очі Шевченко проніс згадку ледве чи не через все життя. 

Саме Ганні Закревській присвятив поет одну з найніжніших своїх поезій 

«Г.З.» та поетичний роздум «Якби зустрілися ми знову». 

Звільнення із заслання знову пробуджує в Т. Шевченка прагнення 

мати сім’ю. Він закохується в молоденьку актрису Катерину Піунову і 

освідчується їй, незважаючи на двадцять вісім років різниці між ними. 

Батьки Піунової не відмовили Шевченку прямо. Але поведінка Піунової та 

її батьків така нетактовна, що навіть довірливий і закоханий Шевченко 

починає прозрівати. Наступної весни йому приходить відмова.  

Сум і відчай минають, з’являється нова надія одружитися зі своєю, з 

кріпачкою. Він зустрічає в домі поміщиць Карташевських дівчину-

кріпачку Ликеру Полусмакову – і знову довірливо закохується. Ледарство, 

неохайність, корисливість Ликери Тарас Григорович приймає спочатку за 

селянську простоту, життєву мудрість і кмітливість. Починається останній 

самообман у житті Шевченка. 

Шевченко ж був засліплений несподіваним коханням, призначив 

весілля і став активно готуватися до нього. Але холодне ставлення та 

неповага нареченої до Т. Шевченка розбила серце поета. Він одрікся від 

неї в листопаді. Невдовзі життя поета обірвалося.  

Образ жінки в творах Т. Шевченка опоетизований, виступає 

символом самої України – прекрасної й сумної Батьківщини і знаходить 

своє відлуння у кожній коханій Кобзаря. Вплив кожної з цих жінок 

неймовірний як на життя самого поета, так и на його творчість. 
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This article discusses such concepts as "material" and "spiritual" culture, 

their common and distinctive features. Analysis of the emergence and 

development of culture for many centuries is given. The theme of culture is 

deeper disclosed in its various interpretations and forms. 

 

Ще з самого початку існування людського роду відокремлення себе 

від оточуючого середовища було використовуваною практикою. Про це 

свідчать малюнки на стінах печер, відбитки рук, зображення тварин та 

невідомих об’єктів, що сприймалися первобутніми людьми по-різному.  

Ці зображення говорять про те, що жителі кам’яного віку вже розуміли, що 

можуть впливати на природу та оточуючий світ за допомогою своїх 

творчих сил. 

Термін «культура» має латинське походження. Вперше він 

використовується в роботі Марка Порція Катона під назвою «De agri 

cultura» (ІІІ ст. до н. е.) і означає обробіток, землеробство. Його праця була 

присвячена землевласнику, який обробляв свої території за допомогою 

рабської праці. При цьому Катон звертає увагу на те, що обробка землі –  

це не тільки фізичний процес, а ще й духовний. Римський оратор та 

публіцист Марк Тулій Цицерон змушує людей по-іншому подивитися на 

феномен культури та пропонує нове тлумачення терміну. У своїх працях 

він розглядає культуру у словесному походженні як обробіток, але не 

землі. Публіцист у своєму листі говорить про «культуру духу». В це 

поняття Цицерон вкладає духовність, виховання та розвиток розумових 

здібностей. 

Культура за своєю формою може бути духовною та матеріальною. 

Матеріальна культура – це ті природні надбання, до яких долучилася рука 

людини, тобто, їх матеріалізована складова. До такої культури належать 

споруди, предмети, пристрої та все, що перероблялося людиною для свого 

використання. Поняття «матеріальна культура» вживається низкою 

гуманітарних наук, таких як антропологія, археологія та етнологія. Енергія 

та ресурси природи використовується для створення штучного середовища 

проживання та для задоволення матеріальних потреб людини у різні 

періоди її розвитку та залежно від виникнення її потреб. 
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Духовна ж культура має під собою предмет діяльності людини, але 

завдяки закріпленню її сутності  в знаках та символах вона перестає 

потребувати першопочаткового творця – людини. До духовної культури 

відносять ті явища, які доступні свідомості суспільства – це почуття, 

вірування, поняття, предмети духовної та внутрішньої діяльності людини. 

Освоюють духовну та духовно-практичну реальність філософія, мистецтво 

та багато інших гуманітарних наук. Нормативно-регулюючі та світоглядні 

функції зараз виконують релігія та міфи, але так як людина прогресивно 

освоює космічний простір та екологічну свідомість, вектор духовного 

впливу може значно змінити напрям. Якщо матеріальна культура 

задовольняє фізіологічний та фізичний попит, то духовна – 

інтелектуальний та емоційний. 

Здавалось би, очевидно, що ці культури мають в собі різне 

покликання та виконують різні функції. Предмети духовної та 

матеріальної культури використовуються в залежності від своєї унікальної 

потреби, тому функціональне розходження між ними зрозуміле та 

самоочевидне. Але попри на різне призначення, вони маються єдину 

основу, бо і те і інше – культура. Ніяка споруда або музичний інструмент 

не створювалися без ідеї, яка є плодом духовного наповнення людини. 

Продукти духовної культури втілюються в матеріальну форму, чим і 

утворюють баланс та співіснування в потребах одне до одного. Прикладом 

може послужити картина, яка є предметом матеріальної праці, але яка б не 

могла існувати без творчого польоту натхнення художника, який її 

створив. В цьому і полягає вселенський баланс між культурами, які 

взаємодоповнюють одне одного та утворюють цивілізаційний прогрес. 

Такий висновок свідчить про те, що ми можемо говорити про культуру як 

таку, не в залежності, духовна вона чи матеріальна. Матеріалістичний 

підхід до культури був створений не для того, щоб розділити її на два 

способи сприйняття, а для того, щоб гармонічно взаємодіяти одне з одною 

задля органічного розвитку усього суспільства. 
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This article talks about the archaeological studies of civilizations of the 

ancient world. In this work, we pay attention to the largest civilization, which is 

known by humanity. Archeology is a fundamental of historical sciences, but, in 

most cases, it localized in time and space. Local civilizations are integral 

systems, which are represented a complex of economic, political, social and 

spiritual systems and developing according to the specific laws of different age. 

