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Пізнайте правду, а правда вас зробить вільними.  

(Івана 8:32) 

Наше суспільство хворе від незнання, - і в тому числі – незнання минулого. На 

сьогодні це вже питання не культури, а життя. Але історія безсумнівно-правдива лише 

там, де вона говорить не про мільйонні маси, а про одиничних людей. Саме тому ми 

займаємося краєзнавчим пошуком. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://slavia.do.am/
http://myrgveteranus.at.ua/
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Передмова 

Посібник «Організація краєзнавчої роботи. Досвід пошукового загону «Славія»» 

присвячено проблемам подолання неуспішності учнів на уроках історії, шляхом їх 

залучення до краєзнавчої діяльності; проблемам мотивації школярів до пошукової 

роботи; організації краєзнавчої експедиції; роботи з електронними та друкованими ЗМІ; 

використання краєзнавчого матеріалу на уроках історії. 

Містить краєзнавчий матеріал, який можна використовувати в рамках масової та 

індивідуальної освіти, як збірник історичної інформації. Матеріали посібника 

пропонують достатню кількість інформації, щоб скласти власне уявлення про основні 

моменти з історії нашого краю. Вони розраховані на тих, хто любить рідний край, 

цікавиться його минулим. Пропонуємо використовувати їх на уроках «Наш край» та 

«Історія Полтавщини», а також на годинах спілкування.  

Оскільки посібник містить матеріали про видатних людей Миргородщини, ним 

можуть користуватися і вчителі інших предметів, зокрема літератури та образотворчого 

мистецтва. 

1. Вступ 

 Краєзнавство відіграє важливу роль в реалізації принципів навчання й виховання 

на місцевому матеріалі. Воно надає необмежені можливості для творчості, і сприяє 

формуванню важливого соціального досвіду. Без глибоких знань історії рідного краю 

неможливе формування таких фундаментальних людських почуттів, як любов до рідної 

землі, мови, звичаїв та традицій, національної гордості  та патріотизму.  

Проблеми краєзнавства мають міждисциплінарний характер, у розв’язанні яких 

важлива роль належить географії, історії, біології, етнографії, топоніміці та іншим 

наукам. Їх методи досліджень використовує краєзнавство. При цьому робота вчителя з 

учнями, їх двобічне невимушене спілкування на уроках залежить від того, чи вдається 

йому реалізувати професійні інтереси через особисте захоплення краєзнавчими 

дослідженнями. Для цього, крім певного досвіду, треба володіти здатністю до творчого 

наукового пошуку. 

Краєзнавча работа проводиться на уроках, факультативних заняттях, у позакласній 

і позашкільній роботі з курсу вітчизняної історії. Шкільними програмами з історії 

України передбачено у 5-11 класах вивчення історії краю з найдавніших часів і до наших 

днів. Місцевий матеріал став невід'ємною частиною під час вивчення вітчизняної історії, 
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 без нього неможливо поставити по-справжньому викладання історії. 

 

Практична реалізація ідей руху відбувається у формі Всеукраїнських експедицій, 

акцій і проектів: «Краса і біль України», «Сто чудес України», «Шляхами подвигу і 

слави», «Людяність у нелюдяний час», «Пізнай свою країну», «Моя Батьківщина – 

Україна», «Врятувати від забуття», «Історія міст і сіл України». 

Історичне  краєзнавство є важливим засобом підвищення якості знань учнів з 

предмета, воно відкриває широкі можливості для самостійної діяльності учнів, для 

пошуку, дослідження і навіть невеликого відкриття. Це пробуджує в школярів глибокий 

інтерес до історії краю, країни, викликає потяг до знань. Найбільший педагогічний ефект 

історичне краєзнавство дає тоді, коли вчитель не обмежується передачею готових 

відомостей, а організовує учнів на самостійний пошук краєзнавчих знань. Це забезпечує 

сприятливі умови для застосування в навчальній роботі різноманітних елементів пошуку 

й дослідження, широкого використання місцевих джерел, отриманих під час проведення 

екскурсій, походів, експедицій. 

Краєзнавчий матеріал володіє поліфункціональністю, який поєднує дослідницький 

і прикладний, суспільно - корисний та освітньо-виховний характер.  

Найбільш доцільною організаційною формою на перших етапах краєзнавчої 

роботи є краєзнавчий гурток з спеціалізованими секціями, з невеликою кількістю 

активних учасників, який в міру розгортання краєзнавчої роботи в школі може поступово 

переростати в краєзнавче товариство.  
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На початку розгортання краєзнавчої роботи всі члени гуртка готуються за 

визначеною програмою разом і вже в процесі підготовчої роботи виявляють нахил до 

певного напрямку досліджень, записуються у відповідну секцію. 

 

2. Головні принципи краєзнавчої роботи: 

Системність. Краєзнавчою роботою учням необхідно займатись постійно і планово. 

Протягом навчального року в позакласний час варто організувати роботу секції 

краєзнавчого гуртка, проводити одноденні екскурсії, збір та опрацювання статистичних 

матеріалів тощо. Під час канікул доречно організовувати тривалі екскурсії та походи за 

межі свого населеного пункту. 

Системна робота з краєзнавства забезпечує тісний зв'язок із навчанням, позакласною 

і позашкільною роботою. Важливим є урізноманітнення її форм і методів проведення. 

Реалізація краєзнавчого принципу на рівні школи дозволяє забезпечити регіональний 

підхід до визначання змісту, методів і форм навчально-виховного процесу.  

Приступаючи до розгортання краєзнавчої роботи в школі, вчителі повинні 

спланувати продуману програму досліджень і складати на певні відрізки часу детальні 

календарні плани виконання цієї програми. 

Взаємозв'язок теоретичної і практичної роботи. Спочатку школярам необхідно 

дати певний рівень знань з історії краю, навчити їх елементарних умінь і навичок 

краєзнавчої роботи, тільки після цього можна приступати до виконання конкретних 

практичних завдань.  

У сучасних умовах  вивчення  краєзнавства можна використати  новітні  

дослідницькі технології.  Однією із них є «усна історія» - новий синтезований напрям 

історичних досліджень. Це самостійна наукова дисципліна, головним предметом якої є 

вивчення суб'єктивного досвіду окремої людини. Сутністю цього дослідницького 

напряму є запис спогадів очевидців тих чи інших  подій про якийсь життєвий період. 

Таким чином, в науковому обігу появляється новий тип джерела -  усне історичне 

джерело, створене за допомогою опитування (інтерв'ю, бесіда, анкетування) і має свою 

методологію. 

Самостійність учасників. Надзвичайно важливим елементом успіху краєзнавчої 

роботи є самостійність. Вона передусім полягає в самостійному вирішенні учнями під 

керівництвом учителів усіх організаційних питань, у підготовці власними руками всього 
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потрібного обладнання та власноручному оформленні матеріальних результатів 

досліджень, які можуть слугувати основою написання наукової роботи з природничих 

дисциплін.  

Естафета «поколінь». Організовуючи краєзнавчу роботу, необхідно вести справу 

так, щоб кожне наступне «покоління» молодих краєзнавців відчувало єдність своїх 

зусиль із зусиллями попередників: поповнювало здобуті ними відомості про свій 

населений пункт, зберігало матеріальні результати їхніх досліджень. Це, звичайно 

стосується і учителів, які керують краєзнавчою роботою. Залучаючи учнів до краєзнавчої 

роботи, потрібно щоб вони протягом певного часу виконували окремі нескладні завдання, 

аж поки не доведуть свого бажання постійно проводити краєзнавчі дослідження. В той же 

час не слід забувати про те, що єдиним критерієм залучення учнів до краєзнавчої роботи 

має бути інтерес до неї та нахил до виконання певних конкретних функцій. 

 

3. Етапи роботи 

Мотиваційний етап 

Інтерес до краєзнавчої роботи формується різними факторами. За умови дотримання 

принципу естафети «поколінь», значний вплив на нову генерацію пошуковців мають 

розповіді їх старших товаришів про різні пригоди, які неминуче трапляються під час 

туристичних походів та далеких експедицій. Небуденні враження від подорожей, 

атмосфера єдності і товариськості приваблюють учнів. Тож для багатьох достатньою 

мотивацією є можливість взяти участь у експедиціях, які ми проводимо 1 – 2 на рік.  

Для багатьох краєзнавча діяльність цікава можливістю побачити своє ім’я, фото, та 

матеріали на сайті школи, загону, у місцевій пресі. 

Когось приводить до пошукового загону бажання підвищити успішність з історії чи 

географії, - досвід товаришів показує, що учні-краєзнавці підвищують власну успішність 

у 2 – 2,5 рази. 

Це не кажучи вже про зайняті місця та отримані нагороди. Так, скажімо, наш 

пошуковець (на той час учень 9 класу) Рекманіс Арманд, узяв участь у міському конкурсі 

«Миргородщина за доби визвольних змагань українського народу 1917-1921 років» (2009 

р.).  Змагання проводилося з ініціативи місцевих політичних партій і тому мало грошові 

призи.  
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Перемога Арманда та отримання ним 300 грн., зароблених власним розумом і 

енергією, мало великий резонанс серед школярів нашої школи.  

 

Акумуляція краєзнавчого матеріалу  

Важливою складовою підготовки краєзнавчої експедиції є поетапне залучення дітей 

до формування групи, з метою чого майбутні учасники проходять низку випробувань, 

результати яких відразу розміщуються на сайті пошукового загону «Славія». Одним із 

таких випробувань є участь у проведених нами загальношкільних конкурсах «Знавців 

історії рідної школи» та «Конкурс родоводів». Останній включає в себе етапи: «Стара 

фотографія», «Моя родина і Перша школа», «Військова пам'ять мого роду».  Конкурс 

родоводів, крім акумуляції краєзнавчого матеріалу, виконує мотиваційну функцію. 
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Перед вами результати трьох етапів конкурсу 2012 року 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Наступним випробуванням є участь у зборі і оцифруванні краєзнавчого матеріалу. У 

ньому задіяно кілька десятків дітей різного віку. Більшість працюють у міських 

бібліотеках Миргорода. Працюючи за певною програмою, вони збирають матеріал, який 

регулярно пересилають на електорнну адресу керівнику пошукового загону та відразу 

Прізвище Клас Конку

рс 

родов

одів 

Стара 

фотогра

фія 

Моя 

родина і 

1-ша 

школа 

Загальн

бал 

1. Богаєнко Олександр  7 - В 49 - 35 84 

2. Вовк Антон 7 - А 14 - - 14 

3. Воловик Катя 7 - В - 30 25 55 

4. В’язінко Юрій 7 - А - 71 - 71 

5. Гайно Ольга 7 - А 35 28 18 81 

6. Гасенко Вікторія 7 - В 27 57 - 84 

7. Жебель Мар’яна 7 - А 28 - - 28 

8. Зливко Марина 7 - А 13 61 - 74 

9. Іщенко Марина 7 - А - 70 55 125 

10.Кириченко Дмитро 7 - В - 62 - 62 

11.Кіс Леся 7 - Б - - 23 23 

12.Клепач Дарина 7 - А - - 19 19 

13.Коростиленко Костянтин 7 - А - - 26 26 

14.Курдюмова Каріна 7 - А 50 - - 50 

15.Лапіга Валерія 7 - А 45 - - 45 

16.Лашко Мирослава 7 - В - - 20 20 

17.Лесик Богдан 7 - В 49 64 45 158 

18.Литвиненко Таня 7 - В 29 33 - 62 

19.Мацейко Ольга 7 - А - 39 - 39 

20.Мікелашвілі Каріна 7 - А - 32 - 32 

21.Петрова Валерія 7 - А 30 22 - 52 

22.Полив’яний Олексій 7 - В 40 65 - 105 

23.Ромах Таня 7 - А 50 73 - 123 

24.Руденко Катя 7 - В 40 42 30 112 

25.Русецька Віолета 7 - А 35 - - 35 

26.Савіна Катя 7 - В 51 37 30 118 

27.Сагайдак Антон 7 - А - 32 - 32 

28.Слободян Лена 7 - В 21 51 - 73 

29.Сурмій Світлана 7 - Б - 75 20 95 

30.Троцак Євгенія 7 - А 51 31 - 82 

31.Тесленко Таня 7 - А 46 30 - 76 

32.Ткаченко Катерина 7 - В - - 33 33 

33.Федоренко Руслан 7 - В 14 - - 14 
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отримують консультації і поради щодо своєї роботи. При цьому можливі різні теми 

досліджень, скажімо: «Історія рідної школи за матеріалами місцевої преси». 

Інші вихованці пошукового загону записують спогади безпосередньо від людей. 

Учням молодшого віку простіше починати таку роботу у власній родині, збираючи 

матеріали про свій родовід. Згодом це знаходить вираження у згаданому нами 

традиційному «Конкурсі родоводів», який ми щорічно проводимо в нашій школі. 

 

Згодом, удосконалившись у мистецтві спілкування, набувши певного соціального 

досвіду і сміливості, учні починають звертатися за усною інформацією до сторонніх 

людей, записуючи спогади очевидців історичних подій, що відбувалися у нашому краї. 

В результаті діяльності вихованців нашого пошукового загону було здійснено 

оцифрування великої кількості першоджерел, що знайшло позитивну оцінку заступника 

директора з наукової роботи Миргородського краєзнавчого музею – Розсохи Людмили 

Олександрівни. Серед вказаних джерел назвемо найважливіші:  

Устименко Т.М. Село Зуївці Миргородського повіту Полтавської губернії» (1893) 

Пустовіт І.С. Спогади про події Громадянської війни та колективізації в Комишні 

Шупик Д.О., Білан С.М. Дорога до рідного дому (Історія села Попівки) 

Москаленко П.М. Вибрані місця із листування академіка Д.І.Яворницького 

Вертелецький В.Ю., Сахаров К.Г. Миргород. Ветеранська слава. 

http://slavia.do.am/Biblioteka/popivka.pdf
http://slavia.do.am/news/vibrani_miscja_iz_listuvannja_akademika_d_i_javornickogo/2014-11-20-215
https://docs.google.com/file/d/0BxrZY863HZZDc3ktTVdLUHdBbW8/edit?usp=sharing
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Бондаренко Н.С. З боями по землі полтавській.  

Оцифрування і розміщення їх на сайті пошукового загону http://slavia.do.am робить їх 

доступнішими для дослідників і всіх, хто цікавиться минувшиною рідного краю. Такий 

вид діяльності  і є прикладом праці в інтересах суспільства. Відчуття суспільної 

важливості виконаної роботи надзвичайно важливе для соціалізації школярів. Діяльність 

з оцифрування джерел має також розвиваюче значення, яке полягає в тому, що  учні, 

працюючи з першоджерелами, отримують унікальний для них досвід мінівідкриття. 

Читаючи і ознайомлюючись із ними, школярі приходять до зацікавленості темою.  

 

Хоча етап акумуляції матеріалів на перший погляд видається декому нецікавим, але 

діти охоче беруть у ньому участь.  

 

Експедиційний етап 

Провівши акумуляцію краєзнавчого матеріалу і підібравши коло потенційних 

учасників, ми розпочинаємо планування та підготовку експедиції. Постановка цілей, 

вибір методів і напрямів пошуку, оптимальних варіантів маршруту – часто захоплюють 

дітей не менше, ніж сама поїздка. Участь в експедиції є винагородою за великий обсяг 

виконаної праці. 

Звернемо увагу на те, що можливі різні організаційні форми вивчення рідного краю. 

 

http://slavia.do.am/Djerela/bondarenko_z_bojami.pdf
http://slavia.do.am/
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Екскурсія є найбільш доступною й масовою формою, оскільки в ній переважають 

елементи живого споглядання. Екскурсії до музеїв, архівів і подібних закладів ми 

плануємо заздалегідь. Крім того, що вони мають загально розвиваючий характер, ще 

допомагають зняти певні психологічні бар’єри спілкування, що полегшує учням 

подальшу пошукову діяльність. Усі відомі екскурсії можна поділити на три групи: 

навчальні, краєзнавчі, загальноосвітні. До екскурсій слід відповідно готуватися: 

проводити вступні бесіди, повторювати правила техніки безпеки і порядку руху, 

здійснювати розподіл обов’язків між гуртківцями. 

Перед тим як підбити підсумки екскурсії, варто обробити зібрані матеріали та 

скласти детальний звіт про екскурсію.  

Для ознайомлення з об’єктами, розміщеними за межами населеного пункту, 

влаштовують так звані екскурсійні поїздки або туристські походи. Вони повинні 

поєднуватись з роботою по вивченню населених пунктів рідного краю. 

Краєзнавча експедиція 

Дослідницька діяльність у формі експедицій є одними з найулюбленіших занять 

дітей. Оскільки вони звільняють учнів від рутинної шкільної обстановки, та роблять їх 

повноправними учасниками і виконавцями конкретних дій, самостійними і 

відповідальними за свої рішення. Таким чином, діти можуть реалізовувати себе, 

розкриваючи і розвиваючи свої здібності, привчатись до спілкування та життя у польових 
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умовах. Реальне залучення учнів до конкретних природоохоронних чи 

пам’яткоохоронних справ дає їм можливість відчути свою причетність до проблем 

рідного краю, виховує почуття відповідальності та патріотизму і сприяє формуванню 

музейних зібрань і колекцій пам'яток історії та культури.  

 

 

У процесі організації та проведення експедиції можна виділити три етапи:  

І. Підготовка  

Головним складником успіху експедиції є вибір теми. Не варто обирати тему, яка 

вже достатньо вивчена, особливо, якщо цим займались відомі краєзнавці, вчені. А коли й 

обирати, то її новий аспект, аби внести щось своє, раніше невідоме, маловивчене, не 

узагальнене, не систематизоване. При цьому слід зазначити, що саме вивчено 

попередниками і який внесок у дослідження цієї теми хочете зробити ви під час 

експедиції. Тема має бути цікавою дітям і одночасно актуальною для місцевої громади, 

мати позитивний суспільний резонанс. 

Важливим складником цього етапу є формування і підготовка складу учасників 

експедиції. Процес комплектування групи є тривалим і копітким. Її склад у віковому 

плані повинен бути однорідним – максимальна різниця у віці не повинна перебільшувати 

1-2 роки. Кількісний склад групи залежить від завдань експедиції та району досліджень. 
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Керівник має добре знати дітей, бути обізнаним зі станом їх здоров’я. Всі діти 

обов’язково повинні пройти медичний огляд. Важливою складовою підготовки є 

поетапне залучення дітей до формування групи, яка могла б здійснювати дослідження 

Наступний крок - складання плану підготовки експедиції. Процес планування 

передбачає вивчення літератури про район подорожі та організацію мандрівок, 

проведення консультацій, формування списку об’єктів для дослідження. Планування має 

включати різні напрями:  

1. Організація розподілу обов’язків (командир групи; відповідальні за харчування, 

спорядження; скарбник; майстер з ремонту спорядження; медик; фотограф; 

відповідальний за щоденник тощо), а також краєзнавчих доручень.  

2. Розробка маршруту, визначення його типу (концентричний, лінійний, радіальний, 

запасні варіанти тощо), підібір картографічних матеріалів.  

3. Підготовка графіка руху групи. При його складанні необхідно розрахувати не лише час 

переміщення групи і час для досліджень, а й «запасний» час, оскільки передбачити всі 

складові подорожі, а особливо дослідницької роботи, на маршруті неможливо.  

4. Підготовка документів групи, керівника, листів до навчальних закладів про сприяння 

та допомогу по лінії маршруту, отримання письмових завдань державних установ та 

громадських організацій про дослідницьку роботу.  

5. Підбір необхідного спорядження (намети, спальники, килимки, рюкзаки, казани, 

сокира тощо). Перелік залежить від змісту та району експедиці.  

6. Підготовка кошторису витрат, до якого варто включити дві частини: прибуткова, де 

вказуються джерела фінансування експедиції, та витратна – включає вартість проїзду як 

до місця експедиції і назад, так і в її межах; господарські витрати; придбання матеріалів 

для упаковки колекцій; вартість харчування; оплата за відвідування музеїв, копіювання 

матеріалів тощо.  

7. Підготовка програми збору і систематизації краєзнавчих матеріалів під час експедиції. 

Важливим фактором є науково-методичне забезпечення досліджень: складання різних 

типів запитальників, спеціальних зошитів, таблиць тощо.  

 

ІІ. Проведення експедиції 

Важливо дотримуватись плану експедиції, видів роботи і відведених для цього термінів. 

Важливо аналізувати проміжні результати та вчасно коригувати дослідження. Особливу 
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увагу слід приділити фіксації результатів досліджень, веденню польових документів та 

щоденника. Методи досліджень повинні бути зрозумілими, доступними для дітей і, 

водночас, захоплюючими, - вони мають давати учням відчуття радості першовідкриття.  

 

При цьому доречно використовувати наступні форми дослідницької роботи:  

1. Фотофіксація (у блокнот записується номер фото з описом «прив’язки» на місцевості). 

2. Диктофонний запис (на початку ви повинні зафіксувати час, місце запису, прізвище, 

ім’я, по батькові опитуваного, а далі – сам запис).  

3. Заповнення дитячих записників, запитальників, таблиць під час опитування жителів, 

зустрічей з цікавими людьми тощо.  

4. Самостійне обстеження і опис об’єкта (вчитель разом з дітьми обстежує та описує 

об’єкт, діти ведуть запис).  

5. Збір рухомих пам’яток, речей побуту (опис, фіксація, упаковка, оформлення етикетки 

разом з пам’яткою тощо).  

6. Опрацювання літератури в місцевих бібліотеках.  
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7. Відвідування музеїв.  

8. Складання таблиць, схем, простих картосхем.  

9. Нанесення на карту невідомих та маловідомих краєзнавчих об’єктів і пам’яток.  

10.Збір статистичних даних (у сільській раді, інших органах самоврядування та 

державних установах).  

11.Виготовлення малюнків, ескізів, замальовок, складання та удосконалення схеми 

дослідження тощо.  

12.Дослідження та опис етнографічно-побутового комплексу. 

 

ІІІ. Етап узагальнення  

Хоча експедиція і закінчилась, але робота групи продовжується. Необхідне 

впорядкування зібраних матеріалів, розшифровка свідчень, оформлення здобутої 

інформації у вигляді схем, таблиць, карт, опис експонатів музею історії школи і т.п.  

Використання інформаційно-комп’ютерних технологій сприяє створенню 

комп’ютерної бази даних (фактологічний матеріал, візуальний ряд, презентації) та 

розробки навчальних краєзнавчих проектів учнів, що забезпечує нову якість у 

передаванні і засвоєнні краєзнавчого матеріалу. Комп’ютерна презентація є новим 

інструментом у роботі вчителя.  

