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Анотація 

Описано підготовку і проведення зйомки документального фільму про діяльність 

Дмитра Яворницького на Миргородщині; проведення експедиції до Верхньої 

Будаківки; здійснення відеофіксації єдиного на Миргородщині будинку, 

спорудженому у псевдоготичному стилі, у якому гостював і працював (1900-1904) 

Дмитро Іванович Яворницький. 

Привернення уваги громадськості до критичного стану  будинку Петра Малинки 

у Верхній Будаківці, через розміщення документального фільму на популярному 

відеохостингу YouTube, розміщення матеріалів у мережі Інтернент та місцевій пресі. 

Для місцевих політиків, громадських діячів, краєзнавців, викладачів навчальних 

закладів, школярів та їх батьків, широких кіл громадськості. 
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І. Довідкові відомості 

1. Місце:  Миргород, Остапівка та Верхня Будаківка; 

 Адресна спрямованість: громадськість Миргорода і Миргородського району  

2. Час проекту: 27.10.2015 – 15.04.2016 року, тривалість – 172 дні 

3. Особливі умови проведення:  

 небезпека під час зйомок у будинку П.О. Малинки через загрозу його руйнування. 

4. Список рою «Січовики»: 

1. Отисько Антон Анатолійович, 9-Б клас; 

2. Тютюнник Валерій Сергійович, 9-Б клас; 

3. Халітов Андрій Тимурович, 9-Б клас; 
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4. Горбовцова Інна Вікторівна, 9-Б клас; 

5. Шумейко Арсен Олександрович, 8-А клас; 

6. Мотиляк Юлія Вікторівна, 10-А клас; 

7. Овчаренко Валентин Євгенович, 10-Б клас; 

8. Намєснік Євген Вікторович, 10-А клас. 

5. Назва організації: Миргородська ЗОШ І-ІІІ ст. № 1 імені Панаса Мирного 

  Зміст завдання:  

1. Зйомка документального фільму про діяльність Дмитра Яворницького на 

Миргородщині; 

2. Відеофіксація будинку, який належав місцевому землевласнику Петру Малинці, і 

у якому (1900-1904) гостював Дмитро Яворницький;  

3. Привернення уваги громадськості до критичного стану  будинку Петра Малинки 

у Верхній Будаківці, - ця чудова і пам'ятна споруда 19 століття, виконана в 

унікальному для нашого краю псевдоготичному стилі; на жаль, швидко руйнується. 

ІІ. Фотографії 

Фото 1. Робота у бібліотеках міста 
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Фото 2. Зустріч з бібліотекарем Миргородської міської бібліотеки ім. Давида 

Гурамішвілі – Маргаритою Олійник-Локай 

 

Фото 3. Зустріч з працівником Миргородського краєзнавчого музею Тетяною 

Фесенко 
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Фото 4. Знімальна група у Верхній Будаківці перед будинком П.О. Малинки 

 

Фото 5. Курган, на якому П.О. Малинка пригощав своїх гостей, серед яких був і 

Д.І. Яворницький 
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Фото 6. «Малинчин дуб» в Остапівці, місце, де господар влаштовував пікніки 

для своїх друзів і знайомих 

 

Фото 6. Один із ярів Верхньої Будаківки, описаний Дмитром Яворницьким у 

повісті «Наша доля – Божа воля» 
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ІІІ. Опис «Доброго діла» 

 ІІІ.1. Актуальність роботи 

6 листопада 2015 року виповнюється 160-та річниця від дня народження Дмитра 

Яворницького. З нагоди цієї пам’ятної дати хотілося б привернути увагу громадськості 

до різносторонньої діяльності великого українця на Миргородщині. 

Сьгодення – це час війни, що триває уже більше двох років. Героїчна боротьба 

наших воїнів особливо загострює інтерес до теми козацтва. Д.І.Яворницький це головний 

дослідник козацької спадщини, яка є опорою українського патріотизу та ідентичності. 

Наша робота направлена на збереження меморіальних місць, яким загорожує 

руйнування. Здійснена нами відеофіксація будинку П.О. Малинки, кургану для чаювання 

та краєвидів села Верхня Будаківка дозволяє вести подальшу боротьбу за привернення 

уваги громадськості до питання порятунку пам’ятки.  

Однією зі складових нашої діяльності є робота на пробудження інтересу до видатних 

діячів нашого краю – головного багатства кожної країни. Пам’ять про героїв минулого, 

почуття вдячності за їх подвиг (у нашому випадку – науковий) це основа майбутнього 

успіху країни. 

Зйомка документального фільму про перебування Дмитра Яворницького на 

Миргородщині є посильною допомогою сучасним та майбутнім краєзнавцям, викладачам 

історії та мистецтва, широким колам людей, що цікавляться історією. 