History is a field of knowledge, as well as a humanities science that deals with 

the study of a person (his activity, state, worldview, social ties, organizations, 

etc.) in the past. 

 

Питання про історію культури давніх цивілізацій є доволі 

проблематичним та об’ємним, тому тут необхідний детальний та 

поетапний підхід. По-перше, воно безпосередньо пов’язане зі з’ясуванням 

своїх справжніх коренів і особливостей розвитку своєї цивілізації.  

У зв’язку з цим набуває гостроти давня полеміка між Сходом та Заходом 

стосовно провідної ролі в цьому процесі. По-друге, нові відкриття в галузі 

сучасної археології, геології, палеонтології, географії та ботаніки нерідко 

ставлять під сумнів або й відверто спростовують традиційні погляди, 

широко відомі постулати та усталені стереотипи, що призводить до 

виникнення нових, інколи досить несподіваних фактів про історію 

культури Стародавнього Світу. 

Археологія – галузь історичної науки, що вивчає розвиток людського 

суспільства у прадавні етапи розвитку загально людської цивілізації 

(наприклад, докласовий і ранньокласовий періоди) на підставі досліджень 

археологічних пам’яток – матеріальних свідчень давніх культур.  

Вона виникла за доби Відродження (XV–XVI ст.) та тісно пов’язана з 

етнографією, антропологією, лінгвістикою, історичною географією.  

Існує багато методів археологічного дослідження, але серед них 

найважливішими вважаються типологічний, трасологічний та 

порівняльний. Типологічний метод конкретизує загальнонаукову методику 

класифікації об’єкта дослідження. Трасологічний передбачає вивчення 

функції стародавніх знарядь зі слідами спрацьованості. Порівняльний 

метод має на меті порівняння археологічних знахідок зі зразками 

етнографічних джерел для визначення функцій археологічних 

артефактів [1, 4]. 
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За допомогою археології досліджують прадавні цивілізації. Перші з 

них виникали там, де були сприятливі кліматичні, водні та географічні 

умови: Стародавній Єгипет (устя річки Нил), Месопотамія (міжріччя Тигру 

та Євфрату), Стародавня Індія (святі річки Інд та Ганг), Ефіопське і 

Куршське царства тощо. Поряд із тим, віднедавна, завдяки археологічним 

експедиціям і знахідкам початку XXI ст., особливо з 2010 до 2017 рр., 

вітчизняні та закордонні науковці визнають найдавнішою цивілізацією 

світу Трипільську культуру, знахідки перебування якої знаходяться на 

території України. 

Видатними археологічними пам’ятками Трипільської цивілізації 

вважають залишки понад 2000 невеликих і гігантських (площею до 450 га) 

трипільських поселень, також могильників і курганів, велику кількість 

гончарних виробів. Під час археологічних розкопок, науковці знаходили 

залишки будівель, різноманітних гончарних виробів з характерними 

символами, знаряддя праці та зброю, ювелірні вироби, кістки тварин, 

залишки рослинних культур, в тому числі й пшениці, що вирощували 

трипільці. Завдяки новітнім технологіям дослідження та датування 

археологічним знахідок було з’ясовано, що саме трипільська цивілізація є 

найдавнішою, з усіх відомих, на нашій планеті [2, 3]. 

Отже, археологія допомагає людині у вивченні історії народів давніх 

епох – етнокультурного складу населення, рівня виробництва і розвитку 

продуктивних сил, виробничих відносин і соціального устрою, духовної 

культури, вірувань, мистецтва. Вчені археологи, розв’язують проблеми, що 

стосуються вивчення прадавніх культур та цивілізацій. Також археологія 

допомагає з’ясувати глобальні проблеми, що становлять основу світогляду 

сучасної людини: проблеми виникнення праці, появи людського 

суспільства, розвитку виробництва та переходу до відтворюючого 

господарства, розкладу первісного суспільства та появи держав.  

Недаремно Михайло Васильович Ломоносов, перший видатний російський 

вчений-натураліст, енциклопедист, фізик і хімік любив казати що той, хто 

не знає свого минулого, не має права на майбутнє. 
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This article describes the calendar and ritual holidays and the traditions of 

their celebration. The influence of the church and religion on these festivals is 

described. Rites are classified by their popularity and variability. Examples of 

forgotten holidays are given. 
 

Традиційна трудова обрядовість тісно пов’язана з календарним 

циклом сільськогосподарських робіт. Обряди неодмінно супроводжували 

початок оранки, сівби, вигін худоби на пасовище, закінчення жнив тощо. 

У селянській сім’ї трудові традиції та обряди були справжньою школою 

для підростаючого покоління.  

У процесі виконання ритуальних дій дитина здобувала перші трудові 

навички. Усім розмаїттям своїх художніх, емоційних, атрибутивних, 

пісенно-музичних засобів трудові свята сприяли вихованню у молоді 

любові до нелегкої хліборобської праці, до землі, прищеплювали 

своєрідний «кодекс хліборобської честі». 

Трудова обрядовість на всіх етапах свого існування була одним із 

важливих елементів суспільного життя. При цьому її питома вага, сфера дії 

та функції постійно змінювались. Зважаючи на значний вплив релігії, 

трудові звичаї та обряди українців були залежні від неї. Разом із тим у них 

знайшли відображення як раціональне, так і чуттєве сприйняття дійсності, 

філософські та поетичні уявлення людей, елементи багатьох видів 

мистецтв. 

Протягом останніх століть традиції трудових свят ставали все менш 

популярними серед молодших поколінь, тому на даний момент святкують 

найбільш визначні події з них, або характерні для регіону, наприклад 

проводи на полонину. 

Інформаційне тисячоліття має свій вплив, а також по-своєму обмежує 

звичаї та традиції, проте найбільш життєстійкими й здатними до дальшого 

розвитку виявляються ті форми календарної обрядовості, що втратили 

тісний зв’язок із релігією і трансформувалися в явище народного 

мистецтва, святкової розваги. Елементи календарних свят та обрядів нині 
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широко використовуються у творчості професійних та самодіяльних 

митців, у декоративно-прикладному і театральному мистецтві тощо.  