- Як  свідчить досвід роботи, що нові інформаційні технології, які 

використовуються вчителем  спонукають школярів до створення власних учнівських 

проектів: «Видатні постаті Миргородщини», «Сакральні споруди», «Культура краю», 

«Наші земляки у вирі визвольних змагань ХХ ст.», «Історія вулиці», «Мистецтво краю» 

та ін. 

Історичні події відбуваються не тільки в часі, але й в просторі, тому дуже важливе 

значення набуває формування просторової компетентністі учнів. 

Універсальним помічником у вивченні рідного краю можуть відіграти саморобні 

історичні карти. На них можна нанести археологічні поселення минулого, пам’ятки 

архітектури рідного краю, важливі події, які відбувались на території в певний 

історичний період: національно-визвольної війни під проводом Б.Хмельницького, Першої 

і Другої світових воєн, хронологію визволення районів і міст області від нацистських 

загарбників, умовні позначення, які аналізують економічний  розвиток краю. 
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Це допоможе скласти тематичні маршрути екскурсій. У розробці маршрутів можна 

брати до уваги електронні історичні атласи, атласи автомобільних шляхів, мережі 

Інтернету. Краєзнавчі історичні карти можуть використовуватись і в позаурочний час.  

Виконання картосхем та масштабованого комп’ютерного перенесення 

Грамотно виконані картосхеми можуть бути надзвичайно важливим джерелом 

краєзнавчої інформації. Розглянемо це на прикладі локалізації німецької контратаки в 

районі Остапівки.  

Генерал К.С.Москаленко у своїй відомій книзі спогадів «На Південно-Західному 

напрямку», розповідає про німецький контрудар 14 вересня 1943 року по флангах 40-ї 

армії, як про подію «фронтового значення». Він згадує: «На лівому фланзі армії гітлерівці 

в той день також почали з контратак. Правда, тут вони діяли меншими силами, ніж у 
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смузі 52-го стрілецького корпусу, але з такою ж люттю і так само безуспішно. Чотири 

ворожі контратаки відбив за день 47-й стрілецький корпус, яким тепер командував 

генерал С.П.Меркулов. Вимотавши гітлерівців у боях, наші війська і тут змусили їх до 

відходу». 

Чому ми вважаємо, що ці події відбувались саме у нашому краї?  

Згадані мемуари містять багато карт і схем. Вже з першого погляду на карту № 4 

«Хід бойових дій 8-21.ІХ.1943р.» бачимо, що лінія фронту на 13 вересня проходила 

напівдорозі із Миргорода до Гадяча, - тобто на північному прикордонні Миргородського 

району. Карта також свідчить, що 14.09.1943р. німці завдали у цьому районі контрудар із 

застосуванням танків.  

 

У вихованців пошукового загону «Славія» виникла ідея нанести, враховуючи  

характерні обриси річкових долин Хорола та Сули, на цю карту позначення населених 

пунктів, а потім використати отримані пуансони для здійснення комп’ютерного 
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масштабованого перенесення позицій 112-ї німецької піхотної дивізії (силами якої було 

завдано контрудар 14.09.1943р.) з карти № 4 на тогочасні топографічні карти. Це 

дозволило деталізувати зображення. З триманої картосхеми бачимо, що бойова лінія 

німецької 112-ї дивізії 14.09.1943р. простягувалась у межиріччі Сули і Хорола через 

Сенчу, Забодакву, Верхню Будаківку і Остапівку. Німецький контрудар здійснювався за 

двома напрямками (очевидно, щоб обійти болотисту долину річки Боди) – з району 

Забодакви і району Панченки-Верхня Будаківки на північ від Остапівки.  

 

Незважаючи на значну генералізацію карти, ми вважаємо отриману нами інформацію 

достатньо достовірною, оскільки вона підтверджується: 

1) загальним підйомом рельєфу у цьому місці - німцям зручно було саме тут 

налагоджувати свою оборону;  

2) спогадами уродженця  Верхньої Будаківки – Василька  Олексія Омеляновича про 

три атаки 15.09.1943р. червоноармійцями висоти 155.2 біля Онацького та про підбиті тут 

німцями два наші танки; 

3) даними з німецьких джерел. Працюючи в інтернеті ми знайшли німецький сайт 

пам’яті 57-ї піхотної дивізії. Виявляється, що його головний адміністратор - пан Ханс 

Кіслінг має прямй інтерес до нашої теми. Адже його дід – єфрейтор Вільгельм Кіслінг 

загинув, за даними похоронки, саме 15.09.1943р. у бою між Будаківкою і Свистунівкою, 

вражений шрапнеллю у голову. Його внук Ганс Кіслінг зробив графічну реконструкцію 

бою, де вказав зміни дислокації 57-ї дивізії і район загибелі свого діда.  

 

Етап підбиття підсумків 
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Доречно організувати підсумковий збір, де підбити підсумки експедиції, 

проаналізувати результати, обговорити перспективи подальшої діяльності. При цьому 

перед групою постає кілька завдань: 

1. Складання загального звіту включає в себе обробку зібраних матеріалів. Потрібно 

ретельно по кожному об’єкту окремо проаналізувати, що саме зібрано, про що це 

свідчить, що треба доопрацювати, як оформити. За результатами аналізу складаються 

описи об’єктів дослідження.   

2. Підготовка матеріалів для публікацій у засобах масової інформації (місцевих, обласних 

та профільних, розміщення на сайтах). Формою презентації результатів експедиції може 

бути оформлення виставок зібраних матеріалів, оновлення експозиції шкільних музеїв. 

 

Окремих учнів можна залучити до підготовки творчих робіт. Матеріали досліджень 

можуть бути представлені для участі у Всеукраїнських краєзнавчих конкурсах.   

Особливо важливо залучати дітей до різних форм підбиття підсумків. Варто доручити їм 

написання сценарію та підготовку підсумкового туристського вечора. Діти самі можуть 

виготовити запрошення для друзів і батьків. До програми доречно включити: 

фотомонтаж, музичні заставки, репортажі з маршруту, нагородження всіх учасників 

експедиції оригінальними, власноруч виготовленими подарунками та різними 

сюрпризами, виставку знахідок та зібраних матеріалів, складені у поході вірші та пісні, 

кумедні записи польового щоденника, змагання для учасників та гостей, конкурси тощо. 

Проект-презентація звіту про подорож доречна у школі перед ровесниками та на 

батьківських зборах.  
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Керівникам краєзнавчих гуртків та музеїв варто проаналізувати усі аспекти та складові 

проведеної експедиції. Визначити її результативність, позитивні напрацювання, коло 

проблем, причини невиконання програми досліджень, помилки, окреслити шляхи їх 

подолання, розробити рекомендації для наступних експедицій.  

Етап узагальнення та підготовки матеріалів для місцевої преси потребує досвіду, 

специфічних знань. Найчастіше цей обов’язок командира пошукового загону.  

 

4. Оприлюднення результатів. Робота зі ЗМІ. 

Робота в мережі інтернет  

Необхідною умовою пошуково-краєзнавчої роботи є активне використання 

інформації, здобутої в результаті наших досліджень. З цією метою учні проводять уроки 

на місцевому матеріалі, зокрема, – за матеріалами газетної статті «Три візити гетьмана 

Івана Виговського на Миргородщину» було проведено урок для 8-х класів «Політика 

гетьмана Івана Виговського». Так само було проведено годину спілкування у 11-х класах 

на тему: «Гість Миргородщини Вольф Мессінг». Другий захід мав великий резонанс у 

старшокласників. 

Зібрані краєзнавчі матеріали вихованці пошукового загону пересилають 

електронною поштою безпосередньо до наступних зацікавлених сторін: 

- канцелярії Полтавської єпархії (5 грудня 2009); 

- центру охорони та досліджень пам’яток археології (6 грудня 2010); 

- відділу археології Краєзнавчого музею у Полтаві (18 лист 2011); 

- Миргородського краєзнавчого музею (7 грудня 2011). 

Вихованці пошукового загону «Славія» створили і редагують два краєзнавчі сайти: 

http://slavia.do.am та  http://myrgveteranus.at.ua/ 

 

Ідея першого з них (2012р.) полягала у створенні електронної загальнодоступної 

історичної енциклопедії населених пунктів Миргородського району. За час існування 

ресурс переглядали 27 тисяч відвідувачів, він має 12 зареєстрованих користувачів. На 

ньому розміщені відомості про історію 13 насеелних пунктів району, про історію Першої 

школи та про роботу пошукового загону «Славія». 

Ідея створення другого сайту – «Миргородської організації ветеранів України» - 

створеня електронного банку даних краєзнавчих матеріалів Миргородщини, народилась 

http://slavia.do.am/
http://myrgveteranus.at.ua/
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під час першої конференції представників пошукових загонів міста, району і спілки 

ветеранів, що відбулась 10.04.2013 року. Тоді було затверджено багаторічну програму 

дослідницької діяльності і визначено її головні напрямки, прийнято рішення щодо 

активізації дослідження подій Другої світової війни. 

 

Сайт Миргородської міської організації ветеранів України, який було створено 

вихованцями пошукового загону «Славія» Миргородської ЗОШ №1 імені Панаса 

Мирного 12 квітня 2013 року. 

20.12.2013р. у приміщенні міської ради відбулась четверта міськрайонна 

конференція з пошукової роботи учнівської молоді. На конференції виступив головний 

редактор офіційного сайту організації ветеранів зі звітом про 250 днів роботи ресурсу. 

Зокрема він повідомив, що за цей час нас відвідало 6410 чоловік (в середньому по 56 на 

добу). Серед іноземців - відвідувачів сайту (198 чол. з дев'яти країн) найбільш активними 

виявились американці - по 25 переглядів з одного комп'ютера. Серед інших причин, 

феномен підвищеного інтересу мешканців США до нашого сайту може бути пояснено 

розміщенням фотографії 1944 року, що зображує учасників операції "Френтік" у 

Миргороді. 

Важливим досягненням вважаємо те, що за звітний період на сайті було здійснено 

прив'язку усіх населених пунктів району до maps.google (що дозволяє відвідувачам легко 

знаходити згадані населені пункти) та розміщено інформацію про життя і бойовий шлях 

12774 воїнів-миргородців, - учасників семи воєн: Російсько-японської 1905-1906 рр., 
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Першої світової 1914-1918рр., Громадянської 1917-1921рр., Халхін-Гол 1939р., Другої 

світової 1939-1945рр., Афганської 1979-1989рр., Російської (АТО) 2014-2015рр.  

Наш ресурс призначено для:  

1) реалізації інтернет-проекту «Воїни – миргородці»; 

2) оприлюднення дослідницьких робіт пошукових загонів Миргородщини; 

3) інформування про роботу Миргородської міської організації ветеранів України. 

Ми активно запрошуємо усіх миргородців до співпраці: у нас можна розміщувати 

біографії рідних, їх спогади про війну, фотографії, ксерокопії документів і т.п. Пошта для 

контакту:  yarko7@mail.ua 

 

Мета проекту «Воїни-Миргородці» 

Наш славний край – Миргородщина – відомий на весь світ не лише видатними 

митцями і вченими, але і великими воїнами. Наша справа і обов’язок – збереження 

священної пам’яті про цих чудових людей. Для цього ми і розпочинаємо нашу роботу. 

Проект передбачає збір і розміщення в мережі інформації про долю і бойовий шлях 

КОЖНОГО воїна, що народився на Миргородщині, загинув тут, чи мав інше відношення 

до нашого краю.  Ідеться про всіх без винятку: досі живих чи давно загиблих, 

нагороджених чи ненагороджених, відомих генералів чи пропалих безвісти рядових... 

 

Ідея проекту «Воїни – миргородці» багато в чому смілива, адже потрібно виконати 

величезний обсяг роботи. Скажімо, у 1941-1945 рр. з Миргородщини було призвано до 

mailto:yarko7@mail.ua
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війська біля 30000 бійців, - долю кожного з них ми взялись дослідити і оприлюднити на 

сайті. Ці 30 тис. - це багато, але крім них залишається ще багато миргородців, які були 

учасниками інших воєн та збройних конфліктів. Передусім це стосується несправедливо 

забутої Першої світової війни, пам’ять про героїв якої шанує весь світ...     

За рішенням конференції, створення і адміністрування сайту Миргородської 

організації ветеранів України було доручено вихованцям пошукового загону «Славія» 

Миргородської ЗОШ №1 імені Панаса Мирного. Вони негайно взялися до справи, і вже 

12 квітня ресурс розпочав свою роботу. 

Сайт створено руками дітей, … від цього він щось виграє, а щось і втрачає. Він 

також не має ні спонсорів, ні високих покровителів, які б  надавали організаційну чи іншу 

підтримку. Але наш проект має і велику перевагу - самостійність. Він народився з 

дискусії, - ніким не заплановано; він створений руками самих учнів; для нього характерна 

унікальна співпраця поколінь: організації ветеранів і школярів-учасників пошукових 

груп; інформація, яку ми розміщуємо – надана пошуковими загонами тих шкіл, які 

виявили власне щире бажання робити це для рідного краю. Тому можемо сказати, що 

проект носить характер народної ініціативи і є одним з паростків громадянського 

суспільства на Миргородщині. 

17 травня, у ході третьої конференції пошукових загонів Миргорода і району, було 

висловлено довіру головному редактору сайту – Москаленку Я.В., та затверджено основи 

редакційної політики в рамках інтернет-проекту «Воїни – миргородці». Вони 

передбачають: 

1) невикористання партійної символіки і риторики, - адже пам’ять про минуле 

належить усім, незалежно від політичних уподобань; 

2) невикористання штампів комуністичної чи іншої пропоганди, адже пропоганда – 

це ідеологічна зброя, а наш проект не спрямований на боротьбу проти когось; 

3) невибірковість пам’яті, - не замовчування незручних для когось епізодів історії, 

адже наше завдання показати життя воїна, повсякденну трагедію і звитягу війни; 

4) неполемічний характер розміщених матеріалів, - ми не повинні когось у чомусь 

переконувати. Ми оприлюднюємо історію окремих людей, щоб з неї скласти мозаїку 

великої минувщини нашого краю; 

5) документальність, - обов’язково фіксуємо авторство і джерела надходження 

матеріалу. 
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За час роботи сайту (створений 12.04.2013 учнем 10-А класу Андрієм Коваленком) 

на ньому розміщено відомості про понад 14000 воїнів-миргородців. Пам’ять про діда, про 

свій рід завжди світла, незалежно від того, які випробування їм судилися. Нехай вона 

об’єднує усіх миргородців на добрі справи. 

Просимо усіх миргородців до співпраці. Розміщуйте у нас біографії рідних, їх 

спогади про війну, фотографії, ксерокопії документів. Пошта для 

контакту: yarko7@mail.ua 

 

Робота з друкованими ЗМІ 

Важливою частиною краєзнавчої роботи є оприлюднення результатів роботи у пресі. 

За час роботи пошукового загону, нами було підготовлено багато статей. Подаємо список 

самих головних. 

Перелік наших статтей у місцевій пресі  

Історія Комишні. Доба козаччини 

Міненко Ярослав. Пошуковий загін «Славія» дослідив недосліджене // Миргород-

наш дім, 20.01.2011 

Москаленко Ярослав. Три візити гетьмана Івана Виговського до Комишні // Прапор 

перемоги, 26.08.2011 

Москаленко Ярослав. Бенкет під час біди. Таємниці Миргородщини епохи 

козаччини // Прапор перемоги, 27.12.2013, № 52  

Москаленко Ярослав. Комишня у творчості Юрія Мушкетика // Прапор 

перемоги, 11.04.2014, № 15 

Москаленко Ярослав. Комишнянський слід у житті Наталки Полтавки. До сторіччя 

перебування письменниці на Миргородщині // Прапор перемоги, 31.10.2014, № 44  

Історія Комишні. Голодомор 

Москаленко Ярослав. Голодомор на Миргородщині. Життя і смерть отця 

Федора Слухаєвського // Прапор перемоги,  25.11.2011, № 47  

Москаленко Ярослав. Піст від диявола. Вибір праведників // Прапор перемоги, 

07.12.2012, № 49  

Історія Остапівки 

Москаленко Ярослав. Месінг у Остапівці //  Прапор Перемоги, 09.09.2011, № 36 
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Міненко Ярослав. Пошукові розвідки «Славії. Звіт про 5 років діяльності // Прапор 

перемоги, 20.01.2012, № 3  

Москаленко Ярослав. Ішов 1943 рік... // Зоря Полтавщини, 25.11.2014, №№ 196 -197 

Історія Верхньої Будаківки 

Москаленко Ярослав. Згадуючи Дмитра Яворницького // Прапор Перемоги, 

02.03.2012 

Москаленко Ярослав. Досвід краєзнавчого пошуку. Зустріч з поетом і краєзнавцем із 

Ялти Москаленком П.М. // Прапор перемоги, 09.11.2012, № 46  

Москаленко Ярослав. Визволення Миргородщини: будаківський контрудар 

Вермахту  // Миргород - наш дім, 17.10.2013, №42  

Москаленко Ярослав. Будаківка: бої фронтового значення // Прапор перемоги, 

15.11.2013, № 46  

Москаленко Ярослав. Бої поблизу Будаківки // Миргород - наш дім № 39 (703), 

25.09.2014р., с.4. 

Історія Зуївець 

Москаленко Ярослав. Зуївецька старовина в прислів’ях // Прапор перемоги, 

10.08.2012,  № 32 (початок) 

Москаленко Ярослав. Зуївецька старовина в прислів’ях // Прапор перемоги, 

17.08.2012, № 33 (продовження) 

Москаленко Ярослав. Зуївецька старовина в прислів’ях // Прапор перемоги, 

24.08.2012, № 34 (закінчення) 

Лубенець Олексій, Москаленко Ярослав. Зуївці в пошукових знахідках «Славії» // 

Прапор перемоги, 16.11.2012, № 47  

Лубенець Олексій, Москаленко Ярослав. Шведський слід у Зуївцях // Прапор 

перемоги, 12.04.2013, № 15  

Історія Хомутця 

Москаленко Ярослав. Хомутець у житті Івана Павловського // Прапор перемоги, 

29.04.2014, № 18  

Історія Миргорода  

Москаленко Ярослав. 168-й піхотний Миргородський полк // Зоря Полтавщини, 

28.12.2012, №№ 208-209 

http://slavia.do.am/Litopys/1.pdf
http://slavia.do.am/Litopys/2.pdf
http://slavia.do.am/Litopys/3.pdf


 26 

Москаленко Ярослав. Наша гордість і наша слава // Прапор перемоги, 25.01.2013, № 

4  

Москаленко Ярослав. Пам'ять змінює наше життя. Сайт Миргородської організації 

ветеранів України // Прапор перемоги, 09.08.2013, № 32 (про зміст нашого інтернет-

проекту «Воїни-миргородці») 

Москаленко Ярослав. «Рятівник Європи» Степан Куницький // Миргород - наш 

дім, 27.02.2014, № 9 та 06.03.2014, №10  

Москаленко Ярослав. Халхін-Гол: миргородський слід. Перебіг бою у біографіях 

земляків // Прапор перемоги, 19.12.2014, № 51 

Специфіка друкованих видань (обмеженість площі) вимагає від дописувачів 

цікавості, актуальності і водночас - лаконічності матеріалу. Що потребує додаткової 

підготовки, здатності до узагальнення, певного літературного розвитку і, звичайно, 

практики. Тому за весь час роботи пошукового загону, його вихованці змогли розмістити 

у місцевій пресі лише чотири власні статті. Звернемо на них вашу увагу.    

 

Міненко Ярослав. Пошуковий загін «Славія» дослідив недосліджене // 

Миргород-наш дім, 20.01.2011 

Закінчується 2010 рік. Згадаємо, чим він був для нас. Минулий рік дуже пам’ятний 

для нашого міста. Адже 2010-й, це 435-ті роковини від першої письмової згадки про 

Миргород (1575 - грамота Стефана Баторія, за якою Миргород став центром реєстрового 

козацького полку). І ця дата дає нам привід ще раз звернутися до козацьких 

старожитностей Миргородського полку.  

Усім добре відомо, що наш край не бідний історичними пам’ятками. Хоч вони 

досить відомі, але  разом з тим, довкола них є і багато таємниць. Це стосується, в тому 

числі і Комишнянського городища, яким давно цікавляться учасники пошукового загону 

«Славія» Миргородської ЗОШ №1 імені Панаса Мирного.  

Комишня – сотенне містечко Миргородського полку, мало власні укріплення. Їх 

залишки і досі знаходяться на високому правому березі річки Комишанки, який утворює 

так звану «Лікарняну гору». Річка Комишанка омиває гору з двох боків, а з третього боку 

протікає безіменний струмок. На гребені гори чітко видно рів зі слідами розрівняного 

валу. 
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Залишки давньої фортеці є певною загадкою. Серед краєзнавців і дослідників немає 

єдності щодо того, хто і коли її збудував. Тому учасники пошукового загону вирішили 

звернутися до Центру охорони та досліджень пам’яток археології управління культури 

Полтавської облдержадміністрації. У розмові з завідуючим відділом фондів Центру 

Мироненком Костянтином Миколайовичем, ми дізнались, що археологічних досліджень 

Комишнянського городища не проводилось. Він також підтвердив факт існування цієї 

фортеці щонайменше з ХVII століття. В ході спілкування науковий працівник висловив 

думку, що проведення вимірювань давніх оборонних споруд у Комишні силами нашого 

пошукового загону, може бути початком наступних археологічних досліджень пам’ятки. 

Тому ми відразу взялися до підготовки експедиції. 

13 листопада 2010 року трьома учнями Миргородської школи № 1 під керівництвом 

учителя історії Москаленка Ярослава Віталійовича було проведено вимірювання 

периметру укріплень Комишнянського городища. Вихованці пошукового загону 

«Славія», учні 8-А класу : Губа Максим, Ксьонз Богдан та Міненко Ярослав впорались із 

поставленою метою. Використовуючи компас, нівелір та рулетку вони виміряли 

периметр укріплення і профіль валу.  

Довжина рову на Лікарняній горі (де він чітко прослідковується) склала 461 метр. 

Було складено орієнтовну схему укріплення. 

Виміряли також профіль правого берегу річки Комишанки і укріплень на ньому. 

Висота валу над рівнем річки склала 20 метрів. Глибина рову - 1.85м. Висота з дна рову 

до верху валу - 4.85м. Ширина рову у найширшій частині - 9.80 м. 