 

ІІІ.2. Підготовча частина  

Ми почали свою роботу у бібліотеках міста, де опрацювали епістолярну спадщину 

Дмитра Яворницього, його зв’язок з нашим краєм. 

27.10.2015 відбулась наша зустріч з бібліотекарем Миргородської міської бібліотеки 

ім. Давида Гурамішвілі – Маргаритою Олійник-Локай. Вона яка познайомила нас з 

дорогоцінним подарунком краєзнавця Петра Москаленка – 6 томів листування 

дослідника українського козацтва. 

03.11.2015 - зустріч з працівником Миргородського краєзнавчого музею Тетяною 

Фесенко, яка розповіла нам про миргородських друзів Д.І.Яворницього, особливості їх 

діяльності на Миргородщині, коло інтересів та у різносторонній співпраці на славу нашій 

Вітчизні. 
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ІІІ.3. Зйомка і монтаж документального фільму  

06 листопада 2015 року, у день 160-ї річниці народження Дмитра Яворницького, ми 

взяли участь у заключному етапі зйомок документального фільму, присвяченого пам'яті 

літописця українського козацтва. 

Зйомки проходили у Верхній Будаківці, де він проживав з 1900 по 1904 рік по багато 

місяців щороку, займався археологічними розкопками, збором лексичного і 

етнографічного матеріалу, робив свої перші спроби у белетристиці. 

Було здійснено відеофіксацію будинку, який належав місцевому землевласнику 

Петру Малинці, і у якому гостював Дмитро Яворницький, кургану, на якому шанував 

своїх гостей П.О. Малинка, старої липової алеї, дерева якої пам’ятають видатного 

дослідника.  

Будаківський будинок П.О. Малинки унікальний для Миргородщини ще й у 

мистецькому плані – адже це єдина у нашому районі споруда, виконана у стилі 

псевдоготики. Наш захід є вкрай необхідним з огляду на печальний стан будинку і його 

швидке руйнування. З огляду на віддаленість пам’ятного об’єкту (крайня північна точка 

Миргородського району), бідність місцевої громади і злигодні сучасного військового 

часу, це єдиний спосіб зберегти на відео його вигляд для нащадків.   

Монтаж фільму було завершено до 27 лютого 2016 року. 

 

ІІІ.4. Оприлюднення результатів 

Отриману у результаті дослідження інформацію було використано під час 

проведення загальношкільного заходу (12.02.2016) «Дмитро Яворницький на 

Миргородщині». 

За підсумками роботи надруковано статті у місцевій пресі:  

Москаленко Ярослав. Доброчинні справи Дмитра Яворницького // Прапор перемоги 

№ 47, 20.11.2015, с.7. 

Москаленко Ярослав.  Згадуючи Дмитра Яворницького. До 110 річниці наукового 

визнання // Прапор перемоги № 9, 02.03.2012, с.8 

Наш документальний фільм та інші матеріали розміщено у відеохостингу YouTube та 

на сайтах Миргородської ЗОШ № 1 http://school-1-mirg.at.ua/ та пошукового загону 

«Славія» http://slavia.do.am/index/javornickij_dmitro_ivanovich/0-54 

http://school-1-mirg.at.ua/
http://slavia.do.am/index/javornickij_dmitro_ivanovich/0-54
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ІV. Додатки 

Додаток 1. Стаття у газеті Прапор перемоги № 47, 20.11.2015, с.7. «Доброчинні 

справи Дмитра Яворницького»  
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Додаток 2. Стаття у газеті Прапор перемоги «Згадуючи Дмитра Яворницького. До 

110 річниці наукового визнання» 02.03.2012, № 9, с.8 

 

 

Додаток 3. Розміщення здобутої інформації на сайті пошукового загону «Славія» 
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V. Підсумки, висновки, рекомендації 

Бажаючи зберегти пам’ять про чудових людей нашого краю – Д.І.Яворницького 

та П.О.Малинку, учні і вчителі Миргородської школи №1 провели здійснили 

експедицію до Верхньої Будаківки і виконали відеофіксацію об’єктів, пов’язаних із 

життям і творчістю Дмитра Яворницького.  

В результаті піврічної діяльності проект підійшов до логічного кінця і ми 

пропонуємо вашій увазі документальний фільм про діяльність славного літописця 

українського козацтва, історика, археолога, етнографа, фольклориста, лексикографа і 

письменника на Миргородщині.  

Сподіваємось на привернення уваги громадськості до критичного стану  будинку 

Петра Малинки у Верхній Будаківці. Запрошуємо усіх до співпраці у справі 

збереження пам’яті про діяльність Дмитра Яворницького на Миргородщині. 

 

Віримо, що шанування минувшини, спомини про добрі справи наших прадідів, 

обов’язково дадуть силу багатьом миргородцям для нових славних досягнень заради 

нашої Вітчизни – України. 

 