До складу річного аграрного кола входили зимові, весняні, літні та 

осінні свята, обряди і звичаї. Обов’язковими компонентами календарних 

свят українців були обрядовий стіл, господарська і сімейна магія, 

вшанування предків, передбачення майбутнього, ритуальні обходи і 

поздоровлення, рядження і маскування, драматичні сценки, розваги, 

спортивні змагання тощо. Свята супроводжувались виконанням 

календарно-обрядових пісень, приурочених до кожної пори року: зимові 

колядки та щедрівки, веснянки, купальські, троїцькі, обжинкові пісні та ін. 

Традиційні свята і все більше входять у сьогоденне життя. З 1990 р. 

рішенням Верховної Ради України офіційними святами проголошені 

Різдво, Великдень, Зелені свята. В умовах теперішнього часу 

накопичується досвід проведення таких масових сезонних свят, 

як Новий рік, Масляна, Купала, обжинки та ін. Процес відродження 

народної звичаєвості вливається в загальний рух відродження національної 

самосвідомості, мови, культури. 

Попри те, що релігійно орієнтовні свята календарно-побутового циклу 

зазнали найбільшої шкоди під час панування Радянського союзу, деякі з 

них святкуються як і декілька століть тому, а інші стають дедалі 

популярнішими з деякими змінами. До першої категорії можна віднести 

звичай святкувати Водохреще шляхом купання в ополонці, до другої 

відноситься створювання писанок до Великодня, хоч наразі це втратило 

усілякий сенс, окрім естетичного. 

Також варто виокремити групу свят, які були перестали святкуватися 

широким загалом або звичаї цих свят майже не дотримуються. Так, до цієї 

категорії можна віднести свята на ім’я Святих, такі як Кирила, Олени та ін. 

У минулому за їх допомогою визначали майбутню погоду на важливу, 

зазвичай, хліборобчу подію. До цієї категорії відносяться й Спаса, Зелені 

свята та ін, які мають суто релігійний сенс. 

Найбільш збереглися до дрібних особливостей язичницькі свята. 

Попри свій поважний вік Масляна та Купала святкуються згідно з описами 

святкувань минулих століть. Так, для двох свят є обов’язковими вогнища, 

спалювання опудал, запрошення на гостини родичів тощо. 

Таким чином стає очевидним надзвичайно багатий скарб звичаїв 

нашого народу. І ми отримали в спадок і мусимо зберегти його та, нічого 

не втративши, передати нашим дітям, щоб не перервався зв’язок поколінь, 

щоб зберегти генетичну пам’ять нашого народу. 
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Українська усна народна творчість дуже давня й багата і має 

першорядне значення для вивчення історії культури. Обрядові пісні (тобто 

пісні, пов’язані із святами й обрядами) складалися в дохристиянські часи. 

Виникнення писемності створило умови для перетворення усної народної 

творчості в писемну літературу. З виникненням писемності почалось 

записування історичних фактів за хронологічним порядком. 

Найвидатнішою літературною пам’яткою, шедевром давньоруської 

літератури ХI–ХIII ст., вважається «Слово о полку Ігоревім», 

найвірогідніше написане в 1185–1187 рр. невідомим автором. 

Література складається із двох окремих галузей творчості: 

письменства й усної народної творчості. На розвиток письменства кожного 

народу, як і на інші ділянки його духовного життя, великий вплив мають 

географічне положення країни й історичні події, які довелося йому 

пережити впродовж століть.  

Поруч з обрядовими піснями існували в Київській Русі також пісні 

лицарського, героїчного характеру – билини. Виникли вони наприкінці 

першого тисячоліття, і місцем складання їх були Київ, Новгород, 

Чернігівська та Галицько-Волинська земля. Билинні образи переважно 

мають реальну історичну основу, а деякі з героїв згадуються в літописах і, 

навіть, в графіті на стінах Софійського собору. Близькі до билин за своїм 

характером перекази, що передавались усно і поширювались у формі 

героїчних билин, які розповідають про подвиги богатирів-захисників 

Руської землі. Вони є джерелом уявлень про погляди народу на свою 

історію.  

Виникнення писемності створило умови для перетворення усної 

народної творчості в писемну літературу. На час прийняття Руссю 

християнства вже існувала велика кількість перекладів богослужбових 

книг, богословських та історичних творів слов’янською мовою.  

До перекладної літератури входили: релігійні книги – Євангеліє, Апостол, 

(«Дії Святих апостолів» і «Послання апостолів»), Псалтир П’ятикнижжя, 

Мойсеєве Буття. Найдавнішою пам’яткою писемності Київської Русі є 

«Ізборник Святослава», укладений 1073 і 1076 рр. для київського князя 

Святослава Ярославича. Це один з найдавніших збірників, що дійшов до 
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нашого часу і був переписаний з болгарського оригіналу. З виникненням 

писемності почалось записування історичних фактів за хронологічним 

порядком. З’явилось літописання – найважливіший вид історичної 

літератури, що пов’язано з розвитком суспільної свідомості, інтересом до 

рідної землі. М. С. Грушевський вважає літопис за історичну хрестоматію 

дружинної повісті і одну з найбільших культурних і літературних 

цінностей нашої минувшини.  

Наступним етапом давньоруського літописання став найдавніший 

Київський звід 1037–1039 рр., складений при Софійському соборі, який 

завершується похвалою будівельної та просвітницької діяльності великого 

князя Ярослава Мудрого. Близько 1113 р. у Печерському монастирі 

створюється новий звід, що став відомим під назвою «Повість минулих 

літ». Він доведений до 1110 р. и був покладений в основу всіх пізніших 

літописних зводів, які доповнювали його місцевим матеріалом. «Повість» 

увібрала в себе не лише весь досвід історичної писемності попереднього 

часу, а й досягнення європейської думки, традиції візантійської культури. 

Традиційно її автором вважають ченця Печерського монастиря Нестора, 

автора ще кількох церковних житій (агіографа). Проте існують сумніви 

щодо його авторства. Автор «Повісті» розгорнув широку картину світової 

історії, показав місце слов’ян і Київської Русі в системі тодішнього світу, 

створив прогресивну філософську ідею взаємозв’язку і взаємозумовленості 

історії всіх народів, рішуче засудив між князівські усобиці.  