Крім проведених вимірювань учасники пошукового загону провели ще ряд зустрічей 

місцевими мешканцями для збору краєзнавчого матеріалу, відвідали історичні  місця 

селища.  

Повертались додому із записами, фотографіями та яскравими враженнями. Зібрані 

матеріали вихованці пошукового загону переслали електронною поштою до Центру 

охорони та досліджень пам’яток археології. Будемо сподіватися, що наша скромна робота 

стане у пригоді дослідникам минувщини і матиме своє продовження.  

 

Міненко Ярослав. Пошуковому загону «Славія» 5 років. Звіт про діяльність // 

Прапор перемоги, 20.01.2012, № 3 

Пошуковий загін «Славія» було створено наприкінці 2006 року у Миргородській 

ЗОШ № 1, під керівництвом вчителя історії Москаленка Ярослава Віталійовича. 
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Засновниками і першими командирами пошукового загону були учні нашої школи 

Дмитро Стояновський та Вадим Якимовський. Відтоді вже встигло змінитися три 

покоління учасників пошукового загону, а всього за 5 років участь у різних формах 

пошукової роботи брали 53 учні. Радує те, що багато наших товаришів не припиняють 

співпраці з пошуковим загоном і після закінчення школи. 

Головною темою нашого пошуку ми обрали історію сіл Миргородщини. Ми 

працюємо для тих, хто сьогодні мешкає там, або колись жив, але не забуває своєї 

ба тьківщини.  

Починаючи з 2009 року, щорічно проводимо «Змагання кращих знавців історії рідної 

школи» та «Конкурс родоводів». Завдання конкурсу направлене не лише на пробудження 

інтересу до історії своєї родини і країни, але і на збір краєзнавчого матеріалу. 

Для збору інформації нами було організовано сім  експедицій до п’яти поселень 

району: Комишні, Черкащан, Зуївець, Лісового та Остапівки. За результатами 

досліджень, учасниками загону було підготовано 7 публікацій у міській та районній 

пресі: «Святкування дня Перемоги у Шумейковому» (травень 2010), «Вимірювання 

залишок Комишнянської фортеці» (грудень 2010), «XXVIII обласний зліт юних 

краєзнавців у Олефірівці» (березень 2011), «Вольф Месінг у Остапівці» (серпень 2011), 

«Три візити гетьмана Івана Виговського до Комишні» (жовтень 2011), «Голодомор на 

Миргородщині. Життя і смерть отця Федора Cлухаєвського» (листопад 2011), «Зуївецька 

старовина в прислівях» (грудень 2011). Крім того ми готували статті для шкільної газети. 

За матеріалами досліджень нами у 2009 році було знято аматорський фільм про 

історію Комишні. Його головним завданням було документування і фіксація подій історії 

селища на місцевості. 

Отриману нами інформацію ми розмістили у Вікіпедії, - створили статтю 

«Комишня»  

У листопаді 2010 року нами відкрито власний веб-сайт пошукового загону 

(http://slavia.do.am/), на якому ми розміщуємо не лише результати нашого пошуку, але і 

малодоступні для багатьох дослідників, джерела. 

Зібрані  матеріали вихованці пошукового загону переслали електронною поштою 

безпосередньо до наступних зацікавлених сторін: 

- Канцелярія Полтавської єпархії (5 грудня 2009); 

- Центр охорони та досліджень пам’яток археології (6 грудня 2010); 

- Відділ археології Краєзнавчого музею у Полтаві (18 лист 2011); 

http://slavia.do.am/
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- Миргородський краєзнавчий музей (7 грудня  2011). 

За час існування пошукового загону, його вихованці брали участь у діяльності 

Конференції юних краєзнавців у Полтаві 21.10.2008 року та 17.03.2010 року; в Обласному 

зльоті юних краєзнавців - активістів музеїв Олефірівці 16-18.03.2011 року. 

Починаючи з 2007 року ми взяли участь у 14 загальноукраїнських та обласних 

конкурсах краєзнавців. За цей час загальний обсяг написаних нами конкурсних робіт 

робіт склав 361 сторінку. За перемоги у вказаних краєзнавчих змаганнях ми здобули 18 

грамот, з них: Відділу освіти Миргородської міської ради – 6, Полтавського обласного 

центру туризму і краєзнавства учнівської молоді – 9,  Головного управління освіти і 

науки Полтавської обласної державної адміністрації - 3. Тричі ставали переможцями 

обласних конкурсів: 2007 року - «Голодомор 1932-1933рр. Україна Памятає», 2008 року -  

«Україна Памятає», 2009 року - «Історія міст і сіл України». Якраз до п’ятої річниці 

пошукового загону «Славія» (2011 року) ми здобули ще й четверту перемогу - у 

Всеукраїнській експедиції учнівської та студентської молоді «Моя Батьківщина - 

Україна» за напрямком «Козацькому роду нема переводу». 

Але ми працюємо, звичайно, не заради нагород. Процес пошуку сам по собі 

захоплює. А особливо - коли удається трохи відхилити завісу минулого. Відкриття 

таємниць – це і є головне покликання людського розуму.  

Щиро запрошуємо усіх миргородців до співпраці у благородній справі дослідження 

минулого. Історія нашого краю варта того, щоб її пам’ятали. 

 

Олексій Лубенець, Ярослав Москаленко. Зуївці в пошукових знахідках «Славії» 

// Прапор перемоги, 16.11.2012, № 47 

Незабаром настане Новий 2013 рік, коли мешканці Зуєвець будуть відзначати 290-ту 

річницю від першої згадки в літературі про своє село (1723). А через рік у них буде ще 

одне свято, яке також обіцяє стати загальнонародним - 150 років місцевої школи (1864 

р. у Зуївцях було відкрито початкове народне училище).  

Ці події знайдуть свій відгук і у нашому житті, адже багато учнів Миргородської 

ЗОШ № 1 імені Панаса Мирного – учасників пошукового загону «Славія» - ведуть свій 

родовід із Зуївець, а дехто і зараз має там родичів. Тому, бажаючи зробити подарунок 

селу до його 290-ї річниці, ми вирішили обрати темою власного дослідження 

етнографічну спадщину вказаного поселення.  
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Проводячи свою роботу, ми звернулися до Володимира Трохимовича Потапова, який 

зараз проживає у Миргороді, але залишається краєзнавцем і гарячим патріотом свого 

села. Саме від нього ми вперше почули про дивовижно-архаїчні, оповитими серпанком 

таємничості назви місцевостей Зуївець: «Венхайгород», «Митниця», «Чорна пристань» і 

т.п. – що вже самі по собі вражають і викликають зацікавлення. 

Ми розпочали свою роботу зі звернення до Центру розвитку української мови 

Дніпропетровського національного університету імені Олеся Гончара. Нас зацікавило, 

чому назва і вимова села відрізняється: писали і пишуть «Зуївці», а вимовляють «Зіївці» - через 

«і». У своїй відповіді працівники закладу повідомили нас, що зазвичай не відповідають на 

запитання переслані електорнною поштою, а беруть до розгляду лише письмові звернення, але для 

нас, як для дітей – зробили виняток. А причиною вказаної фонетичної особливості виявилось 

відоме мовникам явище асиміляції голосних звуків перед наступним «і» в ненаголошеному складі.  

У краєзнавчій літературі зустрічаються імена багатьох місцевих поміщиків: Фон-

Ернів, Старових, Комарецьких, Янкевичів. Ми вирішили розшукувати місця розміщення 

їхніх маєтків яких у Зуївцях.  

Напередодні нами було оцифровано і розміщено на сайті пошукового загону 

«Славія» книгу Устименка Т.М. «Село Зуевцы Миргородскаго уѣзда, Полтавской 

губернiи. Историко – этнографическiй очеркъ». В ході роботи з книгою ми помітили, що 

автор подає велику кількість назв місцевостей, озер, саг і т.п., які зараз нічого не говорять 

для більшості мешканців не тільки району, але і самого села Зуївці. Тому, щоб зробити 

книгу Тимофія Устименка ще більш інформативною, ми вирішили зібрати, зафіксувати 

на картах і оприлюднити всі доступні нам об’єкти топоніміки села. З цією метою нами 

було заплановано і 23 жовтня 2012 року здійснено пошукову експедицію до Зуївець. 

Учасники пошукового загону «Славія», учні 10-А класу Миргородської школи № 1: 

Владіміров Андрій, Губа Максим, Коваленко Андрій та Лубенець Олексій під 

керівництвом вчителя історії Москаленка Ярослава Віталійовича проводили збір 

історико-топонімічного матеріалу.  

У ході мандрівки ми зустрічалися з багатьма людьми, яким дуже вдячні за правдиву 

українську зичливість, відкритість і велику любов до свого села. Серед них: секретар 

сільської ради Любов Яківна Яценко, яка надала нам схему вулиць села; сільський 

головою Віктор Миколайович Йощенко – інформував нас про історію храмів поселення;  

краєзнавець Клименко Сергій Олексійович допоміг локалізувати на картах та схемах 

розташування об’єктів краєзнавчого пошуку. 
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Яскраві враження залишили після себе відвідання Зуївецького сільського музею і 

зустріч із його керівником - Ларисою Іванівною Максименко. Один з головних спогадів – 

чудова діорама села, виконана Брикульцем Віктором Михайловичем. Крім мистецької 

цінності вона має і історичну. Скажімо, свого часу місцеві дотепники піддавали нещадній 

критиці його роботу, - адже художник зобразив на Захорольщині хати і господарські 

будівлі, яких там ніколи не було. Однак потім виявилося, що люди там таки жили – до 

1932 року у цій місцевості був Дзюбин хутір, який зник у час Голодомору. 

Була дуже корисною також зустріч з директором школи Кобзієм Сергієм Івановичем, 

який передав нам низку матеріалів, серед них – світлина початку ХХ ст, на якій 

зображено дім поміщика Янкевського у Зуївцях.  

Заключним етапом пошукової роботи було узагальнення здобутої інформації, яке 

проходило у нас у формі складання схем і нанесення на карти відомих об’єктів. Так було 

локалізовано 15 кутків (за книгою Т.М.Устименка на кін. ХІХ ст. їх було лише 9), 16 озер 

і саг, місце розташування трьох поміщицьких маєтків – Комарецького, Янкевича та 

Сюріна, двох церков – Вознесенської і Михайлівської, каплиці, притулку для прочан, 

земської школи та ще 6 обєктів. За складеними схемами бачимо, що планування вулиць у 

Зуївцях не змінилось від ХІХ століття. Змінились лише назви: скажімо Середня стала 

вулицею Леніна, Березина перетворилась на вулицю Холода і т.п.  

Ще раз дякуємо мешканцям Зуївець за надану нам гостинність та допомогу. Зібрані 

матеріали та складені схеми можна переглянути на сайті пошукового загону «Славія». 

Просимо усіх робити доповнення та виправлення, адже відновлення історичної правди в 

наших спільних інтересах. 

 

Олексій Лубенець, Ярослав Москаленко. Шведський слід у Зуївцях // Прапор 

перемоги, 12.04.2013, № 15 

 

305 років тому (1708) наш край став ареною драматичної боротьби шведської та 

російської армій, події якої нас і досі не залишають байдужими.  

«Збірник матеріалів Міжнародної науково-практичної конференції. Полтавська битва 

1709 року в історичній долі України, Росії, Швеції та інших держав» містить згадку про 

бій, що відбувся 28 листопада 1708 року біля Комишні. Тоді шведський підрозділ 
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спробував пробитись із Рашівки до Великих Сорочинець, однак був зупинений біля 

згаданого містечка.  

Про збройне протистояння розповідає першоджерело - депеша Волконського – 

Меншикову: «сего ж числа (28 листопада) получил я ведомость, што неприятельский 

поезд приехал до Камышни, на против того поезду послал свій поезт. А та Камышня от 

Сорочинец в трех милях; и бутто тот поезд хочет быть к Сорочинцу».  

Якою була мета шведів? Ми звернулись за консультацією до старшого наукового 

співробітника науково-дослідницького відділу історії пізнього середньовіччя та нової 

історії Полтавського Краєзнавчого музею – Яремченка Віталія Андрійовича. На його 

думку, шведи силами одного некомплектного полку, просувались до Сорочинець з метою 

навернення на свій бік видного мазепинця, авторитетного у Гетьманщині 

Миргородського полковника Данила Апостола. 

При цьому виглядає не зовсім зрозумілим маршрут шведського підрозділу. Чому, 

замість того, щоб рухатись прямою дорогою з Рашівки на Сорочинці (28 км), шведи 

роблять петлю через Комишню (46,5 км)? Це не просто довше на 18 км., але і набагато 

гірше. На шляху їм довелося б двічі перетинати водну перешкоду – Хорол. 

Можливо, ускладнення маршруту відбулось заради взяття під контроль 

Комишнянської сотенної фортеці, яка належала до тогочасного Гадяцького полку. В 

усякому разі, вже на грудень 1708 шведи таки ввели свої війська до Комишні. 

Отже, 28 листопада 1708 року відбувся бій під Комишнею. Спробуємо розібратись, - 

де саме...   

Не секрет, що шлях з Рашівки на Комишню проходить через Зуївці із обов’язковою 

переправою через річку Хорол. Тож звернемо увагу на це село... 

Трагічні події Північної війни 1700-1721 рр. породили величезний масив легенд та 

переказів, у яких багаточисельні «шведські могили», «шведські скарби», «шведські 

криниці» заполонили всю Полтавщину, - навіть ті райони, де шведські війська не 

з’являлися зовсім… Знаходимо шведський слід і в Зуївцях.  

23 жовтня 2012 року, під час експедиції до села Зуївці, вихованці пошукового загону 

«Славія» проводили збір історико-топонімічного матеріалу. Нами було нанесено на карту 

місцевість під подвійною назвою: «Шведська могила» або «Розкопане». 

Напередодні, у сусідній Комишні було зафіксовано усний переказ про цю пам’ятку. 

Згідно з ним, «у давнину» місцеві шукачі скарбів розкопали «Шведську могилу», яка на 
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той час була щось біля метра висоти. Там вони виявили залишки шведських воїнів, 

складених колом: голова до голови, а ноги – навростіч. Ніяких цінних речей при цьому 

виявлено не було. Звернемо увагу, що назва «Розкопане» непрямо підтверджує 

комишнянську легенду. 

Під час експедиції до Зуївець нами було нанесено на карту ще один об’єкт 

топоніміки, який викликав зацікавленість – «Венхайгород». Назва вражаюча, адже 

етимологічно «город» означає – «фортеця, укріплення»; а слово «Венхай» має виразно не 

слов’янське походження. 

Провівши пошук в інтернеті, ми виявили два населені пункти з назвою «Венхай»: 

один у Англії (Корнуол), другий у Нідерландах. На підставі сказаного приходимо до 

думки, що зуївецький «Венхайгород» походить з германських мов. А оскільки назва 

навряд чи могла виникнути раніше самого поселення, то ми припускаємо, що вона має 

шведське походження. 

Працюючи з сайтами, присвяченими фонетиці шведської мови, ми прийшли до 

думки, що назва «Венхай» є складною. Шведська система словотвору дозволяє легке 

словоскладання. Для неї також характерне відпадання кінцевих приголосних, особливо 

/d/, /g/, /t/. То ми ризикнемо висловити думку, що назва місцевості походить від «vend» + 

«hö» (продавати сіно).  

Важка зимівля 1708-1709 рр. в суворих кліматичних умовах, у обмеженому ворогом 

просторі (Прилуки – Ромни - Лохвиця – Гадяч) змушувала шведів до пошуку фуражу, 

харчів, помешкань та теплого одягу. Організація рейдів на сусідні поселення стала їх 

першочерговою потребою. Тож цілком імовірно, що спілкування шведських солдат з 

місцевими мешканцями, направлене на проведення заготівель і породило назву 

місцевості «Венхай».  

Історичний контекст не суперечить тому, що шведський підрозділ, перебуваючи в 

зоні контакту з російськими військами, міг створити на північ від тогочасних Зуївець, 

біля переправи через річку Хорол укріплений табір. Традиційною назвою оборонних 

споруд у нашому краї було слово «город». Одним з прикладів такого назвоутворення є 

легенда про «городок», зведений шведами у центрі Хомутця (Миргородського полку).   

Отже, наявність шведських укріплень привела до злиття «Венхай»+«город».  

Далі звернемо увагу на те, що обидва згадані об’єкти: «Шведська могила» і 

«Венхайгород» знаходяться у північній частині села (неподалік сучасної дороги Рашівка-
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Комишня) і розташовані практично поряд один від одного – відстань між ними щось біля 

одного кілометра.    

Зазначимо також, що за свідченням зуївецького краєзнавця Потапова Володимира 

Трохимовича, у місцевості «Венхайгород» у 2-й пол. ХХ ст. знаходили людські кістяки… 

Просування шведів з Рашівки на Комишню неминуче передбачало проходження 

Зуївець і перехід через Хорол. Виглядає цілком імовірно, що росіяни намагались 

зупинити шведів саме тут, на переправі, адже це місце найкраще для нападу. А якщо це 

так, то знахідки кістяків у місцевості «Венхайгород» та наявність поряд з нею 

«Шведської могили» виглядає повністю логічно.  

З огляду на сказане, ми вважаємо, що зуївецькі топоніми виразно вказують на 

шведську присутність: місцевість «Венхайгород» була  зимовою квартирою їх місцевої 

частини, а бій між росіянами і шведами 28 листопада 1708 року відбувся поряд, на березі 

Хоролу у Зуївцях. 

Насамкінець зазначимо, що останнім аргументом у піднятій нами темі можуть бути 

лише археологічні дослідження місцевості «Венхайгород». 

 

Рекомендації щодо написання статті 

Стаття – це науковий або публіцистичний твір невеликого розміру в збірнику, 

журналі, газеті.  

 



 35 

Вона відноситься до найпоширенішого, але водночас найскладнішого, з точки зору її 

написання, жанру журналістики. 

За видами статті класифікують на інформаційні – ті, які носять пояснювальний 

характер, в яких присутня певна інформація; аналітичні – в яких присутні аналіз та 

підсумок; художньо-публіцистичні – з яскравою, емоційною силою впливу на читача. За 

цільовим призначенням розрізняють передові, пропагандистські, проблемні, критичні, 

наукові, рекламні, інформаційні статті. 

Як правильно писати статтю? Якою повинна бути її структура? 

Як і будь-яка наукова робота, стаття має свої головні частини, серед яких 

виокремлюють: заголовок; вступ; головну частину; висновок. 

Правила написання хорошої статті 

1. Правильний заголовок. Заголовок повинен привернути увагу читача і змусити його 

читати текст далі, не покидаючи сторінку. Він повинен бути цікавим, зрозумілим, 

інформативним, мати закінчену думку, вміщатися в одну стрічку та читатися «одним 

поглядом». Саме по заголовку читач визначає, чи варто йому читати статтю і чи отримає 

він корисну (або цікаву) інформацію. 

2. Вступ: утримує увагу читача і сприяє продовженню читання. Повинен містити 

інформацію про головну думку і короткий виклад її змісту. 

3. Виклад основного тексту статті  або безпосередньо подробиці, які зацікавлять 

читача. При написанні основного тексту слід суворо дотримуватися теми та головних 

принципів: лаконічність; грамотність; аргументованість. 

4. Статтю потрібно писати простими реченнями – так інформація є більш доступною 

читачеві для розуміння чи запам’ятовування. 

5. Потрібно поділяти текст на абзаци. Для зручного читання слід використовувати не 

більше 5-10 речень в одному абзаці. 

6. Щоб слідкувати за темою, використовуйте план, де перераховані два-три 

переконливі аргументи для головної частини, і кілька фраз для переконливого висновку. 

7. Дотримуємося логічної послідовності. Важливо плавно робити перехід від одного 

абзацу до іншого, не втрачаючи при цьому основної думки та не забуваючи про акценти, 

які привертають увагу до необхідних моментів. 

8. При написанні статті слід дотримуватись літературної мови і стилю, уникаючи 

народних висловів та жаргонів, якщо того не вимагає аудиторія або стиль статті. 
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9. Намагайтеся при викладенні тексту уникати слів, значення яких може бути 

незрозуміле читачеві. 

10. Не варто зловживати сполучниками «але», «і», «а» на початку речення. 

11. Обов’язково перевіряйте текст на наявність орфографічних та пунктуаційних 

помилок. 

12. Висновок статті повинен бути її логічним завершенням та містити ключові 

позиції статті, які читач може взяти за інформативну основу. 

Загалом структура тексту у статті має бути такою: 

а) заголовок – коротке, лаконічне, інформативне речення; 

б) вступ –2-3 речення про зміст і цілі статті (не більше 10% усього тексту); 

в) головна частина – розглянута в логічній послідовності суть досліджуваного 

питання (близько 80% тексту); 

г) висновок – кілька речень, у яких автор підводить підсумок досліджуваного 

питання (не менше 10% загального тексту). 

Доступність. Якщо ви працюєте з чимось, що поширюється в медіа, 

основоположний принцип, котрий приносить успіх продукту скрізь однаковий: у 

журналістських матеріалах, кінофільмах і художній літературі. Навіть книги 

нобелівських лауреатів стають бестселерами, якщо вони написані за цим принципом. 

Пересічна людна цього головного принципу не бачить. Але він є і він простий: 

розповідайте про щось одне і говоріть ясною, зрозумілою і доступною мовою. 

Щоб написати ясно потрібно ясно уявити, про що саме ви хочете написати. Між 

іншим, ясність письма відображає ясність мислення. Отже, спочатку чітко уявіть про що 

стаття. Це не так просто, як здається. 

Обрати кут зору на проблему, про яку пишемо – займає чи не половину часу роботи 

просунутої редакції. Якщо кут зору чи ракурс обраний правильно, написати статтю, яку 

всі будуть передруковувати й обговорювати, справа мінімальної професійності. Навіть 

найкращий журналіст не зробить гарної статті, якщо вирішить писати «про останні 

тривожні події». 

Працюйте зі словником. Слідкуйте, щоб мова не була затяганою і заштампованою, 

водночас зважайте на те, що занадто рафіновані слова можуть бути не зрозумілі публіці. 

Двомовність також дається взнаки:«смачні» українські словечка можуть бути не 

зрозумілі російськомовній людині і навпаки. 
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Класики жанру рекомендують: щоб навчитися гарно писати потрібно багато читати. І 

звісно, багато писати. Журналіст-початківець, який щодня пише статті, набиває руку за 2-

3 роки, не раніше. 

Не переношуйте текст. Якщо довго відкладали текст, котрий ви почали формувати в 

голові, він «скисне». Якщо ви в уяві бачите статтю, у вас є максиму три дні, щоб викласти 

її на папері. Далі вона пропаде. Або вийде нудною, нецікавою і натягненою. 

Пишіть про щось нове. Не сподобляйтеся політикам, котрі говорять загальновідомі 

банальності. Загальні розмірковування на будь-яку тему це добре для Фейсбуку, але це не 

стаття. «Размишлізми» не наш вибір. Кожне речення і слово повинні бути виправданими. 

Сентенції на кшталт: «громадянське суспільство в Україні, на відміну від країн 

східної Європи слабко розвинене» нікому не цікаві, це і так усі знають. Не витрачайте 

свій і чужий час на констатацію загальновідомих банальностей. 

Уявляйте свого читача. Візуально уявіть представника своєї цільової аудиторії. Хто 

він: якого віку, як вдягається, які видання читає, фільми дивиться і т.п. Тримайте в голові 

цей образ, коли починаєте писати. Тоді ви будете підбирати слова і конструкції, які 

найближче підходять цьому «Ідеальному читачу».  

В одній із студій BBC стіни ньюс-руму обклеїли величезними фотографіями простих 

людей, щоб журналісти не забували для кого працюють. 

Порівнюйте. Дані самі по собі нічого не говорять. Цифра про те, скільки Україна 

витрачає на Євроньюс може обурювати, але щоб читач хоча б приблизно оцінив, крадуть 

чи ні, порівняйте з аналогічною цифрою в аналогічній країні. Вказуйте джерела даних. 

Кожен жонглює цифрами і фактами, проте для довіри важливо показати звідки ви берете 

дані. Якщо у тексті багато цифр, зробіть з них інфографіку і проілюструйте нею статтю. 

Почали писати – пишіть. Завжди важко сісти і почати писати. Перше слово і перше 

речення - найважчі. Починайте писати з будь-чого, аж до того: «ця стаття про те, як у 

місцеве самоврядування…» Після того, як напишете чорновик, все зайве і несуразне 

викинете. 

Моменти, які потрібно уточнити, позначайте спеціальними позначками і йдіть далі. 

Потім повернетеся. Лінки, які треба вставити, вставте потім. Якщо відволікатиметеся, 

ризикуєте так нічого і не написати. 

Дайте чорновику деякий час (пару годин) відлежатися, особливо, якщо це складний 

аналітичний текст. Потім приступайте до правок. 
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Скорочуйте. Загальний принцип такий: після вашого редагування стаття стає як 

мінімум на 10% коротшою. Як правило, хочеться зробити навпаки, бо під час 

редагування виникає бажання дописати й уточнити. Викидайте цілі шматки, які прямо не 

стосуються головної теми чи занадто деталізують якийсь момент. Потім викидайте зайві 

речення, потім словосполучення, потім зайві слова. Лише за рахунок зайвих слів можна 

скоротити текст на ці 10%. 

«Убийте свою любов!» Ця сентенція власне про те, що часто шматок тексту з 

якимось зворотом, який вам особливо сподобався, треба вбити клавішою ДЕЛЕЙТ. У 

статтях зазвичай «любов автора» - це порівняння, «цікава» паралель чи вправляння в 

красномовстві, які ріжуть очі читачу. Зайві слова і речення, тобто, ті які не несуть 

змістового навантаження. Без них текст нічого не втратить. 

Наприклад: «Цікаво, що цього разу контактною особою обрано позаштатного 

радника і людину, яка не є в штаті міністерства». Виділені фрагменти – зайві слова, 

зрозуміло, що позаштатний радник не в штаті і без уточнення. 

Після скорочення ваш текст стане стрункішим. Його більше прочитають. Його 

більше цитуватимуть. 

Перший абзац чорновика, як правило, завжди викидається. Це майже залізне 

правило. Він чомусь не стосується головної теми статті. На ньому ви просто 

розкочегарювалися. Коли перечитуєте написаний текст, уявіть, що кожне слово - це 

лампочка. Якщо все зрозуміло, лампочка засвічується, коли ви читаєте слово, якщо ж ні, 

не світиться. Переписуйте, поки не загориться кожна лампочка! 

Читайте гарні тексти. Радимо читати «National Geographic. Україна». Гарні 

репортажі у львівському «Експресі». Статті у рубриці «Вибір редакції» на Texty.org.ua. 

Блоги і ФБ стрічка Ігоря Луценка, Євгенія Іхельзона – красива образна мова, гарні 

порівняння. Гарний приклад репортажної журналістики - книга Артема Чапая «З 

Мамойотою по Україні». 

Побудова статті 

Одна стаття – одна тема. Не можна починати про студентське самоврядування, а 

закінчувати низькими зарплатами викладачів. З цим погоджується більшість починаючих 

авторів, але коли доходить до написання, то ці ж автори нагромаджують в один текст все, 

що знають. Не треба писати про все, прибережіть цікаві факти, ідеї чи порівняння для 
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інших статей. Створіть свій склад спостережень і фактів. І прийде момент, коли давно 

відкладений цінний камінчик ідеально ляже у мозаїку нової статті. 

Принцип шашлику. Спочатку визначаємо тему - це шампур, потім нанизуємо свої 

думки й аргументи - це м'ясо. Кожне твердження має бути підкріплене аргументом: 

цифрою, фактом, спостереженням, думкою авторитетного експерта. Бажано 

підтверджувати декількома аргументами. Визначаєте на основі своїх спостережень 

центральну ідею, наприклад, «підтримка проукраїнських партій з виборів до виборів 

просувається на Схід», і нанизуєте аргумент за аргументом. 

Принцип піраміди. Більше підходить до новин, але можна застосувати і до статей. 

Часто автори роблять так: «головну думку» пишуть вкінці, неначе підводячи до неї 

читача. Проблема в тому, що читач може не дійти, покинувши статтю посередині. 

Написання за принципом піраміди гарантує, що, принаймні, головну думку 

прочитають. На початку пишеться найголовніше, потім менш головне, те чим можна 

пожертвувати. Принцип зародився при механічній верстці, коли треба було коротити в 

гранках відкиданням речень. 

Принцип Ньюсвіка. Структура статті наступна: замальовка з життя, сторона 1, 

сторона 2, думка експерта або обивателя, висновок/прогноз.  

Принцип «Запитання-відповідь». Можна робити статтю у вигляді відповідей на 

найбільш поширені запитання. Коли питання складне, резонансне і багатогранне, а народ 

прагне розібратися у багатьох аспектах, які між собою пов’язані тільки загальною темою, 

- це ідеальне рішення. 

Наприклад: «Сланцевий лікнеп: одинадцять простих відповідей на одинадцять 

складних питань»: 

"1. Видобування сланцевого газу – це дуже велика небезпека для екології. Адже щоб 

отримати газ із щільних сланцевих порід, проводять т.зв. гідророзрив: у свердловину 

закачують під тиском розчин із хімікатами. Зрозуміло, що цей розчин, поширюючись у 

пласті, неминуче потрапить у ґрунтові води й забруднить їх. 

Насправді ні. Криниці мають максимальну глибину у кількадесят метрів. 

Артезіанські свердловини – «найглибше» джерело водопостачання – 50-200 метрів. А 

сланцеві породи, у яких проводять гідророзрив, знаходяться на глибині 3-4 км. Шанси, 

що розчин із пласта проникне з цих глибин у «побутові» водоносні горизонти, 

дорівнюють нулю. 
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2. Але ж у воду може потрапити не тільки розчин, але й газ. Доказ – кадри з 

американського фільму Gasland. І так далі. 

З чого почати? Починайте з цікавої історії. В окремих випадках з ємної цитати. Але 

не забувайте про почуття міри! «Чіпляють» важливі деталі. «Пузатий сержант у 

порепаних черевиках лузгав насіння і відмовлявся впускати активістів», - каже набагато 

більше, ніж «працівник міліції виконував вказівку злочинного режиму». 

Пишіть головне, ніяких зайвих вступів: «У нашій крані дуже бідні люди, коли я йшов 

вулицею, то звернув увагу, як …». Відразу до суті: «чоловік вийшов з Мерседеса і почав 

роздавати гроші бідно вдягненим людям». 

Абзаци. Розмір абзаців у друці і в інтернеті різний. У статтях для інтернету абзаци 

повинні бути якомога коротшими. У вас є декілька секунд, щоб зацікавити читача. Не 

більше. Якщо вдасться, читатиме, ні - піде далі. На інший сайт. 

Робіть заголовки і підзаголовки. Вріз або лід - це початок статті, у якому зібрана 

квінтесенція того, про що йтиметься у тексті, або ж найцікавіший шматок тексту. Читач 

зацікавився заголовком і читає вріз. Якщо йому сподобається, читатиме далі. Поясніть 

коротко про що стаття чи дослідження, наведіть відразу головний висновок. 

Як складати слова. Обмежено вживайте пасивну форму дієслова, прислівники й 

прикметники. Пасивні дієслова утруднюють читання, роблять мову кострубатою, 

гальмують динаміку тексту. І підсвідомо складається враження, що автор невпевнений. 

Насправді правилом заборони пасивних дієслів користуються усі редакції. 

Стівен Кінг у своїй знаменитій роботі "Про письмо" (більш відомий переклад "Як 

писати книги"), наводить приклад:  сором’язливий автор пише: «Зустріч буде проведено 

о13.00». Він так пише, бо це звучить більш розумно. Але хибне враження. Пишіть 

впевнено і рішуче: «Зустріч о 13.00». Викидайте слово «буде». Не «має шанси бути 

проваленим» а «провалиться». Це слово, як пирій на городі, скільки не виполюй все одно 

залишається. Старайтеся, виполоти по максимуму. 

Використовуючи прислівник, ми начебто підсилюємо якісь дії, але насправді у 

читача складається враження, що ми боїмося висловитися недостатньо зрозуміло. 

«Експертна рада рішуче відхилила законопроект» Але чи потрібно тут слово рішуче? Ні, 

воно тільки привносить нотку істеричності. Дослідження з психології показали, що люди 

вживають такі слова, коли не достатньо впевнені у рішучості експертної ради у даному 

випадку. 
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«Прискіпливо вивчив законопроект». «Прискіпливо» нічого не каже. Якщо ми 

пишемо, що вивчили законопроект, то само собою зрозуміло, що прискіпливо. Відомий 

експерт. Тривожний факт. Необхідна умова. Детальний аналіз. Страшне занепокоєння. 

Зайві прикметники. Якщо факт тривожний, він сам про це каже, будь-яка умова є 

необхідною, якщо експерт відомий, то він не потребує, щоб його представляли як 

«відомого» (можна зрбити виключення коли експерт відомий у своїй галузі, але не 

відомий широкому загалу), не детальний аналіз не заслуговує на згадку у статті. 

Жорстоко боріться зі словами: «тому, що», «оскільки», «отже», «позаяк», 

«водночас», «між тим». Їх вживають усі. Але вони навівають нудьгу. 

Слідкуйте, щоб слова, котрі стоять у реченні поряд, не починалися з однієї букви. 

Нещодавно зарізав заголовок «Фількина грамота Феміди». Окрім певної «лубочності», це 

речення звучить не красиво через збіг двох ФФ. Так само, як і «принцип підбору 

персоналу по переносу продукції». 

Речення. Прості речення. Думку легше сприйняти, якщо її розбити на два речення. 

Так легше для читача, а читач для будь-якого автора – головна турбота. Турбуйтеся про 

тих, хто вас читає. 

Уникайте мертвої мови бюрократії. «Під час круглого столу відбулося 

обговорення» - далі цих слів ніхто не прочитає; «…організувала обговорення питання 

вдосконалення національної правової бази у сфері оцінки впливу на навколишнє 

середовище із залученням національних та міжнародних експертів у цій царині, 

представників центральних органів державної виконавчої влади, науково-освітніх 

закладів та екологічної громадськості», - не текст, а штамп на штампі. 

Мертвою мовою говорять політики ніколи не наслідуйте їх. Вони часто говорять, як 

роботи, маскуючи свої дії за штампами, які нічого не означають. Фраза 

«Катастрофічний стан економіки» викличе лише роздратування в читача по 

відношенню до автора тексту. Хочете, щоб вас почули, проявіть фантазію. 

Обережно використовуйте професійну лексику. Не використовуйте абревіатур. 

Борці за збереження Києва і журналісти, які пишуть на цю тему часто користуються 

словом «МАФи». Проблема втому, що прості кияни не знають, що це. Тому вся полумяна 

боротьба за пристойний вид вулиць може піти, як вода у пісок, ніхто її не помітить. Бо 

люди і наші читачі знаються що таке кіоск і не знають, що таке МАФ. 
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Приклади неправильного вживання слів. «Ще з дитинства художник відчув 

божественне покликання до створення художніх образів... Кожна його виставка – це 

неосяжний світ, у якому живуть його історія та його герої, неосяжна природа і 

пейзажі, квіти. Й коли відвідувачі виставок висловлюють свої сердечні, відверті й щирі 

слова про його роботи – художник відчуває в душі себе справжнім професійним 

майстром». 

Що не так? Що ріже вухо?  

Пафос? Фальш? 

Але які слова його виражають? Епітети, прикметники. Якщо людям подобається, то 

слова завжди щирі. Навіщо це вказувати? Ніколи не пишіть цих зайвих слів. 

Декілька прикладів вдалих текстів  

Аналітичний текст про кризу в Греції 

"Після систематичного грабування власної скарбниці, після захоплюючого ухиляння 

від сплати податків і творчого підходу до бухгалтерської звітності, греки впевнені в 

одному: їм не можна довіряти іншим грекам». 

Що тут подобається? Що робить текст цікавим? Майкл Льюіс, фінансовий 

журналіст, між іншим, він пише і перед вами вимальовується жива картина, мова дуже 

образна. Це просто музика.  

Раніше говорилося про те, що в статті не потрібно нічого зайвого, а зараз – про 

необхідність образних порівняннь. На перший погляд - протиріччя. Але мова це не 

математика. Визначити баланс між зайвим і доцільним один з необхідних талантів 

журналіста. Якщо за порівняннями і образами губиться зміст це однозначно перебір. 

Якщо вони допомагають оживити картинку в голові читача, то вони доцільні. Якщо ви 

пишете для друкованого видання, то там обмежена площа і кожне слово на вагу золота. В 

інтернеті ж технічних обмежень для довжини тексту немає (головне, щоб його дочитали 

до кінця). 

Підсумовуючи: 

1. Коли ви написали речення так, як звикли: з використанням штампованих зворотів, 

подумайте і перепишіть, уникаючи стандартної побудови. І так з кожним речення. Згодом 

у вас виходитиме це швидше, а потім і автоматично. 

2. Використовуйте яскраві образи і порівняння. Чудово сказано: «обвішаний 

науковими ступенями і званням, як висотний будинок квартирами», - це з польської 
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газети про науковця і письменника Януша Вишневського. Абзац регалій не скаже більше, 

ніж це ємне речення. Воно розсмішить читача і додасть легкості. 

3. Порівняння мають бути адекватні, занадто розв’язний тон не прийнятний, вас 

сприйматимуть, як клоуна 

Науковий текст 

Є думка, що науковці не можуть писати «легко». Використання метафор і порівнянь, 

котрі дозволяють читачу усміхнутися, вітається навіть ученими з такої здавалося б нудної 

дисципліни, як біологія. Приклад еволюційного біолога Річарда Докінса: 

«Прежде чем начать свое изложение, я хочу вкратце разъяснить, что это за книга, 

а также предупредить, чего от нее ожидать не следует. Если нам скажут о ком-то, 

что этот человек прожил долгую и благополучную жизнь среди чикагских гангстеров, 

мы вправе сделать некоторые предположения о том, какой это человек. Можно 

предположить, что это человек крутой, всегда готовый пустить в ход оружие и 

способный обзаводиться преданными друзьями. 

Нельзя рассчитывать на то, что такие дедукции окажутся безошибочными, но, 

зная кое-что об условиях, в которых данный человек жил и преуспевал, вы в состоянии 

вывести некоторые заключения о его характере. Основной тезис этой книги состоит в 

том, что человек и все другие животные представляют собой машины, создаваемые 

генами. 

Подобно удачливым чикагским гангстерам, наши гены сумели выжить в мире, где 

царит жесточайшая конкуренция. Это дает нам право ожидать наличия у наших генов 

определенных качеств. 

Добрые парни финишируют первыми. 

Это выражение, по-видимому, впервые родилось в мире бейсбола, хотя некоторые 

авторитеты настаивают, что противоположное утверждение появилось еще раньше. 

Американский биолог Гаррот Хардин (GarretHardin) воспользовался этой фразой, чтобы 

кратко сформулировать идею о том, что можно было бы назвать «социобиологией» 

или «эгоистичным генным механизмом»… 

Вспомните Злопамятных из гл. 10. Это были птицы, которые помогали друг другу, 

очевидно из альтруистичных побуждений, но Злопамятные при этом отказывали в 

помощи индивидуумам, которые ранее отказывались помочь им самим. 
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Злопамятные в конечном счете заняли доминирующее положение, потому что они 

передавали последующим поколениям больше генов, чем Простаки (помогавшие всем без 

разбора и сами подвергавшиеся эксплуатации) и Плуты (которые стремились 

безжалостно эксплуатировать всех и в конечном счете уничтожали друг друга). 

История Злопамятных иллюстрирует важный принцип». Книга «Эгоистичный ген». 

Зверніть увагу, яку образну термінологію він використовує: "Простаки" "Плуты", 

"Злопамятные" не боїться і доступних порівнянь: "Подобно удачливым чикагским 

гангстерам", "человек и все другие животные представляют собой машины, создаваемые 

генами". Сам Докінз розповідає, що писати книгу легко і використовувати яскраві 

підзаголовки він навчився у журналістів, коли працював у команді, яка робила 

документальний фільм про біологію. 

Економіст професор Пітер Лісон «Невидимий гак: пірати Карибського моря, 

батьки-засновники США й вільні ринки»: 

«Капітани мали абсолютну владу над моряками, й регулярно засуджували їх до 

покарання різками, позбавлення зарплатні або навіть їжі, чи прив'язували до щогли. 

Вже вдома моряки могли подати в суд — і часом вони таки вигравали — але це мало 

тішить, коли у тебе попереду ще півроку на морі, під батогом, та ще й позбавленим 

своєї пайки рому. 

Така система — результат не садизму капітанів, а поганої комерційної структури. 

Корабель — це величезна інвестиція. А в морі може статись усяке. Шторм. Помилки 

навігації. Ті ж пірати. Тому з морякам поводилися як із ненадійними одиницями не дуже 

надійного механізму - як із лінивими кур'єрами в офісі. 

Бо якщо ти моряк на ставці — ти будеш нехтувати роботою, коли тільки можеш. 

А чому б і не вкрасти чогось і не втекти в порту? А чому б не пити допізна? І якщо 

нападуть пірати — звісно, ти віддаси їм усе без бою, аби лише тебе не зачепили». 

Читаємо текст і прямо перед очима виникають і кораблі, і матроси. Влучні фрази, 

короткі речення. Дещиця іронії. 

Як починається ґрунтовна наукова праця на 450 сторінок відомого історика 

Тімоті Снайдера? 

«Тепер заживемо!», - хотілося сказати зголоднілому хлопчині, котрий чалапав 

безлюдним узбіччям і голими полями. Але їжа, що він її бачив, існувала лише в його уяві. 

Пшеницю відібрали у ході бездушної кампанії реквізицій, яка започаткувала добу масових 
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убивств у Європі. Йшов 1933 рік». Від цих трьох речень мурашки біжать тілом. Ми 

бачимо і хлопчину, і всю безвихідь. Нам хочеться читати цей текст. 

Зверніть увагу: початок із цитати, далі короткі речення. Жодних «було відібрано». 

Різко і страшно: «пшеницю відібрали». Жодних оціночних суджень і надмірних епітетів. 

Сухо, але інформативно. Перші ж два речення створюють напругу. 

Отже: 

Забудьте про штампи й офіційну мову, пишіть вільно. Пам'ятайте заповіт Стінга: 

«Гарно писати – це значить позбавитися страхів і неприродності». Працюйте над 

словником. Придумуйте метафори. «Хороші хлопці фінішують першими» – це про гени у 

солідній науковій праці Оксфордського університету. Пишіть короткими реченнями. Не 

відходьте від теми статті. [ 2 ] 

 

Участь у науковій роботі 

Підсумки краєзнавчої роботи інколи можуть набувати певного науковго значення. 

Так, скажімо, ми брали участь у роботі круглого столу «Невтомний трудівник і ретельний 

дослідник полтавського минулого», присвяченого 164-й річниці від дня народження І.Ф. 

Павловського. 21 січня 2015 року, музей Полтавського державного історико-культурного 

заповідника «Поле Полтавської битви», м.Полтава, вул. Шведська Могила, 32.  

До вашої уваги – текст доповіді керівника пошукового загону: 

Обєۥкти топоніміки, як спосіб локалізації подій «малої війни» 1708-1709рр.: бій під 

Комишнею 28.11.1708 року. 

Результати кампанії 1708-09 років значною мірою були визначені подіями «малої 

війни». Тому дослідження локальних боїв Великої Північної війни є надзвичайно 

важливим. Але на заваді цих розвідок часто стає лапідарність писемних джерел, що 

змушує до пошуку інших носіїв історичної інформації, серед яких значну роль можуть 

відіграти топонімічні об’єкти.  