Цінною пам’яткою давньоруського письменства є «Повчання 

Володимира Мономаха дітям», яке дійшло до нас за Лаврентіївським 

літописом 1377 р. Князь Володимир Мономах – одна з найвизначніших 

постатей княжих часів, син високо освіченого князя Всеволода. Від батька 

Володимир перейняв велике захоплення до книжок і до освіти.  

На київському престолі він був у 1113–1125 рр.  

Найвидатнішою літературною пам’яткою, шедевром давньоруської 

літератури ХI–ХIII ст. вважається «Слово о полку Ігоревім», 

найвірогідніше написане в 1185–1187 рр. невідомим автором. За своїм 

художнім рівнем цей твір не має аналогів у візантійський та європейський 

літературах. В ньому знайшли яскраве відображення патріотичні ідеали і 

поетична культура Київської Русі.  

Отже, хоч збереглася і відносно незначна кількість художніх 

рукописів, всі вони яскраво свідчать про високе й різноманітне у 

стилістичних варіаціях мистецтво Київської Русі і, перш за все, її столиці – 

Києва. Воно стояло на одному щаблі з мистецтвом Західної Європи й мало 

величезний творчий потенціал та можливості для подальшого розвитку. 



54 

 

ВИДАТНІ ДІЯЧІ УКРАЇНСЬКОЇ КУЛЬТУРИ. ІВАН ФРАНКО 

Сліпенький В. В. 

Науковий керівник – ст. викладач Сергієва А. В. 

Харківський національний університет радіоелектроніки 

(61166, Харків, пр. Науки, 14, каф. українознавства, тел. (057) 702-14-98) 

E-mail: volodymyr.slipenkyi@nure.ua 

 

Ivan Franko is a famous figure in Ukrainian culture, writer, poet, fiction 

writer, scientist, journalist and activist of the revolutionary socialist movement 

in Galicia. Wrote over 100 volumes of works. Was the founder of the Russian-

Ukrainian Radical Party – the first Ukrainian Party. 

Іван Якович Франко народився 27 серпня 1856 року в селі Нагуєвичі 

Дрогобицького повіту у Східній Галичині (Львівська область). У 16 років 

залишився сиротою. 1875 року закінчив Дрогобицьку гімназію. Цього ж 

року вступив до Львівського університету, факультет філософії. У 1870–

1880-х Франко провадив активну журналістську та публіцистичну 

діяльність. 1876 року виходить перша поетична збірка «Баляди і розкази». 

Разом із М. Павликом видавав журнал «Громадський друг» та альманахи 

«Дзвін» і «Молот» (усі 1878), спільно з І. Белеєм – журнал «Світ» (1881–

1882), із гуртком львівського студентства – молодіжний журнал 

«Товариш» (1888). Співпрацював також у виданнях українських 

народовців: газеті «Діло» (1883–1886), журналах «Зоря» (у 1883–1886) та 

«Правда» (1888); багатьох польських та австрійських часописах. 

Зневірившись у співпраці з галицькими народовцями, І. Франко спільно з 

діячами «Старої Громади» пробував заснувати власний незалежний орган 

(«Поступ»). З цією метою двічі їздив до Києва – 1885 і 1886 року, 

зустрічався з громадсько-культурними діячами (Миколою Лисенком, 

Михайлом Старицьким, Єлисеєм Трегубовим, Павлом Житецьким та ін.). 

1887 року виходить збірка «З вершин і низин». У 1890 році вступає до 

Чернівецького університету, необхідного для докторантури. 1890 став 

одним із засновників та першим головою (до 1898) Русько-української 

радикальної партії (РУРП) – першої української політичної партії, 

редактором її друкованих органів – газет «Народ» (1890–1895), «Хлібороб» 

(1891–1895), «Громадський голос» (з 1895). 1893 у Віденському 

університеті під керівництвом відомого славіста В. Яґича захистив 

дисертацію «Варлаам і Йоасаф, старохристиянський духовний роман і його 

літературна історія» і здобув учений ступінь доктора філософії. Друга 

половина 90-х характеризується лірикою «трансцендентного художнього 

слова». 1896 р. – виходить збірка «Зів’яле листя», а в 1897 р. – «Мій 

mailto:volodymyr.slipenkyi@nure.ua
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Ізмарагд». Разом із дружиною, І. Франко, видавав літературно-науковий 

журнал європейського зразка «Житє і слово» (1894–1897). 1899 р. 

І. Франко вийшов зі складу РУРП і приєднався до Української 

національно-демократичної партії. Тоді-таки завдяки підтримці  

М. Грушевського став дійсним (1899; 1904 – почесним) членом Наукового 

товариства ім. Шевченка (НТШ), відтак відійшов од активної політичної 

діяльності і присвятив себе літературній і науковій праці. 1900 р. виходить 

збірка «Із днів журби». Іванові Франку належить ініціатива ширшого 

вживання в Галичині назви «українці» замість «русини» — так традиційно 

називали себе корінні галичани. В «Одвертому листі до галицької 

української молодежі» (1905) І. Франко писав: «Ми мусимо навчитися 

чути себе українцями – не галицькими, не буковинськими, а українцями 

без соціальних кордонів…». 1906 р. отримав звання почесного доктора 

Харківського університету. 26 листопада 1915 року українська 

громадськість Відня висунула кандидатуру Івана Франка на здобуття 

Нобелівської премії (отримати завадила смерть). 28 травня 1916 року 

І. Франка не стало, він похований на Личаківському цвинтарі у Львові.  

І. Франка називають титаном праці. Євген Маланюк свого часу писав: 

«Свідомо чи несвідомо, з власного пересвідчення чи з чужого голосу, але 

кожен, почувши ім’я Франка, здіймає шапку незалежно від свого місця 

народження. Тут діє інстинкт величі». Сюжети для творів І. Франко черпав 

з життя і боротьби рідного народу, з першоджерел людської культури – зі 

Сходу, античної доби, Ренесансу. Був «золотим мостом» між українською і 

світовими літературами. Знаком визнання помітної ролі І. Франка в 

національно-культурному відродженні стало урочисте відзначення 25-

літнього (1898) та 40-літнього (1913) ювілеїв його творчої діяльности. 
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This article tells us about the period of ruling  P. Skoropadskiy, about his 

impotent part  in the development of the independence state in the during 

revolution in the beginning 20 century. The article is confederation of the 

struggle of two political forces Getmanat and Directori, and the peoples attitude 

to his policy and the result of the period of his ruling. 

 

П. Скоропадський прийшов до влади, коли Україна перебувала в 

умовах австро-німецької окупації. Однак не гетьман привів в Україну 

німців, з якими доводилося рахуватися. Аналізуючи обставини, можна 

прийти до висновку, що в цей час інтереси німців і П. Скоропадського, 

який очолив громадську опозицію, збіглися. П. Скоропадський як 

противник соціалістичних ідей і представник власницьких кіл, а крім того 

– енергійний, розумний, авторитетний і відомий в країні діяч, влаштовував 

німців, які прагнули покінчити з хаосом і анархією. Заручившись 

підтримкою німців, П. Скоропадський прагнув якнайшвидше навести в 

країні порядок, щоб почати справжнє розвиток держави, покінчивши раз і 

назавжди з соціалістичної демагогією. Його бажання вивести Україну на 

рівень з іншими державами проявлялося в реалізації ряду реформ. 

Отримавши владу, П. Скоропадський направив свої зусилля на 

створення незалежної української держави з усіма необхідними 

атрибутами: був прийнятий закон про українське громадянство, 

затверджений державний герб, введена власна грошова система, 

сформовано кілька національних дивізій, проголошена автокефалія 

Української церкви, організована Українська академія наук, відкриті два 

державні університети. Його внутрішня політика ґрунтувалася на 

відродженні історичної української традиції (гетьманство як політична 

форма, конституювати козацтва як стану) і на відновленні дореволюційних 

порядків (права власності на землю, свободи торгівлі і приватного 

підприємництва). Українізація, однак, не означала проведення 

націоналістичного (антиросійського) курсу. У зовнішній політиці 

орієнтувався на Німеччину і її союзників, підтвердив всі раніше укладені 

Україною договори; проте проводив перемовини з країнами Антанти і ряду 

нейтральних країн. Гетьман буквально зумів завести механізм розвитку 

держави. Привернув союзників, завоював авторитет серед європейських 
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держав, зумів втримати стосунки з Росією (союз з Донськими і кубанських 

козаків) не вистачило лише часу, щоб він зміг утримати цю державу. 

Таким чином він вже вніс великий вклад в розвиток самостійної 

української держави. 

Великі труднощі спостерігалися у відношенні з німецькою владою. 

Хоча вона вважалася союзницької і лише, проте фактично саме вона мала 

всю повноту влади й постійно втручалася у внутрішні справи України. 

Положення П. Скоропадського ставало хитким. Адже стабільності у 

відносинах з союзником у нього не було, та й сам союзник втрачав свої 

позиції. А внутрішній ворог продовжував наступ. За постановою 

Директорії, Скоропадський оголошений поза законом «за злочини проти 

самостійності Української Республіки, за знищення її вольностей, за 

переповнення тюрем найкращими синами українського народу, за розстріл 

селян, за руйнування сіл і за насильства над робітниками і селянами. Всім 

громадянам, що живуть в Україні, забороняється, під загрозою військового 

суду, допомагати кровожерові – генералу Скоропадському у втечі, давати 

йому продукти і захист. Обов’язок кожного громадянина, що живе в 

Україні, заарештувати генерала Скоропадського і передати його в руки 

республіканських властей». Цей Універсал був написаний Петлюрою через 

кілька днів після того, як він дав чесне слово Гетьману і його міністру 

юстиції, В’язлову, не брати участі в організаціях, ворожих Гетьману. 

Опівдні 14 грудня 1918 року Гетьман написав таке зречення: «Я, 

Гетьман всієї України, протягом семи з половиною місяців докладав усіх 

зусиль, щоб вивести край з того тяжкого становища, в якому він 

знаходиться. Бог не дав мені сил впоратися з цим завданням, і нині я, 

беручи до уваги умови, які склалися, і керуючись виключно добром 

України, відмовляюся від влади – Павло Скоропадський». Так закінчився 

один з періодів історії України, в буремні роки революції та громадянської 

війни.  

Отже, за час свого короткого правління П. Скоропадський зумів 

створити реальну державу. Він зважився на велике діло – дати 

українському народові свою країну, зі своїм законом, своєю культурою, 

армією, грошовою системою. При ньому Україна змогла заявити про себе 

як про повноцінну державу. Населення отримало громадянство, нація 

стала «громадянським суспільством», яке могло досягти високого рівня 

розвитку без втручання кого-небудь. Той факт, що гетьман був оточений 

змовниками, котрі назвали себе «Директорія» зіграв вирішальну роль в 

ході подій, що відбувалися в українських землях в 1918 році. Він не був 

повалений, а лише віддав владу опозиції заради того, щоб не була пролита 

кров народу, якої не мало було пролито і до приходу гетьмана до влади. 
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Сучасне українське суспільство, яке все більше характеризується 

руйнівними процесами, що спостерігаються і в соціальному і, що особливо 

небезпечно, хоча й на перший погляд не так помітно, в індивідуальному 

бутті особистості, як ніколи потребує духовно-морального виховання 

молоді.  

Агресія, жорстокість, адиктивність, інші прояви крайнього егоїзму 

стають нормою міжособистісних відносин й особистісного буття дітей і 

молоді. Як прояв егоїзму у молодіжному середовищі спостерігається 

відчуження, недовіра, байдужість один до одного, спотворення уявлень 

про товарискість, дружбу, ціннісних і смисложиттєвих орієнтирів. Все це, 

звичайно, свідчить про неналежний духовний розвиток і дитини в садочку, 

і учня в школі, і студента вузу, взагалі нашої молоді, гідне виховання якої 

повинно бути основою державного будівництва.  