Трагічні події Великої Північної війни породили величезний масив легенд та 

переказів, у яких чисельні «шведські могили», «шведські скарби», «шведські криниці», 

які заполонили всю Полтавщину, - навіть ті райони, де шведи не з’являлися зовсім…[1] 

Але сьогодні мова піде про територію Гадяцького полку (Комишню, Зуївці і Рашівку), де 

перебування каролінців є повністю безсумнівним.  
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Однією з типових збройних сутичок «малої війни» був бій під Комишнею 28.11.1708 

року. 23 листопада Мазепа і Карл ХІІ прибули в Гадяч, а вже 28 листопада шведи 

спробували пробитися із Рашівки до Сорочинців, однак були зупинені біля містечка 

Комишні. Про обставини протистояння розповідає першоджерело -  депеша бригадира 

Олександра Волконського – Меншикову: «сего ж числа (28 листопада) получил я 

ведомость, что неприятелский поезт приехал до Камышня, и я против того поезду послал 

свой поезт. А та Камышня от Сарочинца в трех милях; и бутто тот поезд хочет быть к 

Сарочинцу» [10]  

На думку Яремченка В.А., шведи силами не менше одного некомплектного полку, 

просувались до Сорочинець з метою навернення на свій бік авторитетного 

Миргородського полковника Данила Апостола. При цьому виглядає не зовсім зрозумілим 

маршрут шведського підрозділу, - чому, замість того, щоб рухатись прямою дорогою з 

Рашівки на Сорочинці (28 км), шведи роблять петлю через Комишню (46 км)? Це не 

просто довше на 18 км., але і набагато небезпечніше: на цьому шляху їм довелося б двічі 

перетинати водну перешкоду – річку Хорол. Можливо, ускладнення маршруту відбулось 

заради взяття під контроль Комишнянської сотенної фортеці, яка належала до 

тогочасного Гадяцького полку. В усякому разі, майже відразу після згаданих подій (на 

грудень 1708) шведи таки ввели свої війська до Комишні, [2] с. 698 а 20 січня 1709 загін 

полковника Галле здійснює ще одну спробу захопити Сорочинці. [9] с. 145 

Спробуємо визначити місце Комишнянського бою 28.11.1708 року. За результатами 

експедиції 23.10.2012 року, вихованцями пошукового загону «Славія» в околиці Комишні 

було виявлено три топонімічні об’єкти, що можуть мати відношення до подій Північної 

війни. Це «Шведська могила» (або «Розкопане»), «Чорна лука» («Погріб Чорного») та 

«Венхайгород». [5] Усі згадані об’єкти знаходяться компактною групою на схід від 

Комишні – у бік сусідніх Зуївець, яку можна окреслити колом діаметром 2 км.  

Ця особливість добре узгоджується з тим фактом, що шлях із Рашівки на Комишню, 

яким рухалися шведи 28.11.1708 року, проходить через Зуївці із обов’язковою 

переправою і підйомом на стрімкий правий берег річки Хорол. Це найкраще місце для 

російської засідки по всьому шляху слідування.  

Розглянемо, що відомо про згадані топонімічні об’єкти. Перший серед них - 

«Шведська могила». Згідно з переказом, «у давнину» місцеві шукачі скарбів розкопали 

цю пам’ятку, яка на той час була щось біля метра висоти. Там вони виявили залишки 
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шведських воїнів, складених колом: голова до голови, а ноги – навростіч. Ніяких цінних 

речей чи зброї при цьому виявлено не було. [6] Звернемо увагу, що назва «Розкопане» 

непрямо підтверджує комишнянську легенду. 

 

Другий об’єкт - «Погріб Марка Чорного» («Чорна лука») знаходиться на високому 

правому березі Хорола біля лісу. За свідченням зуївецького краєзнавця, етнографа і 

громадського діяча ХІХ ст. Устименка Т.М.,  він являв собою «…продолговатое 

подковообразное углубление с валом такой же формы и имеющим ход с восточной 

стороны». Згідно зафіксованого ним переказу, у часи Мазепи там знаходився склад 

військового майна, а потім це місце обрав для свого проживання місцевий мешканець 

Марко Чорний – чи то розбійник, чи то пасічник. [8] с.9 

Третій об’єкт, що викликає зацікавленість – «Венхайгород». Етимологія слова 

«город» повністю прозора – «фортеця, укріплення»; а назва «Венхай» має виразно не 

слов’янське походження. Враховуючи, що назва «Венхай» зустрічається серед населених 

пунктів Англії та Нідерландів, вважаємо, що і зуївецький «Венхайгород» походить з 

германських мов. А оскільки назва навряд чи могла виникнути раніше самого об’єкта, то 

ми припускаємо, що вона має шведське походження. 
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Враховуючи, що шведська система словотвору дозволяє легке словоскладання і для 

неї характерне відпадання кінцевих приголосних, особливо /d/, /g/, /t/., ми ризикнемо 

висловити думку, що назва місцевості походить від «vend» + «hö» (продавати сіно).  

Важка зимівля 1708-1709 рр. в суворих кліматичних умовах, у обмеженому ворогом 

просторі (Прилуки – Ромни - Лохвиця – Гадяч) змушувала шведів до пошуку фуражу, 

харчів, помешкань та теплого одягу. Організація рейдів на сусідні поселення стала їх 

першочерговою потребою. [4] Тож цілком імовірно, що спілкування шведських солдат з 

місцевими мешканцями, направлене на проведення заготівель і породило назву 

місцевості «Венхай».  

Про наявність такого спілкування непрямо свідчить місцевий переказ про 

Венхайгород. Згідно з ним колись на тому місці було «містечко», у якому жили люди, що 

скуповували збіжжя. Тож місцеві дівчата, які хотіли собі дукачів на прикраси, слізно 

просили батьків возити зерно на продаж у Венхайгород. [7] 

Зазначимо, що місцевість «Венхайгород» сприятлива для розміщення табору. Вона 

знаходиться за 0.5 км. на північ від с.Зуївці, на одній з панівних висот (145м.) звідки на 

багато кілометрів проглядається довколишній простір. Поряд, - у «Мироновому яру», 

знаходиться незамерзаюче джерело, що могло бути важливим в умовах холодної зими 

1708-1709рр. Схили яру добре захищають від північних вітрів. Долина річки вкрита 

лісом, здатним забезпечити вдосталь палива. Стариця Коворот надійно захищала від 

несподіваного нападу врога з залісненого боку, бо її береги  «…положительно 

недоступны даже в самое сухое лето так как, в этом озере залегают непроходимыя топи» 

[8] с.17 

Про безсумнівне перебування шведського загону у с.Зуївці (тогочасний Зуїв хутір) 

говорить  Костомаров М.І. у своїй праці «Мазепа і мазепинці» [3] с.183 

Отже, історичний контекст не суперечить тому, що шведський підрозділ, 

перебуваючи в зоні контакту з російськими військами, міг створити на північ від 

тогочасного Зуївого хутора, неподалік переправи через річку Хорол (місцевість «Їз» чи 

«Їзовище») укріплений табір, який став одним із пунктів заготівлі фуражу і 

продовольства, що і породило назву місцевості – «Венхайгород».  

З огляду на сказане, ми вважаємо, що зуївецькі топоніми виразно вказують на 

шведську присутність. Завдяки ним, можемо досить чітко визначити місце дислокації 
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їхнього підрозділу, який тут здійснював заготівлі, та виконував інші завдання, - це 

місцевість «Венхайгород».  

Інші два топоніми – «Погріб Марка Чорного» («Чорна лука»), у якому, за переказом, 

було розміщено склад військового майна [8]с.9 , та «Шведська могила» («Розкопане»), - 

знаходяться неподалік переправи через р.Хорол, де, на нашу думку і відбувся згаданий 

бій росіян зі шведами 28 листопада 1708 року. Оскільки просування шведів з Рашівки на 

Комишню неминуче передбачало проходження Зуївець і перехід через Хорол, то 

виглядає цілком імовірно, що драгуни Волконського атакували свого ворога саме тут, на 

переправі. А якщо так, то знахідки кістяків у місцевості «Венхайгород» [7] та наявність 

поряд з нею «Шведської могили» виглядають повністю логічно.  
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5. Використання здобутого краєзнавчого матеріалу на уроках історії 

Принципи відбору краєзнавчого матеріалу.  

Основним  принципом вивчення  краєзнавчого матеріалу в шкільному курсі історії є 

науковість. Якість збору місцевого  матеріалу, його відбір, систематизація й методика 

використання у навчально-виховній роботі цілком залежать від вчителя. Для навчально-

виховної мети слід  відбирати такі факти з місцевої історії,  які  в науковому плані 

достовірні, допомагають правильному  розумінню   закономірностей   розвитку 

історичного процесу, мають важливе освітнє та виховне значення, є типовими для краю, 

відображають умови його розвитку, що історично склалися, впливають не тільки на 

свідомість; але й на почуття учнів, пробуджують в них інтерес  і любов до історії краю, 

Батьківщини. Велике пізнавальне і виховне значення має матеріал, що розкриває 

перперспективи розвитку краю, міста, села. Тут важливо підібрати факти, цифри, 

ілюструючи минуле, сьогодення і майбутнє краю. Важливим є встановлення 

синхронності подій з історії України з історією краю. Для цього необхідно скласти 

синхроністичні таблиці. 

 

 Умови ефективного краєзнавчого підходу у вивченні історії: 

1) відповідність краєзнавчого матеріалу загальним методологічним завданням курсу 

вітчизняної історії; 

2) наукова достовірність ; 

3)  специфіка та урахування умов розвитку краю, що історично склалися; 

http://slavia.do.am/
http://myrgveteranus.at.ua/
https://e.mail.ru/messages/inbox/
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4) взаємозв'язок місцевого та загальноісторичного матеріалу; 

5) систематичність й планомірність у використанні; 

6) наочність; 

7) безпосередня участь школярів під керівництвом учителя в зборі та вивченні 

краєзнавчого матеріалу ; 

8) зв'язок навчальної та позакласної історико-краєзнавчої роботи; 

9) уміння вчителя застосовувати різноманітні, найбільш оптимальні прийоми і методи 

використання місцевого матеріалу на уроках історії та в позакласній роботі з учнями. 

Краєзнавчий матеріал має ефект у навчально-виховному процесі тоді, коли він: 

а) є не тільки засобом ілюстрації, але й джерелом отримання нових знань, розширення 

наукового кругозору учнів; 

б) зручний для порівняння, зіставлення із загальнодержавним; 

в) тісно пов'язаний із загальноісторичними подіями і розкриває і особливості розвитку 

краю. 

Краєзнавчий матеріал за значенням умовно можна розділити на дві групи: а)матеріал 

суто місцевого значення;б)матеріал, який виходить за межі краю та є основним в історії 

України (наприклад, Бучацький договір). 

Краєзнавчий матеріал дозволяє будувати пояснення матеріалу методом індукції і 

дедукції, тобто йдучи від власного до загального, коли на місцевому, знайомому учням 

матеріалі розкривається зміст наукових положень, і навпаки, — від загального перехо-

дити до розгляду власного, місцевого матеріалу. Виходячи зі змісту та значущості  

краєзнавчого матеріалу, вчитель вибирає час його викладу.   

Встановлення зв'язків між краєзнавчим і загальноісторичним матеріалом.  

Вивчення історії країни завжди здійснюється із залученням краєзнавчого матеріалу, 

проте історія краю вивчається, базуючись на і знаннях історії всієї країни. Зв'язок історії 

країни та краю встановлюється перш за все через події, які мають загальнодержавне 

значення. Вищевказані зв'язки, з одного боку, спираються   на єдине тематичне 

планування матеріалу історії країни і краю, передбачене програмою, а з іншого, — на 

визначену мету педагогічного процесу, включаючи  різні методичні варіанти поєднання 

матеріалів історії краю і країни. Як практичну роботу учням можна доручити скласти 

план теми, що вивчається.  
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Методика використання краєзнавчого матеріалу на уроках  історії. 

Збір  матеріалу з  місцевої історії,  його класифікація, обробка, систематизація  

ставлять на меті використання його на уроках та в позакласній роботі з учнями. Зібраний  

матеріал більше і краще можна використати, якщо він докладно й добре вивчений, 

методично опрацьований. Тому використанню матеріалу завжди передує ретельна робота 

щодо його вивчення й виявлення всього цінного і необхідного у навчально-виховному 

процесі. 

Місцевий матеріал, з одного боку, — засіб активізації пізнавальної діяльності учнів і 

конкретизації загальноісторичних подій, а з іншого, — частина системи знань з віт-

чизняної історії. Практика засвідчує, що використання краєзнавчого матеріалу на уроках 

не тільки не викликає перевантаження учнів, а навпаки, значно полегшує засвоєння курсу 

історії, робить знання учнів більш міцними і глибокими. 

 

Залежно від змісту краєзнавчого матеріалу, його значення для історії країни і краю, 

мети уроку, краєзнавчий матеріал може бути вивчений до проходження теми, на початку 
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вивчення, в середині та наприкінці. Використовувати   матеріал   можна по-різному: під 

час викладу вчителя, у повідомленні або доповіді учня, на лекції, бесіді, на екскурсії чи  

семінарському занятті, під час роботи з книгою, картою, музейним експонатом та ін. 

Для успішного розв'язання навчальних завдань вчителеві необхідно простежити 

відображення  загальноісторичних процесів в історії краю, закономірностей, та внутрішні  

зв'язки між подіями та явищами  місцевої історії. 

Серед багатьох новітніх технологій однією з найефективніших є проектна. Мета 

навчання за проектною технологією – це створення умов для самонавчання учнів, 

пробудження їхньої ініціативи, інтересів. Саме тому основними положеннями проекту є 

надання учням свободи у питаннях вибору змісту, форм і складності завдань, пріоритет 

дослідницької діяльності, творчого розкриття та прояву різноманітних талантів кожного 

учня, (акторського, режисерського, ораторського тощо) та рівні можливості "сильних" і 

"слабких" учнів. 

Проектна технологія навчання особливо ефективна на уроках історії України, при 

вивченні тем "Наш край" та у позаурочній роботі. Для школярів, що обирають об'єктом 

краєзнавчої роботи історію міста, важлива послідовність вивчення теми: як 

здійснювалась забудова міста, як зростала чисельність населення, умови життя, заняття, 

національний і соціальний склад населення, які визначні історичні місця знаходяться у 

місті тощо. З учнями проводиться бесіда на відповідну краєзнавчу тематику: "Історія 

Миргорода – історія нашої Батьківщини". Поглиблюється розгляд певного краєзнавчого 

об'єкта з учнями й під час тематичних екскурсій до музеїв міста. Підсумком роботи, 

своєрідним звітом є учнівські реферати. 

Досвід показує, що формуванню цілісної історичної свідомості сприяє поєднання 

вивчення історії України з історією краю та історією родини. Саме такий підхід дає 

можливість школярам одержати відповіді на питання хто ми, чиї діти, яких батьків? Тому 

зрозумілим стає вибір учнями такого краєзнавчого об'єкта, як історія свого роду. Їм 

надаються наступні рекомендації щодо вивчення історії родоводу: прізвище, ім'я учня, 

національність, рік народження, місце народження; відомості про батьків, сестер, братів, 

а також про дідусів, бабусь, прадідів, прабабусь. Для вивчення історії родоводу важливо 

дізнатися про цікаві історичні факти, відомості про родичів (їхні прізвища, рід занять, 

освіта, умови життя, захоплення). Важливо також отримати інформацію чим займалися 

раніше, які знали народні традиції, ремесла, український фольклор? Записи до родоводу 
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пісень, легенд, приказок, колядок, походжень прізвищ дають змогу учням розширити свій 

світогляд.  

Підсумки цієї важливої краєзнавчої роботи підводяться під час проведення згаданого 

нами загальношкільного «Конкурсу родоводів». 

 

6. Опрацювання джерел інформації 

Історичні джерела, історичні документи зберігаються не лише в музеях та архівах. 

Вони є також навколо нас. Це - старі листи чи фотографії, документи, бойові чи трудові 

нагороди, одяг, предмети побуту минулих часів є, мабуть, у кожному домі. Ці речі 

можуть стати основою для цікавої подорожі в минуле. Не потрібно шукати надто 

старожитні речі — історія починається тепер, і сьогоднішня подія вже завтра буде нале-

жати історії. Історичні джерела не завжди несуть достовірну інформацію,  тому аналіз 

письмових чи візуальних історичних джерел, матеріалів інтерв'ю потрібно проводити 

дуже обережно, перевіряти факти, зіставляти судження й коментарі, давати їм свою 

критичну оцінку. 

Робота з архівними матеріалами. Найбільш цінні письмові документи зберігають в 

архівах — державних чи приватних. Для праці в державних архівах потрібно заздалегідь 

виконати необхідні формальності (листи-звернення, дозволи адміністрації тощо). Це 

забирає чимало часу і зусиль. Можливо, цілком достатньо буде скористатися матеріалами 

приватних чи корпоративних архівів (наприклад, архів школи чи певної громадської 

організації). У таких архівах можна знайти безліч цінних джерел інформації. 

Листування. Листування — це листи, поштові марки, телеграми, повідомлення, 

позови, повістки тощо. Листування буває приватним (адресованим певній особі) чи 

офіційним (листування із державними, комерційними чи громадськими організаціями). 

Майте на увазі: ознайомлюватися (і тим більше оприлюднювати) з матеріалами 

листувань маєте право лише за згодою авторів такої кореспонденції чи їхніх спадкоємців. 

Матеріали листування можуть надати також цікаву візуальну інформацію (малюнок на 

конверті, поштові штемпелі, тип конверта тощо). 

Офіційні документи. Офіційні документи — це посвідчення, довідки, грамоти, 

атестати, свідоцтва тощо. Серед них можна окремо виділити особисті документи 

(паспорт, посвідчення особи, особисті перепустки тощо.) Особливо цікавими матеріалами 

можуть бути фінансові документи (квитанції, рахунки, квитки, розписки тощо). 
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Достатньо інформації можете почерпнути із документів, які фіксують громадський стан 

особи (свідоцтва про народження, одруження, смерть, свідоцтва про освіту, довідки на 

обшук, арешт, звільнення тощо). 

Щоденники, мемуари. Це надзвичайно цікаві документи для дослідника 

повсякденної історії. Але, на жаль, трапляються вони досить рідко. Безперечно, такі 

записи робили люди неординарні, але через страх перед переслідуваннями і щоб приватні 

думки не потрапили в чужі руки, доволі часто їх знищували. 

Домашній архів. У домашньому архіві можуть потрапити до рук старі шкільні 

зошити, вирізки з газет чи журналів, навіть незрозумілі на перший погляд друковані чи 

рукописні матеріали. Не варто гребувати ними. Якщо люди заховали ці речі і зберігали їх 

тривалий час, значить, вони були для них цінними, пов'язаними з певними подіями та 

особами. Збагнути таку загадкову річ інколи цікавіше, аніж читати пригодницький роман. 

Напевне, ще жоден літературний твір не став цікавішим за людське життя. 

Фотографії. Фотографія є зафіксованим документом певної історичної миті, і тому, 

коли уважно розглянути її, можна знайти багато цікавої та корисної інформації. Не варто 

наклеювати чи обрізати їх, писати на самій фотографії чи її звороті. Зберігати їх 

найкраще у окремих підписаних конвертах.  

Позитивно впливає на якість засвоєння учнями краєзнавчого історичного матеріалу 

використання пам’яток, які розвивають в учнів навички самостійної роботи. 

Наприклад, у ході роботи над темою «Україна  в роки Другої світової війни (1939-

1945р.р.)» учитель може запропонувати школярам підготувати розповідь на основі 

спогадів людей, які були свідками тих подій. Як правило, це люди старшого покоління: 

бабусі та дідусі, родичі, знайомі. Учням можна запропонувати скласти розповідь на 

основі спогадів за планом: 

1. Скільки їм було років під час війни? 

2. Де вони проживали? 

3. Чим займалися? 

4. Що запам'ятали з тих часів? 

5.Що вони знають про  бойові дії  на території краю, життя людей в період німецької 

окупації. 

6. Де і як зустріли кінець війни? 

7. Як війна торкнулась їх родин? 



 56 

За допомогою спогадів учні з'ясовують, як люди жили в роки війни, де і як зустріли 

початок та кінець війни, дізнаються про партизанський рух тощо. 

 При вивченні тем «Україна в умовах політичної та економічної лібералізації 

суспільства 1953 – 1964 рр.», « Україна в період загострення кризи радянської системи 

(середина 60-х – початок 80-х рр.)» учитель також може запропонувати на основі 

фотографій з сімейного альбому підготувати опис, що відображає повсякденне  життя 

населення даного часу.  При описі учнів тогочасної школи можна використати наступну 

пам'ятку: 

1. Роздивіться фотографії 50—60-х років XX ст., де зображені українські діти. 

2. Як вони одягнені? 

3. Який настрій у зображених на фото дітей? 

4. Пошукайте вдома фотографії, на яких зображено ваших дідусів та бабусь у дитячі 

роки. Розпитайте в них: 

а) Якою була школа; 

б) Як вони проводили своє дозвілля; 

в) Чим допомагали своїм батькам; 

г) Де працювали їхні батьки. 

5. Спробуйте зробити висновки та запишіть їх. 

 Малюнки. Малюнки теж можна знайти у приватних архівах. Навіть якщо це 

аматорський чи дитячий твір — це є теж цікавим свідченням того, як люди бачили світ 

навколо себе. Особливо цікавими є зображення краєвидів, певних місцевостей, занять 

людей. Часом це може бути єдиним свідченням того, якими були життя і побут людей чи 

окрема місцевість у певний час. 

Історичні предмети. Стара ікона чи образ, ордени чи медалі, швейна машинка чи 

велосипед, модний у минулі часи одяг чи музична платівка, популярний музичний 

інструмент чи знаряддя праці часто пробуджують спогади, пов'язані з цікавими людьми 

чи подіями, дають нам наочне уявлення про певний історичний час, дозволяють 

залучитися до активного дослідження історії повсякденності. 

Інтернет. Якщо у вас є можливість пошукати в Інтернеті потрібну інформацію, але 

ви не знаєте, де її шукати, скористайтесь послугами пошукових серверів. Користуйтеся 

найбільш популярними з них. Спілкування з потрібними людьми та організаціями через 

електронну пошту заощадить ваш час. 



 57 

Усна історія. Матеріали усних спогадів, розповідей, інтерв'ю можуть стати основою 

вашого дослідження. Йдеться про спогади людей про їхнє життя, події, свідками яких 

вони були. Важливо записати спогади таких людей, почути їхній «живий голос», інтона-

цію, особливі слова, тембр голосу тощо. 

Складання паспорта історичного пам ’ятника 

В ході вивчення пам’ятників рідного краю можна скористатись пам’яткою: 

1. Найменування пам’ятника. 

2. Місцезнаходження пам’ятника (адреса, місцеположення пам’ятника, назва 

території, де розташовано пам’ятник). 

3. Опис пам’ятника (дата спорудження, до якого часу, періоду відноситься, опис 

події, з якою пов'язаний пам’ятник, хронологічна дата, коли і ким пам’ятник був 

досліджений, форми, розміри, матеріали, з яких зроблено пам’ятник, текст меморіального 

надпису). 

4. Бібліографічні відомості, архівні дані, усні легенди. 

5. Збереження пам’ятника (технічний стан пам’ятника, стан ділянки, яку він займає, 

парку та ін., дата останнього ремонту, реставрації, додаткові заходи необхідні для 

збереження пам’ятника.  

6. Охорона пам’ятника (опис ділянки, яку займає пам’ятник, межі охоронної зони, на 

кого покладені охорона і нагляд за станом пам’ятника). 