Проблеми духовності і моральності широко вивчаються у філософії, 

культурології, психології, педагогіці. Ніхто не піддає сумніву, що основою 

освіти і виховання повинен бути духовний розвиток, що необхідно 

відроджувати вітчизняну духовно-моральну культуру, що орієнтиром 

мусять стати традиційні, апробовані багатьма поколіннями українські 

духовні цінності, що слід повернутися до основ народної педагогіки, і 

лише тоді ми зможемо розраховувати на відродження духовно-морального 

потенціалу нашого народу і достойне виховання молоді.  

Українська нація сформувалася як нація християнська і тому 

повернення до традицій не можливе без повернення до вчення отців 

церкви, праць видатних християнських мислителів, здобутки яких сьогодні 

як мінімум недооцінюються, а то й просто не беруться до уваги. 

Православною догматикою вже давно вироблені принципи, методи, 

прийоми виховання, які забезпечують духовний розвиток особистості, її 

духовно-моральне вдосконалення. Духовність як сутнісна характеристика 
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особистості потенційно закладена в людині. І тільки за умови постійного 

духовного розвитку людини потенційна духовність може стати реальною. 

А для цього потрібна жива взаємодія людини з Богом  Але найбільш 

глибоко сутність духовності і її значення для особистості відображено у 

християнській антропології Григорія Ніського, Ніла Сорського, Феофана 

Затворника, Іоанна Кронштадського, Ігнатія Брянчанінова та інших.  

Так, святитель Ігнатій Брянчанінов розглядав духовно-моральне виховання 

особистості в контексті природи людини, її духовного розвитку.  

Він обґрунтовував принципи духовно-морального виховання, а саме: 

духовно-антропологічний принцип, принцип пріоритету духовного 

виховання над навчанням, особистісний підхід до виховання, принцип 

дисципліни духу (послух), системність, чітке дотримання моральних норм 

і правил поведінки [1, c. 146].  

Очевидно, що традиційні українські духовні орієнтири перебувають 

у протиріччі із сучасними так званими «загальнолюдськими цінностями». 

Традиційні українські духовні орієнтири довели свою ефективність на 

прикладі багатьох поколінь. Сучасні ж ціннісні пріоритети, які 

ґрунтуються на культивуванні егоїзму, все більше доводять свій руйнівний 

потенціал. Про це чудово сказав І. О. Ільїн: «Освіта без виховання не 

формує людину, а розбещує і псує її, бо вона дає їй життєво вигідні 

можливості, технічні навички, якими людина – бездуховна, безсовісна, без 

віри і без характеру – і починає зловживати... Формальна освіченість поза 

вірою і совістю створює не національну культуру, а розпусту вульгарної 

цивілізації». І сьогодні ця думка влучна й актуальна [2, c. 177].  

Адже однією з причин моральної деградації особистості і взагалі 

духовної кризи сучасного суспільства якраз і є виховання і освіта, які не 

націлюють на головне – абсолютну духовну досконалість [3, c. 46]. Отже, 

духовність і моральність як базові характеристики особистості повинні 

стати основою сучасної виховної системи в Україні на усіх рівнях, а метою 

духовно-морального виховання особистості – її духовно-моральна 

досконалість. І цьому, безперечно, допоможе звернення до традицій 

духовно-морального виховання, які вироблені християнською культурною 

традицією та спільна діяльність інституту освіти в державі і церкви заради 

покращення духовно-моральної культури української молоді.  
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5 квітня 1847 року за участь у Кирило-Мефодіївському товаристві 

Т. Шевченко був заарештований і відправлений до Петербурга. Було 

вирішено «Художника Шевченко за сочинение возмутительных и в 

высшей мере дерзких стихотворений, как одаренного крепким 

телосложением, определить рядовым в Оренбургский Отдельный корпус, с 

правом выслуги, поручив начальству иметь строжайшее наблюдение, дабы 

от него, ни под каким видом, не могло выходить возмутительных и 

пасквильных сочинений». Затверджуючи це рішення III відділу, Микола І 

власноручно збоку написав: «Под строжайший надзор и с запрещением 

писать и рисовать». 31 травня 1847 поета в супроводі фельд’єгеря було 

відправлено до Оренбурга, де містився штаб Окремого Оренбурзького 

корпусу. Десять років тривало заслання Т. Шевченка. Позбавлений права 

творити, він, проте, криючись від стороннього ока, продовжує писати 

поетичні твори. З-під його пера з’являються поеми «Княжна» та «Варнак», 

історична поема «Чернець» і ряд ліричних віршів: «Не гріє сонце на 

чужині…», «Сон» («Гори мої високії…»), «Самому чудно, а де ж дітись », 

«А. О. Козачковському» та інші. Т Шевченко з великою поетичною силою 

відтворив тягар свого підневільного життя в солдатській казармі. Під час 

переходу з Орської фортеці до укріплення Раім у складі Аральської 

описової експедиції Т. Шевченко написав вірш «У бога за дверми лежала 

сокира...», а під час зимівлі 1848–1849 років на Косаралі – «Царі», 

«Марина» і великий цикл ліричних поезій. Творчість була для нього не 

тільки духовною потребою, а й формою протесту проти царського 

свавілля. Записуючи рядок за рядком, він підтверджував свої ж слова: 

«Караюсь, мучуся… але не каюсь!.. ». Одна за одною виникають 

«захалявні книжечки» – таємні рукописні збірочки «невольничої поезії»  

Т. Шевченка. На третьому році заслання, після повернення з Аральської 

описової експедиції до Оренбурга, поет переписав свою «невольничу 

поезію» у нові маленькі саморобні книжечки, яких набралося двадцять сім. 

З’єднані разом, вони склали знамениту «Малу книжку» – перше чистове 

зведення віршів і поем 1847 – початку 1850 років. За доносом одного з 

офіцерів-«землячків», поета відправили в одну з рот у віддалене 
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Новопетровське укріплення, розташоване на півострові Мангишлак, під 

якнайсуворіший нагляд. Настали найтяжчі часи Шевченкового заслання, 

період найбільшої ізольованості поета від світу, коли обірвалися навіть 

листовні зв’язки з нечисленними друзями на волі, встановлені у попередні 

роки. Протягом перших двох років перебування в Новопетровському 

укріпленні Т. Шевченко не писав. Тільки 1853 року, він потай відновив 

літературну творчість, але звернувся до нового для себе жанру – повісті.  

В одному з листів 1858 року Т. Шевченко зазначав, що повістей у нього 

«десятків коло двох набереться», нині відомі тексти лише дев’яти: 

«Наймичка», «Варнак», «Княгиня», «Музикант», «Несчастный», 

«Капитанша», «Близнецы», «Художник», «Прогулка с удовольствием и не 

без морали». Усі вони написані російською мовою на засланні, і тільки 

другу частину «Прогулки с удовольствием и не без морали» поет закінчив 

1858 року в Нижньому Новгороді. Місце заслання Т. Шевченко покинув  

2 серпня 1857 року. Повернення із заслання викликало в Т. Шевченка 

прилив нових творчих сил. Влітку 1859 року Т. Шевченко востаннє 

побував на Україні, де його знову заарештували за «недозволені» розмови. 

Під час цієї подорожі Т. Шевченко написав ліричні поезії «Ой по горі 

роман цвіте...», «Ой маю, маю я оченята...», «Сестрі» («Минаючи убогі 

села...»), «Колись дурною головою...», а повернувшись до Петербурга, 

завершив велику поему «Марія», задум якої плекав іще в роки заслання. 

Наприкінці 1859 року Т. Шевченко написав поезії «Подражаніє Ієзекіїлю. 

Глава 19» та «Осії. Глава XIV. Подражаніє», в яких висловив глибоку віру 

в неминучий кінець самодержавного ладу.  

Тарас Шевченко!... Це ім’я дорогоціною перлиною виблискує у 

золотій скарбниці світової культури. У славній плеяді безсмертних 

класиків літератури геніальний співець українського народу по праву 

стоїть в одному ряду з такими титанами думки і слова, як Гомер і Шекспір, 

Пушкін і Толстой, Гете і Байрон, Шиллер і Гейне, Бальзак і Гюго, 

Міцкевич і Бернс, Руставелі і Нізамі, чия мистецька спадщина стала 

надбанням усього передового людства. Поезію Шевченка люблять усі 

народи. Поет, який віддав усі свої сили боротьбі за визволення рідної 

України від соціального і національного гніту, виражав прагнення і 

сподівання всіх народів, всіх прогресивних людей світу. Оглядаючи 

прожите життя, сповнене страшної негоди і злиднів, він з болем говорив: 

«Сколько лет потерянных, сколько цветов увядших!» Але ні арешти і 

жорсткі переслідування, ні вогкі і темні каземати ІІІ відділення.  

Ні заслання і солдатчина – ніякі утиски не змогли зігнути поета-

революціонера Тараса Шевченка. Не зігнувши великого Кобзаря духовно, 

царизм зламав його фізично. Незважаючи на те, що Шевченко був 

«наділений міцною будовою тіла», як було сказано у вироку про заслання, 

царські сатрапи завдали непоправимої шкоди його здоров’ю, злочинно 

скоротили життя і прискорили смерть. 
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Волонтерство є досить поширеним явищем в сучасному світі. За 

даними європейських моніторингів, більш ніж половина дорослого 

працездатного населення задіяна до волонтерського руху, а це означає в 

ціннісному аспекті, що допомагати іншим, бути соціально активним та 

займатися суспільно корисною справою – це престижно. 

«Волонтер» (лат. volontarius – воля, бажання; франц. volontaire – 

доброволець) буквально перекладається як добровільний помічник, особа, 

що за власним бажанням допомагає іншим. У багатьох словниках термін 

«волонтер» тлумачиться як особа, що добровільно пішла на військову 

службу. Нині «волонтерство» розуміється значно ширше, як надання 

різноманітних послуг всім, хто потребує. Подібні волонтерству за 

значенням поняття «милосердя», «благодійність», «меценатство», що часто 

в буденному слововживанні використовуються як синоніми. 

Роком виникнення волонтерського руху в світі вважається 1859 рік, 

коли французький письменник-журналіст Анрі Дюнан, вражений 

кривавими картинами війни, запропонував ідею створення Червоного 

Хреста, як організації, що працювала б на добровільних засадах і надавала 

першу медичну допомогу пораненим бійцям. Пізніше благодійництво стає 

релігійною нормою. Милосердя є складовою моралі всіх світових релігій. 

Слід відзначити, що благодійність та милосердя не одне й теж. 

Благодійність може бути і без милосердя, а здійснюватися через 

побоювання, що пов’язані з особистим гріхом (спокутування), і також як 

масова реакція наслідування (мода на благодійництво). Отже, поняття 

«волонтерство» змістовно є дуже близьким з зазначеними вище поняттями, 

що виникли значно раніше. Існує навіть таке припущення, що першими 

волонтерами були самаритяни, що надавали допомогу всім, хто її 

потребував. Коректніше це явище можна було б назвати 

протоволонтерством.  

Проте, тільки в найбільш кривавому ХХ столітті, волонтерство 

виокремилося в соціальне явище. Після Першої світової війни у Франції 
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був здійснений один з перших масштабних волонтерських проектів за 

участю французької та німецької молоді, в межах якого вони відновлювали 

зруйновані війною ферми в місцях найбільш запеклих боїв між німецькими 

та французькими військами. Приблизно в цей час було засновано 

Координаційний комітет міжнародної волонтерської служби (CCIVS) під 

егідою ЮНЕСКО зі штаб-квартирою у Парижі. 5 грудня 1985 року було 

засновано Міжнародний день волонтера. Тоді Генеральна асамблея ООН 

закликала уряди сприяти поширенню інформації про роботу добровольців 

для залучення до волонтерського руху дедалі більшу кількість людей  

з різних сфер діяльності.  

Черговою важливою віхою в оформленні статусу волонтерського руху 

був 1990 рік. 14 вересня 1990 року в Парижі на ХІ Всесвітній конференції 

Міжнародної Асоціації добровільних зусиль була прийнята Загальна 

декларація про волонтерську діяльність. В Декларації підкреслювалося, що 

волонтерство – це добровільний вибір, що відображує особисті погляди і 

позиції; активна участь у громадському житті суспільства і виражається у 

суспільній діяльності в межах різного роду асоціацій. В ній проголошено 

основні принципи руху, зокрема принцип особистих або організованих 

послуг, а також принцип перетворення волонтерства в стимул особистого 

розвитку, набуття нових знань і навичок. Участь у волонтерстві не має 

релігійних, расових, гендерних, вікових і, навіть, політичних меж. 