7. Схематичні плани, що займає пам’ятник, обміри. 

8. Історична довідка про пам’ятник. 

Під час організації пошукової та дослідницької роботи особливе місце посідає 

формування у школярів критичного мислення, яке передбачає володіння певними 

прийомами, що в сукупності створюють ефективну методологію опрацювання 

інформації. Оскільки учні працюють з різними джерелами історичної епохи, вони мають 

вміти зіставляти цю інформацію та критично її осмислювати. Виробленню цієї 

компетентності сприятимуть такі поради. 

При зіставлянні інформації з різних джерел необхідно знати: 

1) чим більше джерел інформації, тим повнішими є наші знання про предмет або події, 

особу;  

2) проте інформація з різних джерел не завжди однозначно розкриває події, можуть 

існувати різні версії, думки про одну подію, особу, одне явище; 
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3) яка ж версія правильна? Що відповідає дійсності, а що її перекручує? Щоб відповісти 

на ці питання, треба зіставити джерела інформації. Але пам'ятайте, що зіставляти можна 

тільки ті джерела інформації, де йдеться про один і той самий історичний період, одну й 

ту саму подію, особу, одне й те саме явище.  

Як зіставляти джерела інформації: 

1) уважно прочитайте текст джерел інформації; 

2) визначте, яка історична подія, особа або яке явище є головною темою тексту, 

3) установіть авторів джерел (Хто з них, на ваш погляд, міг точніше відобразити подію, 

що відбувається, явище, описати особу? Чиїй думці можна довіряти більше і чому?); 

4) визначте, за якими питаннями і положеннями ви будете порівнювати тексти джерел; 

5) знайдіть у текстах, перечитавши їх ще раз, ті питання чи положення, що повторюються 

і в одному, і в другому джерелі. Саме цю інформацію можна вважати найбільш 

достовірною, такою, що відтворює реальний стан справ; 

6) піддається сумніву інформація, що міститься лише в одному джерелі. Хоча різні 

відомості не завжди правдоподібні, вони можуть створювати більш повну картину, 

висвітлювати подію, явище, особу з різних сторін; 

7) підбиваючи підсумки роботи, варто чітко усвідомити, що є головним і найбільш 

достовірним в цій події, особі, явищі. Позначте ті питання, що вимагають додаткового ви-

вчення або підтвердження. 

 

Передумовою для використання методу усної історії має бути повага професіонала-

науковця до людини-респондента як до особистості. 

Дослідження « усної історії» відбувається за допомогою методу збирання, зберігання 

та інтерпретації голосів та спогадів людей груп та учасників подій минулого, результатом 

якого є створення усного джерела. 

Під час створення усного історичного джерела важливо враховувати те, що: 

1. Особливістю усного історичного джерела є те, що в ньому міститься подвійна 

інформація: фактологічна та оцінна. Щодо фактологічної достовірності усних джерел 

історики дискутують, тому що усні розповіді відтворюють історичну реальність лише в 

тому вигляді, як її розуміють і подають через власну свідомість очевидці подій. Тобто 

необхідно враховувати можливе перекручування фактів. Разом з тим свідчення, отримані 

методом опитування, можуть стати початком для вивчення нових, раніше не відомих 
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подій з історії даної місцевості. Трапляється, що саме такі свідчення подають цікаву 

оцінку або уявлення навіть про відомий історичний факт. 

2. Під час створення усного історичного джерела важливо враховувати ступінь 

причетності розповідача до подій, що вивчають. Критерієм є джерело інформації: або 

людина сама брала участь у подіях, або дізналася про них з розповідей батьків, 

прабатьків, сусідів, свідків, очевидців. Тобто у першому випадку вищим буде ступінь 

«очевидності», а у другому — ступінь «міфологічності», тому що на більшу довіру, 

безумовно, заслуговують спогади, створені на основі розповіді очевидця подій. 

3. Обов'язковою умовою для початку дослідження є запис необхідних свідчень про 

людину-респондента, а саме: прізвище, ім'я, по-батькові; рік народження; місце 

народження; професія; де і ким працював та протягом якого часу; адреса проживання. 

4. Учасники Другої світової війни розповідають про події, які переважно 

підтверджуються архівними фондами та офіційними джерелами. 

Людина повинна мати бажання говорити відкрито та відверто, щоб їй самій хотілося 

б пригадати минуле; вона має володіти гарною пам'яттю, бути спостережливою, 

толерантною і свідомо співвідносити власний життєвий досвід з минулим суспільства та 

країни загалом. 

Найбільш прийнятним та ефективним методом збирання історичної інформації про 

війну вважається інтерв'ювання — усна форма спілкування, тобто бесіда, що 

відбувається за певним планом через безпосередній контакт інтерв'юера з респондентом з 

обов'язковою фіксацією відповідей. 

Слід починати роботу з так званого попереднього інтерв'ю (його слід проводити за 

день-два до основної розмови), тому що воно надає змогу познайомитися досліднику з 

респондентом, а йому, - із запитаннями, на які треба відповідати, звикнути до ситуації та 

дозволяє зекономити час у визначенні кола запитань інтерв'ю. 

Крім цього, що під час проведення інтерв'ю існує небезпека суттєвого впливу 

дослідника на зміст відповідей та оцінювання респондентом подій минулого. Щоб цього 

не сталося, під час підготовки та інтерв'ю слід  врахувати  такі   методологічні  

рекомендації: 

•   заздалегідь ознайомити респондента з питаннями, щоб він зміг пережити первинну 

емоційну оцінку, продумати свою відповідь; 
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•   задати емоційний фон розповіді про важливість завдання, змалювати можливу 

аудиторію читачів створюваного тексту так, щоб респондент був натхненний значущістю 

поставленого перед ним завданням і спробував максимально відповідати вимогам 

інтерв'юера; 

•   скласти опитувальник таким чином, щоб питання побічно перекривали одне 

одного і тим самим дозволяли перевірити ступінь щирості та об'єктивності розповіді 

респондента; 

•   для опитування використовувати аудіотехніку, проте це не повинно бути 

нав'язливим. Найкраще підійде невеликий диктофон, щоб респондент не почувався скуто 

перед мікрофоном чи камерою. Інакше він може бути нещирим; 

•   у ході бесіди ставити не навідні, а уточнювальні питання. Уникати нав'язування 

респонденту тих чи інших оцінок, але стежити, щоб кожний згаданий ним факт був 

зрозумілим і витлумаченим; 

•   під час розшифрування запису обов'язково виробляти транскрибування, тобто 

позначати усі паузи, особливості реакції респондента, буквально відтворювати усі його 

слова і вирази, не піддаючи текст навіть граматичному редагуванню; 

•   під час розшифрування запису зазначати дату запису, дату розшифрування, хто 

робив запис і розшифрування, прізвище, ім'я та по-батькові респондента, дату його 

народження та домашню адресу; 

•   до аудіофайлу додати текстовий файл інтерв'ю]. 

Завершальним етапом роботи має стати публікація спогадів респондента. Щоб 

отримані результати дослідної роботи було залучено у науковий обіг, існують поради 

щодо оформлення письмового варіанта усного історичного джерела, а саме: 

•   слід записувати спогади від першої особи, слово в слово, нічого не пропускаючи і 

нічого не додаючи від себе, при цьому бажано записувати реакцію людини на запитання 

або будь-які її зауваження; 

•   запам'ятовування та запис розповіді, зроблений   пізніше,   категорично   

забороняється. 

Вважається, що в такому випадку інформація буде неповною, а оцінки і судження 

автора спогадів перекрученими тим, хто записує; 
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•  не треба редагувати текст. Запис має відтворювати розповідь саме так, як його 

подав автор, навіть якщо це було зроблено безграмотно; невідомі слова автор може 

пояснити одразу під час розмови; 

•  готовий запис розповіді треба надати на ознайомлення респонденту для зауважень 

та уточнень. Так, учасники подій 1939-1945 рр., «діти війни» є людьми літніми. Вони не 

завжди можуть одразу пригадати факти, імена, населенні пункти тощо. Тому можливо 

доведеться декілька разів уточнювати і виправляти написане; 

•   розповідь можна записувати за допомогою анкети, але слід враховувати, що її 

створення вважається авторською роботою, і вимагає від дослідника професійного 

підходу до цього методу створення «усної історії» . 

Анкета як метод збирання історичної інформації є письмовою формою спілкування. 

Сьогодні істориками створено і надруковано чимало анкет для опитування людей про 

події 1939-1945 рр. як в Україні, так і за її межами. Дослідники попереджають, що 

створення анкети вимагає передусім ґрунтовних знань історичного явища та володіння 

технікою опитування. Якість анкетування залежить від правильного оформлення анкети 

та формулювання запитань. Необхідно також враховувати, що будь-яка анкета має 

поділятися на дві частини. Перша частина має бути спрямована на з'ясування 

біографічних даних людини, яку опитують. Друга частина має містити запитання, 

спрямовані на те, щоб з'ясувати почуття і події, які пережила людина в роки Другої 

світової війни. Слід врахувати, що під час війни людина могла бути: учасником бойових 

дій, остарбайтером, дитиною, перебувала на окупованій території або в тилу. Залежно від 

цих обставин питання можуть змінюватись. Під час складання анкети-опитувальника в 

рамках методу «усної історії» використовують лише відкритті запитання, які 

передбачають розгорнуту відповідь. Працювати можна сумісно. Відповіді на запитання 

краще записувати досліднику ]. 

Таким чином, завдяки дослідженню усних історичних джерел спільно твориться 

історія українського народу та формується його історична пам'ять. 

Не секрет, що діти поряд із розумовою активністю, повинні займатися і фізичною 

діяльністю. З точки зору виховання на національно-культурних традиціях українського 

народу оптимальною є участь у відродженому козацькому русі. Тому ми беремо участь у 

козацьких змаганнях «Джура», зокрема у листопадових змаганнях 2011 року, адже 
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козацтво – аристократія національного духу, головний носій і охоронець високої 

культурної традиції. 

Важливо, щоб діяльність краєзнавців ніколи не закінчувалася, щоб раз досягнувши 

поставленої мети, діти захотіли іти далі, ставити перед собою ще складніші завдання, 

розкривати ще більш захоплюючі таємниці минулого. 
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Додатки 

І. Пошуковий загін «Славія» 

Миргородської ЗОШ I-III ст. №1 імені Панаса Мирного 

Розпочав свою діяльність у жовтні 2006 року. 

Керівник: Москаленко Ярослав Віталійович, вчитель історії 

Перший склад загону: 

Командир пошукового загону:  Стояновський Дмитро 

Склад загону:  Товстяк Микола – редактор  

Харченко Сергій – робота у краєзнавчому музеї 

Якимовський Вадим – фотограф   

Кулинич Надія – робота в інтернеті  

Столяр-Марченко Руслан – робота в архіві 

Кривушина Оксана – літописець  

Павленко В’ячеслав –  робота у музеї. 

Напрямки нашої роботи:   

1. Доля воїнів-миргородців 

2. Наш край у військових подіях 

3. Бойовий шлях збройних частин 

4. Режим окупації і рух Опору 

5. Трагедія Голодоморів у нашому краї 

6. Жертви комуністичних репресій 

7. Етнографічна спадщина Миргородщини 

8. Топоніміка рідного краю 

9. Митці сучасності 

Методи нашої діяльності : 

1.  Вивчення матеріалів, які зберігаються в краєзнавчому музеї та міському архіві. 

2. Опитування населення. 

3. Зустрічі з людьми, які пережили та пам’ятають події 1941-1945 років.  

4. Зустріч з адміністрацією сіл району. 

5. Спілкування із однолітками із Комишнянської середньої загальноосвітньої школи. 

6. Робота з фондами шкільного музею. 

7. Робота з інтернетом.  
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8. Збір історичних фільмів про події Великої Вітчизняної війни, їх критичний 

перегляд і обговорення. 

9. Подорожі до сіл Миргородського району. 

 

ІІ. Вихованці Першої школи 

Микола Петрович Сакало (1902 - 1991) - Уродженець Миргорода і вихованець 

Миргородської чоловічої гімназії (закінчив школу 1920), український патріот, 

педагог і активний діяч УАПЦ, секретар митрополита Василя Липківського 

Воїни-вихованці Першої школи 

Бабенко Олексій Федорович Уродженець Миргорода. Навчався у Миргородській школі 

№1. Герой Радянського Союзу. У 1954 році він першим на вертольоті МІ-4 досяг 

Північного полюсу. 

Бокітько Володимир Михайлович Народився у м. Миргород. Закінчив приватну гімназію. 

Учасник Першої світової та Громадянської воєн, підполковник Армії УНР. 

Зарембо Володимир Миколайович Уродженець Житомира (24 травня 1923 р). Навчався у 

Миргородській школі №1. Герой Радянського Союзу. 

Ільїн Аркадій Ілліч (Матлин Арон Гілелевич) Навчався у Миргородській гімназії. 

Учасник Першої світової та Громадянської воєн. Кавалер ордену «Червоної зірки». 

Дивізійний комісар. Репресований 1938р. 

Клименко Дмитро Григорович Народився 25 січня 1926 року. Воював у складі 373-ї 

Миргородської дивізії, був тяжко поранений. Лікувався у евакогоспіталі № 3117, 

який знаходився у приміщенні  Миргородської середньої школи № 1, де Дмитро 

Григорович навчався до війни. Кавалер орденів Вітчизняної війни І ст., «За 

мужність» ІІ ст. 

Кононенко Григорій Дмитрович Народився у 1919 році у Миргороді. Вихованець 

Миргородської школи № 1. Прославлений розвідник. Кавалер ордена Слави. 

Концевич Володимир, Миргород, вихованець Миргородської чоловічої гімназії, учасник 

Першої світової війни, доброволець, загинув на фронті 1915 року. На честь нього на 

стіні гімназії було встановлено пам'ятну дошку. 

Ксьонз Микола Андрійович Народився 1924 році. Закінчив 9 класів Миргородської 

школи № 1. Учасник штурму Берліна. Кавалер ордена Вітчизняної війни. 

http://slavia.do.am/news/vin_pracjuvav_zadlja_ukrajinskoji_cerkvi/2014-11-11-210
http://slavia.do.am/news/babenko_oleksij_fedorovich/2013-05-19-68
http://slavia.do.am/news/bokitko_volodimir/2015-01-11-246
http://slavia.do.am/news/zarembo_volodimir_mikolajovich/2013-05-13-63
http://slavia.do.am/news/iljin_arkadij_illich_matlin_aron_gilelevich_veteran_pershoji_i_gromadjanskoji_voen/2014-09-29-180
http://slavia.do.am/news/klimenko_dmitro_grigorovich/2013-07-06-83
http://slavia.do.am/news/kononenko_grigorij_dmitrovich/2013-05-19-70
http://slavia.do.am/news/ksonz_mikola_andrijovich/2013-07-23-84
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Горіна (Корсун) Галина Іллівна Народилася 1922 року у Комишні Миргородського 

району. Вихованка Миргородської середньої школи № 1 (випуск 1939 року). Снайпер 

і розвідниця. Кавалер орденів Вітчизняної війни І і ІІ ст., двох орденів Червоної 

Зірки, ордена Богдана Хмельницького ІІ ст. Її ім’я внесено у Книгу пам’яті Почесних 

Героїв ВВвійни музею пам’яті м. Києва. 

Пащенко Михайло Миколайович Народився 1924 року у Миргороді. 1941 року на 

відмінно закінчив Миргородську школу № 1. Учасник бойового з'єднання 

Сабурова. Кавалер орденів Слави, Вітчизняної війни. 

Кійко Яків Петрович Народився 1913 року у Миргороді. Закінчив Миргородську школу 

№1. До Червоної Армії призваний у 1931 р. Служив у 75-му артполку, що 

дислокувався у Миргороді. У час радянсько-німецької війни командував 1451-м 

танковим полком. Нагороджений двома орденами бойового Червоного Прапора, 

двома орденами Червоної Зірки, двома орденами Вітчизняної війни, Високим 

орденом Монгольської Народної республіки. 

Шаруда Олександр Навчався у Миргородській гімназії. Доброволець - учасник Першої 

світової війни та Громадянської воєн. Кавалер орденів Симона Петлюри та Воєнного 

хреста УНР. 

З школою пов'язане життя 

Локай Федір Михайлович Воїн і вчитель. Працював директором школи № 6, (вона 

тимчасово була розміщена у приміщенні  1 школи, на 2-му поверсі).  

Марченко Олександр Васильович Народився у 1911 році, у Марченках Миргородського 

району. Військову службу проходив у військовій частині, на місці вузла урядового 

зв'язку. На території Першої школи його навчали кінної справи та фехтуванню на 

шаблях. Тут же він переховувався від німецьких бомбардувальників. Учасник 

радянсько-фінської та радянсько-німецької воєн. Кавалер ордена «Червоної Зірки». 

Рудь (Омельченко) Катерина Василівна Народилася 1921 року у селі Деркачі 

Миргородського району. Після закінчення семирічки працювала у колгоспі. З 

початком війни працювала у госпіталі, який був розміщений у приміщенні 

Миргородської школи №1. Катерина Василівна обробляла рани, робила 

перев’язування, прала білизну, ремонтувала одяг. Нагороджена медалями «За 

перемогу над Німеччиною», «За доблесну працю у Великій Вітчизняній війні». 

http://slavia.do.am/news/gorina_korsun_galina_illivna_unikalna_ljudina_narodzhena_v_komishni_vikhovanka_1_ji_shkoli/2013-06-20-81
http://slavia.do.am/news/pashhenko_mikhajlo_mikolajovich/2013-05-24-75
http://slavia.do.am/news/kijko_jakiv_petrovich/2013-11-24-104
http://slavia.do.am/news/sharuda_oleksandr/2013-12-17-106
http://slavia.do.am/Myrgorod/shkola/Hero/lokaj_1.jpg
http://slavia.do.am/news/marchenko_oleksandr_vasilovich/2013-08-01-86
http://slavia.do.am/news/rud_omelchenko_katerina_vasilivna/2013-08-20-92
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Сахаров Костянтин Григорович Почесний ветеран України. Заступник голови ради 

Миргородської міської організації ветеранів, голова комісії по дослідженню місцевих 

матеріалів з історії війни 1941 — 1945 рр. У 1962-1967 рр. працював директором 

середньої школи №1 міста Миргорода. Кавалер орденів Вітчизняної війни ІІ ст., 

Богдана Хмельницького ІІ ст., нагороджений медалями «За бойові заслуги», «За 

перемогу над Німеччиною», «Захисник Вітчизни», «Ветеран праці». 

 

ІІІ. Збірка підготованих нами краєзнавчих статей з історії Комишні 

Три візити гетьмана Івана Виговського до Комишні // Прапор 

перемоги, 26.08.2011 

Наближається День українського козацтва, який змушує нас згадувати про славетних 

предків, що шаблею здобували волю і славу своїй Вітчизні.  

Заглиблюючись у минуле, дослідники постійно зустрічаються зі слідами колишньої 

козацької величі. Це особливо стосується Миргородщини, адже її мальовничі простори 

були серцем Гетьманщини. Тому й не дивно, що наш край часто опинявся у центрі 

драматичних подій козаччини. 

Тож чи будемо дивуватись тому, що гетьмани, - тогочасні керівники української 

держави, не раз бували по містечках і селах Миргородського полку. Серед інших, 

зустрічала могутніх володарів і Комишня, яка тоді була сотенним містечком. Сам лише 

гетьман Іван Виговський, наступник Богдана Хмельницького, приїжджав сюди аж тричі.  

Про перший візит державця відомо мало. Знаємо лише, що у січні 1658 року  він був 

тут. Гетьмана повинен був урочисто зустрічати тодішній комишнянський сотник Степан 

Прокопов. Саме звідси, з Комишні 15 січня 1658 року, Іван Виговський написав написав 

листа  до слуцького коменданта Івана Гроса.  

Спробуємо встановити, хто такий цей комендант? У 1658 році на річці Случ було 

лише дві козацькі залоги. Тому не помилимось якщо скажемо, що листа було відправлено 

або керівнику гарнізону м. Звягеля (теперішній Новоргад-Волинський)  або Старого 

Костянтинова (48 км від Хмельницького). Обидва підрозділи належали до прикордонного 

Волинського (Звягельського) полку. Через польське сусідство це був неспокійний край. 

Саме тоді гостро запахло загрозою нової війни, - у січні 1658 року Ян Казимир призначив 

зосередження військ Речі Посполитої на кордоні. Насправді король лише здійснював тиск 

на Україну, не бажаючи доводити справу до масштабного конфлікту. Необхідність 

http://slavia.do.am/news/sakharov_kostjantin_grigorovich/2013-08-25-93
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протистояти збройному шантажу сусідів і змусила Виговського написати листа з 

Комишні на далеке західне прикордоння. 

Залишається питання – що привело гетьмана під час польської кризи до нас на 

Миргородщину і зокрема, - в Комишню? Справа в тому, що загострення ситуації на 

заході не було єдиною проблемою козацької держави.  

В кінці грудня 1657 року полтавський полковник Мартин Пушкар розпочав заколот 

проти обраного гетьмана. На початку січня  у Гоголевому на Київщині відбулась зустріч з 

Виговського з боярином Хитрово. В умовах розгортання міжусобиці в Україні, 

представник Москви відмовився визнати легітимність влади нового гетьмана, вимагаючи 

від нього широких поступок. По суті, представник царя став на бік заколотників. 

Спілкування звелось до взаємного обміну претензіями і вимогами. До  того часу обидві 

сторони порушували умови угоди Богдана Хмельницького з царем, і при цьому кожен 

вважав себе правим. Щодо України відзначимо, що вона і не могла виконати того 

нещасливого договору. Скажімо, договір передбачав скорочення козацького реєстру до 

60 тисяч, що неминуче привело б Гетьманщину до краху. Адже повернути половину 

вільних козаків країни у стан посполитих, - означало викликати загальне збройне 

повстання. 

15 січня 1658 року, як ви вже знаєте, Іван Виговський був у Комишні. Це був приїзд 

на територію слабоконтрольовану гетьманом, - на той час повстання Пушкаря охопило 

землі Полтавського, Миргородського та Лубенського полків. Тому логічно, що метою 

приїзду була спроба згуртування проурядових сил. Дослідники вважають, що у нас 

прихильники гетьмана були досить сильними. На це вказує, зокрема, зміна 

адміністративного підпорядкування Комишні у 1658 році. Відразу після  перемоги 

опозиції над Іваном Виговським, було здійснено радикальну реформу Миргородського 

полку, - з 14  сотень у його складі залишились тільки шість.  Комишнянську сотню було 

передано з Миргородського полку до Гадяцького, де вона і залишалась до самого кінця 

Гетьманщини. Так нова влада намагалась територіально розділити симпатиків 

Виговського.  

Вдруге він побував у нас 31 серпня 1658 року у зв’язку з підготовкою до укладення 

відомої Гадяцької угоди між козацькою державою та Річчю Посполитою. На той час 

заколот полтавського полковника Мартина Пушкаря набрав грізного розмаху. 

Виговський спершу хотів порозумітися із ним, але коли це не вдалося, вирішив 
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придушити повстання силою. 11 червня  1658 року під Полтавою козацьке військо 

Виговського розгромило загони дейнеків. Сам бунтівний полковник загинув у бою. 

Недобитки – пушкарівці  втекли на московський кордон, сподіваючись знайти там захист 

і підтримку. Вони не помилились, - Москва активно використала заколот  Пушкаря для 

дестабілізації України. 

 Отримавши широку допомогу, відсидівшись, групи заколотників повертались у 

Гетьманщину, де здійснювали грабежі і безчинства; розправи над прихильниками 

Виговського. Становище ускладнювалось введенням в Україну у червні 1658 року 

московського війська. Князь Г.Ромодановський дійшов до Пирятина, але вже на кінець 

літа  був змушений відвести свої загони назад. 

Гетьман у відповідь розпочинає  похід на московське прикордоння, з метою 

придушення  недобитків – пушкарівців. Це неминуче вело до подальшого загострення 

конфлікту з Москвою.  

Переправившись через Дніпро, гетьман з основним військом просувався до 

російського кордону за напрямком: Кувичинці (прибули 19 серпня 1659 року) - Лубни - 

Снітин (25 серпня) - Комишня (31 серпня).   

Зауважимо, що на той час місцевим сотником став Семен Симанов. 

31 серпня до табору гетьмана у Комишні одночасно прибули царський посланець дяк 

В. Кікін і польські комісари С. Беневський  та К. Євлашевський. Як говорить джерело: 

«доїхали в Комишні над Хоролом, півдороги між Миргородом і Гадячем».  

Обидва посольства гетьман звів разом  не випадково. Це робилось для того, щоб 

посилити психологічний тиск на обидві делегації і добитися більших поступок з їхнього 

боку.   

Таким чином у другій декаді вересня 1658 року, саме у Комишні розпочались 

паралельні переговори з польськими комісарами і з московським посланцем, які привели 

потім до укладення історичної Гадяцької угоди. 

Про те, як українці приймали послів, описує анонімний щоденник представника 

польської делегації: «…в'їхали ми до обозу Запорізького війська в сам вечір. Військо було 

охотне, стрічало нас далеко перед обозом в полі, кінне і піше, густо стріляючи з рушниць, 

Коли в'їздили на майдан, піхота стояла з двох сторін з  корогвами, схиляла корогви до 

землі і при тім дала такого огня, наче небо відкрилося. А коли (комісари) зсіли з коней 
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перед гетьманським наметом, вдарено з 10 гармат—думаю, що ехо о московські міста 

відбивалось…» 

 Наступного дня «10-го (вересня - за новим стилем) московський посол приїхав о 

полудні . Стрічали його так само як і нас - тільки меншою купою. Піхота дала вогню,  але 

з гармат на майдані не стріляно. Другого дня рано дано аудієнцію Москві, а нам козаки 

дали аудієнцію аж перед вечером, після  москаля». 

Московський посланець, Василь Михайлович Кікін теж полишив докладне 

повідомлення про своє перебування у таборі Виговського, про що можемо прочитати у 

праці М.С. Грушевського  «Історія України – Руси»: «Гетьман вислав з Комишні на 

зустріч дякові козаків і з ними підписка (свого представника) і провів до Комишні. Дяк 

питав підписка, пощо гетьман зібрав таке велике військо і  покликав татар, на якого 

неприятеля іде і чи мав на те царський наказ? Підписок відповів, що гетьман дуже 

журиться, не бачучи до себе царської милості. Сподівався від царя оброни від 

бунтівників і своєвільників. Тим часом Ромодановський привів з  собою найгірших 

бунтівників: Барабаша, Лукаша та інших, і ті наробили людям грабежу і знищення, 

побрали в полон і листи «на ссору» порозсилали… а  Шереметьєв напав на гетьманового 

брата Данила  і  побив козаків що були в ним». 

«Гетьман Іван Виговський, ще бувши писарем працював для його царської 

величності, служив вірно, і Малу Росію привів у  підданство під високу руку його 

царської величності, а тепер видно бути Великій Росії — Великою Росією, а Малій Росії 

—Малою Росією! -  що ж, і в Малій Росії єсть військо непереможне». 

Кікін звернув підпискові увагу на такі його — «непристойні слова» — з чийого 

наказу він так говорить і відділяє Велику Росію від Малої? «Підписок» сказав, що 

говорить він з наказу гетьмана. 

Під час особистої зустрічі, Виговський висловив царському посланцю твердий намір 

відстоювати порушені російськими воєводами Ромодановським і Шереметєвим давні 

права війська Запорозького, як це вони робили «і при королях польських» (тобто - 

військовою силою). Гетьман заявив дякові, що «того й у думці нашій немає, що нам не 

управившись із неприятелем своїм ... розійтись по домах».  

Незважаючи на таку войовничу риторику гетьмана щодо Москви, зберігалися шанси 

укладення договору Війська Запорозького саме з росіянами, а не з поляками. В усякому 

разі писар комісара С. Беневського - К. Перетяткович згадував, що ще 5 вересня 
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Беневський запросив його до себе й, ридаючи перед образом Пресвятої Богородиці, почав 

казати, що ми вже загинули, оскільки «дяк, московський комісар, схилив на бік царя усе 

військо Запорозьке». 

 Очевидно, що гетьман і старшина дійсно, до останньої миті вагалися щодо 

формального укладення союзу з Польщею. Українці намагалися виграти час. Про це 

свідчить і повільне просування козацьких загонів до російського кордону. Так, ведучи 

переговори, делегації разом з військами рухалися до Гадяча, долаючи в середньому 

менше 10 км на день. Зрештою, 6 вересня 1658 р. в гетьманському таборі під Гадячем 

було підписано однойменний договір, згідно з яким на підвладній гетьманові українській 

території утворювалося «князівство Руське» як третя складова частина Речі Посполитої. 

Козаки зрікалися протекції московського царя, на доказ чого з корогов були зняті ро-

сійські герби і знаки.  

Ще до закінчення переговорів, з Комишні були відправлені окремі загони для удару 

по російському прикордонню, на допомогу яким вже потім прийшли головні сили 

гетьмана. 

Відзначимо, що бойові дії між Московським царством і Гетьманщиною розпочалися 

ще з осені 1657 року, коли війська Ромодановського вперше вступили на землі України. 

Відтоді обидві сторони шкодили один-одному, де тільки могли, не зупиняючись перед 

жодними військовими заходами. Але, що цікаво, ніхто не називав це війною. Обидві 

сторони в цей час активно листувалися, обмінювалися посольствами. Спалення міст і 

розправи над противниками (в тому числі – полоненими) вважалися додатковим засобом 

для досягнення дипломатичного успіху. Оголошення стану війни і залучення до неї 

величезних контингентів розпочалося лише після укладення Виговським Гадяцької 

угоди. 

Приїздив гетьман до нашого сотенного містечка і втретє. У відповідь на третє  

вторгнення (жовтень-грудень 1658р.) військ Г.Ромодановського, весною 1659 року 

Виговський здійснює другий свій похід на російське прикордоння. Розгоралась 

повноцінна війна з Москвою.  

 7 лютого 1659 року, на четвертий день облоги,  за намовлянням миргородського 

протоієрея Пилипа, миргородський полковник С. Довгаль без бою здав місто 

гетьманському війську. Видавши гетьманові загін російських драгунів, С. Довгаль з усім 

Миргородським полком приєднався до гетьманського війська.  



 71 

З Миргорода Виговський вирушив у бік російського кордону. 11 лютого він був у 

Сорочинцях, а 12 лютого гетьман прибув до Комишні. Окремі загони гетьманських 

військ проводили каральні акції в прихильних до Москви й опозиційних гетьманові 

містах, містечках і селах сусідніх з Росією Полтавського, Лубенського та 

Миргородського полків.  

Головні сили гетьманської армії далі рушили з Комишні  у бік Зінькова. До  

Конотопської битви, блискучої перемоги козацького війська, залишалось  чотири з  

половиною місяці. 

Майже відразу після цієї перемоги, -  найбільшого успіху свого правління, гетьман 

зрікся влади. Він став жертвою польського шантажу. Сейм Речі Посполитої відмовився 

ратифікувати текст Гадяцького договору у попередній редакції. В умовах війни з 

Москвою, Виговський піддався тиску «союзників». Новий текст угоди викликав загальне 

обурення в суспільстві. Показово, що від гетьмана тоді відвернулися не лише соратники, 

а навіть власні батьки. Так покинув політичну арену один із найрозумніших і 

найенергійніших гетьманів.  Починалась нова епоха історії України, яку дослідники 

потім назвуть «Руїною». 

Отже ми бачимо, що гетьман Іван Виговський тричі приїздив до Комишні: 15 січня , 

31 серпня 1658 року та 12 лютого 1659 року. 

Саме у цьому сотенному містечку розпочались переговори, які привели до укладення 

історичної Гадяцької угоди, -  безнадійної спроби подолати нерозв’язні -міжнародні і 

внутрішні суперечності.  

Історія – не рожева водичка. Рідко коли вона буває предметом ліричного 

замилування, частіше - грізним застереженням для нащадків. Можна по різному 

ставитись до неї,  не можна тільки її забувати. 

 

Бенкет під час біди. Таємниці Миргородщини епохи козацтва // Прапор перемоги, 

27.12.2013, № 52 

Наші архіви зберігають не папери, а скарби…там кожен рядок дихає таємницею. І 

вона особливо хвилює тоді, коли мова заходить про наш рідний край… 

345 років тому, - 4 грудня (22 листопада ст.ст) 1668 року у Гадячі, - гетьманській 

столиці Лівобережної України, відбувся бенкет. Місто тоді було на особливому 
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становищі: воно було не полковим (і не підлягало владі полковника), а мало статус 

адміністративного цетру Гадяцького староства і управлялось окремим «господарем». 

Час був не дуже-то придатний для розваг (початок Різдвяного посту) - та видно була 

потреба потішити високих гостей, хоч би і в умовах певних харчових обмежень.  

Господарем застілля був пан Андрій, - брат і фактичний намісник гетьмана Петра 

Дорошенка на Лівобережжі. Володар України тоді був у зеніті своєї могутності, - ще не 

пройшло і пів року (8.06.ст.ст.), як він об’єднав під своєю владою обидва береги Дніпра 

(історична подія, яку тепер доводиться вивчати школярам у 8 класі) і прогнав з нашої 

землі війська Московського царства. Причому прогнав, схоже, – без особливих зусиль. 

Князь Григорій Ромодановський намагався було захопити Котельву, у якій були великі 

запаси амуніції. Тільки він розпочав облогу містечка (у червні 1668р), як довелося 

повертати назад, - Ромодановський дізнався, що підходять загони Петра Дорошенка. 

Втеча поважного князя Григорія була наскільки швидкою, що козаки тоді так і не змогли 

його навіть наздогнати.   

Тим більш дивним виглядає список запрошених на гадяцький бенкет. Там головним 

серед гостей був … посол московського царя шляхтич Феофіл Бобровський. Напередодні 

він розіслав із Гадяча до міст Лівобережжя грамоти з обіцянками «царської милості» і 

проханням «сражаться с татарами, ссылаясь с братом Андреем Дорошенком». Тобто він 

закликав від імені царя підтримувати владу ворожого їм гетьмана! 

Звідки така приязнь до недавнього супротивника? Помиритися Москві з Дорошнеком 

допомогла … Запорозька Січ. Як інколи говорять: ворог мого ворога – мій друг… В 

Україні тоді ішла громадянська війна, яку в історичній літературі називають Руїною. Між 

собою боролися дві політичні еліти: низова козацька старшина не бажала миритись із 

тим, що влада перейшла до представника городової старшини – Петра Дорошенка. На 

противагу йому на Січі проголосили свого гетьмана, - уродженця Полтавщини, писаря 

Війська Запорозького Петра Суховія. Новий гетьман відразу знайшов широку підтримку 

у Кримському ханстві, яке проводило курс на затягування громадянської війни в Україні. 

У той час, коли брат гетьмана Дорошенка пригощав у Гадячі дорогих гостей, війська 

Суховія разом з Ордою стояли зовсім поряд - під Комишнею. Чому було вирішено було 

влаштувати урочистий обід у зоні бойових дій? Яке враження на Бобровського намагався 

справити гетьман? Хотілося показати надійність свого становища у столиці 

Лівобережжя? А воно було не таким уже і стійким. Про це свідчить і той факт, що 
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напередодні рідний брат Суховія (його теж звали Петром) наважився прибути у сам 

Гадяч. Правда тут він відразу «был скован», але потім відпущений, - його взяли на 

поруки «Зинковский атаман с сотники, для того, что в Зинкове жена его». Отож бачимо, 

що Суховій мав у нашому краї багатьох впливових симпатиків. 

Царський посланець так повідомляв у Москву про військову ситуацію: «…с войском 

за Гадячем у Комышной, а с ними сказывають войска с 60000, и Татаровя де ездят в 

загоны к Чернигову и к иным городам, и их казаки побивают… А Дорошенко де стоит 

ныне в Кременчюку… И писал он де Дорошенко к наказному гетману к Демку 

(Многогрішному), чтоб он Татар побивал, а он на них пойдет войною за то, что они по 

присяге своей, которую ему в помочи учинили, не устояли (перейшли на бік Суховія)».  

Разом з гетьманом Дорошенком у Кременчуці перебував зі своїм загоном славетний 

кошовий отаман Іван Сірко. Це промовиста і знакова деталь, - запорізький герой стає над 

партійним егоїзмом «своїх» низовиків, підтримуючи «чужого» їм гетьмана городової 

старшини – Петра Дорошенка.   

Отож, у непростий час зібрав у Гадячі своїх гостей брат гетьмана. Та і самі гості 

являли собою непросте поєднання. На обіді у Андрія Дорошенка, крім царського 

посланця були присутні «Дзинковские (Зіньківські), Полтавские и Комышанские сотники 

и атаманы». Цікавий підбір. Впадає в око деяка невідповідність: з одного боку – посол 

великого царя, з іншого –  кілька сотників… Це що – протокольна шпилька у бік Москви?  

По друге – чому поряд стоять Зіньків, Полтава і Комишня? Перші двоє були 

полковими центрами. Зіньківський полк тоді мав 12 сотень, а Полтавський – 14. Тож 

дивним виглядає те, що поряд із ними згадано рядове сотенне містечко Зіньківського 

полку – Комишня. Хоча самі населені пункти за своїми розмірами тоді особливо не 

відрізнялись – у кожному з містечок було по одній козацькій сотні.  

Схоже, що запрошених на бенкет було не дуже то багато. Адже автор донесення 

згадує окремо зіньківських і комишанських сотників, хоча це представники одного полку. 

Це означає, що їх було тільки два, адже якби із Зіньківського полку був ще хтось, то 

конкретизація про Комишню була б недоречною.  

Третя невідповідність – опозиційність запрошених сотників. Полтава традиційно 

були під впливом Січі – на той час повністю підконтрольної Суховію. Зіньківці, як ми 

вже згадували, добились звільнення з-під арешту брата і соратника головного 

заколотника в країні, - не дуже то це було схоже на прояв лояльності до гетьмана. За що 
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ж їх шанує Андрій Дорошенко, чому така честь? І чому тут комишнянський сотник? 

Може тому, що в Комишні вже стояли війська ворогів? В будь-якому випадку за цим 

рішенням стояла політика. Можливо це була спроба  продемонструвати Москві 

неіснуючу єдність лівобережної старшини і гетьмана, підтримку його курсу місцевою 

елітою.  

Насамкінець згадаємо про події, що стали логічним продовженням гадяцького 

бенкету. Вигравши час і недопустивши вторгнення сусідів, Петро Дорошенко зміг 

спланувати і на кінець грудня 1668 року здійснити розгром «винуватця застілля» - 

Суховія. Майже одночасно з цим позбувся свободи і найповажніший серед гостей - 

Феофіл Бобровський. Царський посланець вдруге прибув до Гадяча 28 грудня 1668 (10 

січня ст.ст.1669) і був дуже урочисто зустрінутий почесною вартою. Виявилось, що він 

має доставити государеві грамоти «бурмистрам и к мещаном и ко всему поспольству» 

українських міст: Гадяча, Полтави, Ромен, Зінькова, Лубен, Комишні, Сорочинець, 

Опішні, Рашівки і Веприка. Грамоти містили заклик присилати до царя послів і «ударити 

чолом», - визнати його владу. Така агітація не влаштовувала гетьмана, який послідовно 

проводив політику невизнання зверхності ні польського короля, ні московського царя. 

Тому і не дивно, що почесна варта стала ще надійніше охороняти посланця – з міста його 

вже не випустили… 

 От ми і прочитали одну зі сторінок козацької минувщини нашого краю. Непросту 

сторінку. Але ми не маємо іншої історії. Як і не маємо вибору – пам’ятати чи забути. 

Пам’ять – святий обов’язок.  

 

Комишня у творчості Юрія Мушкетика. До 85-ї річниці з дня народження майстра // 

Прапор перемоги, 11.04.2014, № 15 

21 березня 1929р. у с. Веркиївці на Чернігівщині народився майбутній романіст, 

автор історичних бестселерів, лауреат премій і відзнак, кавалер орденів … якому випала 

велика доля і печаль мистецького подолання трагічних сторінок минулого нашої 

Вітчизни. 

Письменник обрав нелегкий жанр історичного роману. Козацька тематика – складна і 

оманлива, - як зобразити правдиво те, що давно стало далекою старовиною? Як за 

гуркотом шабель не загубити неповторної мелодії життя? І митець проводить нас понад 

самим урвищем «козацького вестерну», несподівано відкриваючи картину, яка підносить 
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його творчість до рівня високої літератури. І тоді нам стають очевидними: трагічна 

безглуздість людської жорстокості, складність морального вибору, жахлива і легка 

непомітність зради... 

Одним із таких надзвичайно глибоких і психологічних творів Юрія Мушкетика є 

роман «Гетьманський скарб». Перед нами історія про зниклий скарб Павла Полуботка, і 

про буденно-неймовірну долю людей які завжди і були найбільшим багатством України. 

Для нас, миргородців, цей твір особливо дорогий ще й тим, що розповідає про наш 

край. Велике емоційне враження справляє перенесення у часи козацької минувшини, 

адже головний герой відвідує населені пункти, назви яких знайомі нам із самого 

дитинства; він проходить краєвидами, які ми легко впізнаємо… 

Одним із ключів композиції роману є Комишня. Про неї автор згадує 25 разів на 18 

сторінках свого твору. Формально кажучи, це не багато - близько  4 % від усього тексту. 

Але ж статистика – не головне… Звернемо увагу на те, що головний герой – Іван Сулима 

– тричі повертається до нашого містечка. Вперше – після мимовільної участі в бунті і 

ніжинської в’язниці, - як втікач. Вдруге – після невдалого чумакування, - як митець-

філософ. А втретє він повертається до Комишні – вже подумки. Повертається як герой і 

діяч українського руху. Його триразове повернення можемо охарактеризувати як 

сходинки на шляху до звільнення духу, як дорогу від омани до істини.  

Чому автор повертає героя саме до нашої Комишні? Звідки цей інтерес до нашого 

краю? Будемо шукати відповідь на це запитання у практичній площині. Відомо, що Юрій 

Мушкетик дуже скрупульозно працює над своїми творами, роками збираючи історичні 

матеріали та працюючи з першоджерелами. Природньо, що майстер не міг оминути 

своєю увагою дослідження Вадима Львовича Модзалевського «Іван Черниш і Михайло 

Милорадович».  

Згадана праця доносить до нас подробиці господарського конфлікту між двома 

козацькими старшинами – представниками найвищого ешелону влади у тогочасній 

українській державі – Гетьманщині. Відчутно, що авторська інтерпретація цього 

протистояння спирається на згадане джерело, як у фактичній стороні, так і в емоційній 

спрямованості. Але письменник надає цій історії несподіваної глибини, стрімко 

нарощуючи масштаб конфлікту – від дрібної (хоча і страшної) сутички сторожів до 

грізного протистояння багатіїв-політиків, а зрештою – до міжнародного українсько-

російського антагонізму (адже за кожним зі старшин стоять могутні покровителі у 
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столицях – у Глухові чи Москві). Головному герою-філософу за побутовою сваркою 

поступово відкривається страшна глибина протистояння. І саме пізнання істини робить 

його вільним… 

Подякуємо майстру за його творчість і за його інтерес до нашого краю. Побажаємо 

многих літ творчості і втіхи від здійснення його великої Мрії. 

 

Комишнянський слід у житті Наталки Полтавки. До сторіччя перебування 

письменниці на Миргородщині // Прапор перемоги, 31.10.2014, № 44 

З 1910 по 1914 рік у Комишні скромно вчителювала така собі Надія Матвіївна 

Кибальчич. І звичайно, не кожному було відомо, що вона має ще одне ім’я – Наталка 

Полтавка. Саме так письменниця підписувала свої твори: п’єси, оповідання, мемуари. На 

театральній сцені була відомою її мелодрама «Катерина Чайківна», що 1893 року 

одержала першу премію на літературному конкурсі Руського театру у Львові. Оповідання 

письменниці охоче друкували львівські журнали «Зоря», «Літературно-науковий вісник», 

«Дзвінок». Критика відзначала популярність таких її оповідань, як «Самовродок», 

«Драма у хаті», «Кому яке діло», «Чайка». В 90-х роках Надія Матвіївна друкувалась 

також у журналі «Киевская старина». Зустрічаємо її твори і в альманасі «З потоку життя» 

(1905). Крім оригінальних творів, вона займалася також перекладами.  

Надія Матвіївна з дитинства зберігала пам’ять про гостювання Тараса Шевченка в її 

родині. Опубліковані нею «Споминки» про «дядька Кобзаря» мають беззаперечне 

наукове значення. 