На даний момент сформувалися суттєві особливості волонтерської 

діяльності в Україні: 

 високий рівень ініціативності та незалежності діяльності 

волонтерських структур; 

 становлення волонтерських структур, як організацій 

громадянського суспільства, професійно задовольняють певні потреби; 

 прихід багатьох волонтерів не з структур громадянського 

суспільства, а з різних сфер професійної діяльності, зокрема, 

ІТ-технологій, підприємництва тощо; 

 певна «вимушеність» волонтерських ініціатив – наслідок 

недостатньої ефективності державних інститутів або обмеженості 

ресурсів держави. 

Отже, волонтерський рух в Україні на сучасному етапі є проявом 

певної зрілості громадянського суспільства, доповнює функції 

державних органів, сприяє стабілізації і регулюванню суспільних 

відносин в умовах децентралізації. Не слід недооцінювати важливість 

таких процесів, як волонтерство і самоорганізація населення. 

Громадянська активність як тренд проявляється або в волонтерстві, або 

в участі в різних політичних і соціальних проектах, і, врешті-решт, 

сприяє залученню все більш широких верств населення до процесів 

самоорганізації на місцевому та загальнодержавному рівнях. 
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This article describes a question of creation volunteer organizations in 

modern society. How works volunteer organisations works and solo-volunteers. 

How to improve modern society with help of volunteers. What people should do 

to help our world. 

 

Сьогодні роль волонтерського руху набуває дедалі більшого значення 

для соціального розвитку суспільства. Твердження, що волонтерський рух 

є елементом соціальної відповідальності та вищим проявом розвиненого 

громадянського суспільства, не випадково. Сучасне суспільство як ніколи 

потребує усвідомлення необхідності і значущості волонтерських рухів. 

Проблемою розвитку волонтерства в нашій країні стурбована як держава, 

так і громадяни. 

Один з найважливіших принципів організації волонтерського  

руху (групи) полягає в тому, що некорисно і навіть шкідливо підганяти 

людей під ідеї, під «заходи» і тим більше під «звіти». Волонтерство 

життєздатне лише в просторі довіри, в тому числі і професійної.  

Не повинно бути «вертикалі влади», має бути партнерство. Волонтерство 

не може бути побудовано зверху або зконструйовано. Воно завжди 

звернене до життя, бо по суті – це милосердя, це відгук серця на чужий 

біль, страждання, надію. У волонтерства визначальною є якась таємниця, 

якась невизначеність, незаданність тієї форми і навіть змісту, що 

народжується в серці кожного добровольця. Серцю не можна наказати, 

воно відкривається так і тоді, коли саме знає. І саме ця таємниця робить 

волонтерство дивом служіння, робить його втіленням людської волі в 

добро.  

Частіше за все волонтери – це люди, які прагнуть до самореалізації, до 

спілкування з однодумцями, до професійного росту, вони шукають 

середовище підтримки, розуміння і дозвілля. Це ті, хто знайшов якийсь 

тонкий баланс між своїм запитом на заробіток, кар’єру і т.д. і прагненням 

послужити ближнім, зробити щось добре. Робота таких людей може бути 

організована тільки завдяки великій гнучкості системи управління і 

неопору їхніх ініціатив (за умови, що ініціативи не суперечать місії 

організації і встановленими правилами). Не можна або майже неможливо 

донести до волонтерів-виконавців відразу задачу і очікуване керівництвом 

рішення. 
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Розвиток волонтерської діяльності є важливим як для суспільства в 

цілому, так і окремих його секторів, а також самих волонтерів. Для окремої 

людини участь у волонтерській діяльності сприяє самореалізації та 

самовдосконалення, дає можливість отримати нові знання та досвід, що, 

безумовно, є важливим особливо для молодих людей, а також можливість 

відчути себе соціально значущим і соціально корисним. Державі 

волонтерська праця допомагає ефективніше вирішувати завдання, що 

стоять перед нею та суспільством. Розвиток волонтерства сприяє 

становленню громадянського суспільства, служить посиленню ролі 

некомерційних і громадських організацій. 

Волонтерство позитивно впливає на соціальний та економічний 

розвиток країни в цілому, допомагаючи вирішити соціально значущі 

проблеми. Корпоративне волонтерство є одним з найважливіших способів 

прояву соціальної відповідальності бізнесу. Стати волонтером означає 

увійти в групу, стати її учасником. У багатьох є бажання зробити щось 

добре. Саме група дає можливість добровольцям почати своє служіння, 

встати на ноги, набути досвіду. 

Форми волонтерської діяльності різноманітні: як одноразові 

благодійні заходи і акції, проекти і гранти, цільові програми, табори, так і 

здійснюються на постійній основі. В рамках цих заходів вирішуються 

посильні соціальні, культурні, економічні, екологічні проблеми 

суспільства. 

Волонтерський рух розвивається по різних напрямках: 

 профілактика і боротьба з наркоманією, алкоголізмом та  

ВІЛ-інфекцією; 

 надання допомоги нужденним пенсіонерам, дітям-сиротам і дітям, 

які залишилися без піклування батьків, тяжкохворим людям та інвалідам; 

 охорона і відновлення історичних духовних і архітектурних 
цінностей (об’єктів і територій); 

 сприяння в організації та участь в обслуговуванні суспільно 
значущих заходів (спортивні, наукові, культурні, тощо), освіти і духовного 

розвитку особистості, пропаганда здорового способу життя; 

 захист навколишнього середовища; 

 надання допомоги жертвам конфліктів і катастроф шляхом 

компенсації втрати життєво важливих умов існування. 

Отже, можна стверджувати, що волонтерська діяльність спрямована 

на побудову соціально відповідального суспільства, шляхом надання 

необхідних громадянам соціальних послуг. В основі її лежить альтруїзм, 

безкорисливість, благородство, гласність, гуманізм, добровільність, 

законність, милосердя, чуйність, самовідданість, співчуття і людяність. 
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