Крім всього іншого, Надія Кибальчич була представницею славного в Україні роду, - 

її батьком був знаний етнограф, фольклорист і письменник Матвій Номис 

(М.Т.Симонов). Її мати - Надія Білозерська-Забіло, - відома діячка петербурзького кола 

української інтелігенції, засновниця української друкарні, магазину українських мод і 

вишивок у Петербурзі та ряду інших ініціатив. Надія Матвіївна доводилась племінницею 

письменниці Ганні Барвінок та Пантелеймону Кулішу, - автору першого україномовного 

історичного роману «Чорна рада». Сама ж Надія Кибальчич стала матір’ю відомій поетесі 

— Надії Костянтинівни Кибальчич. Недарма П.Й.Капельгородський назвав її «останньою 

галузкою з старого літературного дерева Кулішево-Білозерського, трісочкою 

шевченківсько-кулішівського часу».  

Що ж привело письменницю до нас на Миргородщину? Спробуємо дати відповідь. 
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Народилася Надія Матвіївна Симонова у вересні 1857р. у селі Заріг поблизу Оржиці. 

Після закінчення Лубенської жіночої гімназії вона вийшла заміж за волинського 

поміщика Костя Івановича Кибальчича. Певний час сім’я мешкала в Петербурзі, а потім у 

містечку Ясногородці на Волині. Зрештою, чоловік покинув родину, і Надія Матвіївна 

повернулась у Заріг. Жила вона з дочкою на відсотки від чоловікових грошей (6000 крб) і 

з власного посагу (2000 крб).  

Але період спокою не був для них тривалим –  дочка Надії Матвіївни, - вже згадана 

нами поетка Надія Костянтинівна - вирішила вийти заміж без благословення матері. Її 

обранцем був оржицький лікар і український діяч Козловський – хворий на сухоти. 

Подружжя поринуло у політичну боротьбу. Участь у подіях Першої російської революції 

1905-07рр. привела лікаря і поетку за грати херсонської в’язниці, що звичайно, вкінець 

підірвало здоровяۥ Козловського. Щоб дати йому шанс на виживання, подружжя 

перебралось в Італію, де вони прожили, незважаючи на безгрошів’я, 5 років. Поєднання 

прекрасної природи півдня з особистою життєвою трагедією і гострим відчуттям 

політичної поразки, породжували у серці Надії химерно-яскраві поезії. Але зрештою, 

сталося те, що повинно було статися – чоловік Надії Костянтинівни помер. Тема смерті 

стане панівною у творчості останніх років життя поетки.  

Сумне заміжжя єдиної дочки парадоксальним чином вплинуло на матір, - у 1910 році 

у 53-літньої Надії Матвіївни трапився химерний роман. Їй припав до вподоби набагато 

молодший за віком лікар Богданович, якого тільки-но призначили до Комишного. Отож 

Надія Матвіївна, навантаживши на підводи скриньки з речами, книгами і кошиками з 

котами, подалася слідом за ним до Комишні, де і прожила з 1910 до 1914 року; потім 

переїхала до Лубен, де також вчителювала. Ми не маємо достатньо інформації про цей 

період її життя, але відомо, що 1914-й став особливо трагічним для Надії Матвіївни. На 

початку вересня вона отримала жахливу звістку про смерть дочки Надії, - відома того 

часу поетка, не витримавши безнадійної журби за чоловіком, вкоротила собі віку. Перед 

тим у неї уже було два замахи на самогубство. 

У тому-таки вересні 1914-го розпочиналась Перша світова війна. Інфляція воєнного 

часу швидко з’їла невеликий особистий капітал письменниці, тож цей рік став для Надії 

Матвіївни роком початку не лише самотності, але і жахливої бідності. 4 грудня 1918р. 

життєвий шлях письменниці закінчився. На столі у неї було знайдено дивовижну 

записку: «все моє майно заповідаю котам». Що це було – властива українцям самоіронія, 
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остання насмішка над власною бідністю, чи саркастичний  підсумок життєвого шляху? А 

може щось зовсім інше (і гірше)? Душа людська – таємниця… 

Рід Надії Матвіївни припинився, але її «майно» спадкують все-таки не коти. Ми 

спадкоємці! Нам усім належить скарб пам’яті письменниці, багатство її творчості і 

капітал її безсумнівної великої любові до Вітчизни. Згадай Боже у царстві своєму про р.б. 

Надію. Нехай знайде її душа спокій у вічності, як не могла його знайти на шляху 

короткого земного життя. 

 

Голодомор на Миргородщині. Життя і смерть отця Федора Cлухаєвського // Прапор 

перемоги,  25.11.2011, № 47 

Кожного року в останні дні листопада вся Україна згадує про трагедію Голодомору. 

Традиційно, цього дня люди відвідують поминальні богослужіння, покладають вінки і 

квіти до пам'ятників жертвам,  запалюють свічки. І це правильно, адже борг пам’яті є 

священним обов’язком кожної людини. Але тим більш важливо, пам’ятати не про 

абстрактні  «мільйони жертв», а про кожного, хто не зміг пережити 1933-го… Серед них 

було багато достойних людей - відомих і яскравих  особистостей. Зараз ми найчастіше 

про них знаємо лише імена. Інколи вдається знайти щось більше…  

Під час зустрічі в Комишні із Шаповаловою Анастасією Іванівною 1916 року 

народження нам стали відомі імена багатьох померлих від нестачі їжі, і серед них ми 

почули історію про загибель якогось «отця Федора».  

Голод використовувався для знищення церкви. Анастасія Іванівна розповідала, що з 

розгортанням трагедії стало зрозуміло, - люди більше не зможуть робити пожертви на 

церкву і всі «служителі культу» залишаться без засобів до існування. Дехто дійсно, 

рятуючись покидали свої приходи, а з ними – і саме священство. Але згаданий нами 

батюшка до кінця залишався в селищі, вірний своєму, як він його розумів, пастирському 

обов’язку. Адже він мусив до кінця підртимувати вірних у ту лиху годину. Час земного 

страждання закінчився - він помер. Надійшла пора вирушати в останню путь. Коли 

скорботна процесія прибула на кладовище, то виявилося, що ховати батюшку ніде - 

могила вже доверху була заповнена тілами. Люди на той час ослабли від недоїдання, і 

були нездатні власноруч ховати своїх рідних. Тому вони використали випадок - закидали 

трупами вже готову яму. Поховальникам довелося працювати заново - для священика 

викопали нову могилу.  
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Чи можна чимось доповнити розповідь Анастасії Іванівни про отця Федора? 

Працюючи в Полтавському державному архіві  ми натрапили на згадку про нашого 

священика. За Кліровою книгою Полтавської єпархії 1902 року бачимо, що на той час у 

Комишні, лише в одній з чотирьох церков був батюшка на ім’я Федір. Так ми дізнались 

його прізвище - Федір Кирилович Слухаєвський. 

 Він почав своє служіння у Спасо-Преображенській церкві Комишні з 1891 року, 

отримуючи більш ніж скромне жалування - 80 крб. Про його заробітки ми згадали з 

огляду на те, що на кінець двадцятих років ХХ ст. священики були прирівняні до 

куркулів і підлягали такому-ж переслідуванню, в тому числі розкуркуленню. 

Про масштаби служіння отця Федора свідчить велика кількість прихожан церкви – її 

відвідувало майже 3,5 тис (1698 чоловіків і 1714 жінок) з самого селища та 18 прилеглих 

хуторів.  

Для багатьох мешканців миргородського краю буде цікаво дізнатись, що настоятелем 

Преображенського храму, у якому правив Федір Слухаєвський був такий-собі 

Зубковський Іван Андрійович. Відоме прізвище – відоме й ім’я! Адже нашого 

прославленого лікаря і засновника Миргородського курорту звати так само - Зубковський 

Іван Андрійович! На жаль, історія його роду на сьогодні досліджена зовсім недостатньо. 

Але безсумнівно те, що він мав давнє священицьке походження і вів свій рід з  

Миргородщини. Тож чи будемо дивуватись тому, що в нього були родичі в Комишні? Не 

так уже й багато було священиків - Зубковських у нашому краї. У літературі є згадки, що 

і сам Зубковський – майбутній міський голова Миргорода, свого часу працював у цьому 

селищі, і відповідно міг входити до кола знайомих Федора Кириловича Слухаєвського.  

Ще одним знайомим отця Федора був прихожанин Спасо-Преображенського храму, - 

такий-собі Іван Горобець. Садиба цього господаря знаходилась поряд із церквою, - це 

місце комишняни і досі називають за його ім’ям - «Горобцеве». Він був куркулем. 

Правильніше сказати - став ним у самий розпал Голодомору. Справа в тому, що хоч як 

потерпали люди, але у коморах на базарному майдані було повно хліба. Це багатьох 

обурювало. Розповідають,  що розпочав усе Горобець Іван. Він буцімто, піднявся на 

дзвіницю Іллінської церкви (вона стояла поряд – дещо північніше старого базару) і почав 

дзвонити. Почувши такий сигнал, люди відразу кинулися на базарну площу і почали 

грабувати комори. Була велика давка, хто був сильніший той міг винести більше зерна. 

Не знаємо, чи врятувало воно когось із учасників хлібного бунту в Комишні, але самому 
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Івану Горобцю принесло лише «звання» куркуля і арешт. Репресували також всю його 

сім’ю. Чи покарали ще когось за участь у тих подіях – згаданій нами Анастасії Іванівні 

невідомо. Більше хлібних заворушень у селі не було, бо люди були дуже слабі. 

А на «Горобцевому» розмістилась якась військова частина – якраз біля Спаської 

церкви стояли солдати, гармати, кавалерія. Введені ті війська були відразу після хлібного 

бунту.   

Серед репресованих у нашому краї, знаходимо не мало представників духовенства на 

прізвище Слухаєвський. Це прізвище відоме краєзнавцям, - на жаль, відоме перш за все 

тим, що багатьох з них було оголошено «петлюрівцями», «шовіністами» і знищено. 

Висловимо припущення, що в силу певної професійної замкнутості священства, вони 

були не такими вже й далекими родичами головного героя нашої розповіді - Федора 

Кириловича Слухаєвського. 

Згадаємо одного з них, - того хто проживав до нас найближче – у с. Великі 

Сорочинці. Ідеться про священика Слухаєвського Миколу Петровича 1902 р.н. Вперше 

його заарештували 17 жовтня 1929 р. Він отримав 5 років позбавлення волі – «за 

антирадянську агітацію і пропоганду». Вдруге був заарештований за тими самими 

звинуваченнями 6 вересня 1937 р., і засуджений до розстрілу з конфіскацією майна. 

Вирок виконано 23 листопада 1937 р. у м. Полтава. Реабілітований Полтавською 

обласною прокуратурою 17 листопада 1989 р.  

От і все, що нам вдалося знайти про Федора Кириловича Слухаєвського та коло його 

знайомих і близьких. Весь зібраний матеріал ми передаємо до канцелярії Полтавської 

єпархії та до вашої уваги. Знайдено нами небагато - лише кілька рядків, - але за ними 

стоїть ціле життя людини і трагедія його сім’ї. Та й не лише їх, - лихо всього народу, біда 

яку не маємо права забувати.  

Згадай Боже, про всіх безвинно убієнних 1933 року у царстві Своєму. Зі святими 

упокій на місці, де немає ні печалі, ні клопоту, ні зітхання... 

 

Піст від диявола. Вибір праведників // Прапор перемоги, 07.12.2012, № 49 

 

 Від початку Голодомору минає 80… Для короткочасної людської пам’яті це дійсно 

багато. Cьогодні до нас вже ледве долинає глухий відгомін тих страшних подій. 
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Дослідникам доступні лише окремі фрагменти від картини народної трагедії, але і вони 

досить промовисті...  

Той час розділив наш народ. 1933-й породив цілий легіон злочинців і справжнє море 

жертв. Але була ще й третя категорія людей, про яких давайте і поведемо мову.  

 Жив у смт. Комишні такий-собі чоловік – Іван Іванович Демченко. Знакова, між 

іншим постать для району, - перший тракторист і організатор першого колгоспу на 

Миргородщині. Одне слово - активіст соціалістичного будівництва.  

У Комишнянському музеї, до речі, фотографія його трактора довгі роки служила 

доказом переваг комуністичного режиму і свідченням турботи партії про село. Хоча 

багатьом було відомо, що той хвалений перший «Фордзон» ще задовго до революції 

придбав штаб-ротмістр кавалергардського полку, граф Дмитро Михайлович Граббе 

(1874-1927), землевласник у Грабщині. Поміщик використовував новітню техніку.  

Першим колективним господарством у Миргородському районі була 

сільськогосподарська артіль «Червона нива», створена в 1922 році на хуторі Грабщина 

біля Комишні Дорошенком І.П., Килимником І.М.,  Пилипчуком С.П. та головним нашим 

героєм - Демченком І.І. При створенні артілі химерно поєднались самі різні мотиви – від 

бажання комуністичних перетворень до прагнення зберегти від розтягування маєток 

авторитетного у нашому краї землевласника. Колишні наймити не звичні були вести 

власне господарство, адже у Граббе вони працювли на його з іншими в’язнями 

вантажили на корабель... 

Про долю успішному ринковому виробництві і непогано заробляли. Вони на власні 

очі бачили переваги великого товарного господарства, тому і виступили ініціаторами 

створення артілі.  

Створена артіль об’єднувала 22 людини і 6 господарств. Вони разом працювали і 

відпочивали. Тільки не довго (недарма говорять: «гуртове – чортове») - організація 

швидко виявилася економічно не виправданою і розпалась. Залишившись, щоправда, у 

назві села, – з приводу створення артілі Грабщині дали імення «Нива». 

Коли у листопаді 1927 року колективізація вже по-іншому завітала  у їхнє село, то 

Іван Іванович Демченко вже до цього не мав ніякого відношення - за наказом партії його 

було відправлено на Волинь. У час Голодомору він повернувся до Грабщини, із собою 

привіз порівняно багато харчів, чим врятував від смерті свою сестру та її родину – вони 

були уже зовсім пухлі, але усіх удалося виходити. 
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Івана Івановича, як активіста, зобовязали ходити по Комишні і вилучати 

продовольство. Потім йому дали напарника – Федора Сухозада, спорядили коня, підводу 

і відправили на хутір Синящоки. Там вони не знайшли ніде хліба чи картоплі – бачили 

лише трохи квасолі у людей. Надивившись на страшні злидні, голод, наслухавшись 

голосіння жінок і плачу дітей, вони з порожньою підводою повернулися назад. Самі 

записки привіз Іван Іванович своїм керівникам.  

Людська душа – таємниця. Що в ній діялось? Чи була вона затруєна несамовитою 

брехнею про те, що заради «щастя трудового народу» можна все? Що сьогоденна 

майнова «справедливість» вища за усе надбання тисячолітньої культури? Ми не знаємо. 

Але у певний момент щось трапилося з тою душею (якої не повинно було бути!) – він 

відмовився служити дияволу. 

Що це був за вибір! – Вибір, що не залишав шансів для фізичного виживання... Де 

було взяти для цього сили, віри і впевненості, що його вчинок має смисл? 

Випадок Івана Демченка не став, як ми знаємо, унікальним. У комуністичній пресі 

тоді навіть штамп з’явився: «дезертири хлібного фронту», - так називали тих, хто 

відмовився від накладеної на них жахливої повинності. 

Його відсторонили від посади, яку він займав, а незабаром і оголосили «ворогом 

народу». Був заарештований і відправлений до таборів на північ. Востаннє його бачили у 

1939 році на Білому морі, коли людини у книзі «Реабілітовані жертви комуністичного 

терору» залишився скупий запис: «ДЕМЧЕНКО Іван Іванович, 1897 р., с. Комишня 

Миргородського р-ну Полтавської обл., українець, із селян, освіта початкова. Проживав у 

с. Комишня. Машиніст водокачки у лікарні. Заарештований 30 липня 1937 р. Засуджений 

Полтавським обласним судом у м. Лубни 25 травня 1939 р. за ст. 54-10 (за пропаганду або 

агітацію, яка полягає в заклику до повалення, підриву або послаблення радянської влади 

чи до вчинення окремих контрреволюційних злочинів)  КК УРСР до 4 років позбавлення 

волі з обмеженням у правах терміном на 1 рік. Реабілітований Верховним Судом УРСР 

29 березня 1963 р.»  

Хай нікого не введе в оману порівняно «м’яке» покарання, адже за тією-ж статтею 

можна було отримати і «вищий захід соціального захисту – розстріл». Термін покарання 

практично не мав значення – звідти не дуже хто повертався.  
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У ці дні по усіх храмах України відбудуться поминальні служби. Люди запалять 

свічки і помоляться за упокій загиблих. І може бути, що хтось із наших, вже звідтіля – 

піднесе молитву за нас – за живих…                    

 

З історії Остапівки 

Месінг у Остапівці //  Прапор Перемоги, 09.09.2011, № 36 

Літо це пора відпусток, подорожей, зустрічей. Саме влітку традиційно зустрічаються 

однокласники, щоб побачитись, згадати про шкільні роки. Інколи таке спілкування дає 

матеріал для краєзнавчого пошуку. Саме так до наших рук потрапила інформація про 

перебування «відомого телепата, гіпнотизера і ясновидячого» Вольфа Григоровича 

Месінга в Остапівці.    

Він загадкова людина, але всі ми щось  про нього знаємо. Хтось за матеріалами 

журнальних статей, хтось – телесеріалів, а дехто і з особистого досвіду…  

Восени 2010 року відбулась зустріч випускників Остапівської школи.  Як і годиться 

всі спілкувались, згадували минуле. Якось буденно мова зайшла також і про гастролі 

Вольфа Месінга у їх рідному селі.   

Присутні на зустрічі однокласники: Чича Юрій Іванович 1946 р.н., - тепер 

полтавський бізнесмен, Гречка Василь Іванович – голова профспілки Далекосхідного 

флоту Росії, Рожко Юрій Миколайович  - лікар з Брянська, та й багато інших – усі добре 

пам’ятають ту подію.  

На той час вони були ще зовсім дітьми - учнями 5 чи 6 класу. Орієнтовно це 

відбулося з 1959 по 1961 рік.   

Тоді до них в село приїхав з виступом відомий гіпнотизер. До місцевого сільського 

клубу зійшлось багато людей. Виступ розпочався. Шоу Мессінга складалось з двох 

частин – у першій він виявляв людей більш схильних до дії гіпнозу, для чого він 

використовував різні психологічні прийоми, багато спілкувався з людьми. Манера 

спілкування у нього була дуже інтелігентна, коректна і дуже стримана; підкреслено 

заперечувався окультизм, говорилося про матеріалістичні витоки його мистецтва.   

Друга частина була найяскравішою частиною видовища. Тут було, зокрема, 

відгадування прізвищ, імен та по батькові присутніх. На сцені вивішувалась абетка, 

Мессінг брав глядача за руку і, контролюючи пульс, проводив указкою по літерах абетки, 

встановлюючи, таким чином, потрібні літери. Крім того він відповідав на різні складні 
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завдання. Правильні відповіді попередньо записувались на папері – щоб можна було все 

відразу перевірити.  

Під час  виступу Месінг також пропонував ставити йому завдання силою власної 

думки. Руку підняв Рожко Юрій. Отримавши дозвіл, він піднявся і подумки дав наказ: 

зняти плащ з Миколи Рожка (свого батька) і вдягнути на плечі Москаленка Павла 

Гнатовича – доброго знайомого своєї родини. Відомий телепат повністю  виконав  

завдання. 

Потім він запросив на сцену Рожка Ю.М. де піддавав гіпнозу і примушував , входячи 

в різні образи  співати, танцювати і т.п. Події того вечора відклалися в пам’яті дітей на 

все життя… 

Ця історія виглядає на перший погляд просто неймовірною. Дійсно,- чи міг Вольф 

Григорович  опинитися з гастролями у маленькій і далекій Остапівці?.. 

Відомо, що саме в той час відомий телепат потрапив у немилість до всесильного 

Хрущова. Серед причин опали називають різне. Найекзотичнішою виглядає версія про 

буцімто відмову Месінга брати участь в акції виносу тіла Сталіна з мавзолею. В будь 

якому випадку, результату чекати довго не довелося. Відомий своєю імпульсивністю 

Микита Сергійович примусив керівництво Вольфа не давати йому участі у концертах у 

великих містах СРСР, а тільки в сільських  райцентрах провінції.  

 Отже,  як бачимо, немає нічого аж надто неймовірного в тому, що відомому  

«артисту оригінального жанру» довелося виступати у наших краях.  

А гастрольною діяльністю Месінг охопив величезні простори: він виступав по 

всьому СРСР - від  Карпатських сіл  до кишлаків Узбекистану... Недарма його життєвий 

шлях знайшов широке відображення у кінематографі. У відомому фільмі «Операція И та 

інші пригоди Шурика» героїня актриси Наталії Селезневої промовила фразу: «Саша, так 

ви ж телепат! Вольф Мессінг!». 

Що ж до Остапівки – так, вона не виняток. Звичайно,  «перший радянський 

екстрасенс» виступав і по інших  селах і містечках нашого району. На сьогодні ми маємо 

свідчення про те, що саме тоді (біля 1961 року)  у Миргороді бачили афіші про виступ 

Месінга. 

І насамкінець зазначимо, що перебування Вольфа Месінга на Миргородщині – це 

лише малий епізод дуже багатої та цікавої  історії нашого краю. Давайте будемо її 

берегти і пам’ятати.  
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З історії Верхньої Будаківки 

Згадуючи Дмитра Яворницького // Прапор Перемоги, 02.03.2012 

Минулої п´ятниці (17 лютого 2012 року) вихованці пошукового загону «Славія» 

здійснили чергову експедицію по селах Миргородського району. Цього разу об´єктом 

нашої уваги ми обрали Верхню Будаківку. І не лише тому, що багато наших товаришів 

походять із цього краю і мають тут своїх родичів… 

27 лютого виповнюється 110 років наукового визнання видатної людини, великого 

літописця українського козацтва – Дмитра Івановича Яворницького. 1902 року він 

блискуче захистив дисертацію і отримав диплом на звання магістра історії. Підготовка до 

захисту співпала з його перебуванням у Будаківці, яка на той час стала для нього ніби 

другою домівкою. У листі до М.Коцюбинського (7 листопада 1902 року) він так і 

говорить, що перевіз «усе своє добро» до хутора Будаківка, а в Москві живе тільки задля 

того, щоб закінчити курс лекцій «Епоха гетьмана Богдана Хмельницького».  

Мабуть гостинним виявився наш край до видатного історика та етнографа. І 

завдячуємо цим місцевому землевласнику Петру Олексійовичу Малинці. Будучи гарячим 

шанувальником старовини і колекціонером, він запрошує видатного дослідника вести 

археологічні пошуки у нашому краї. Д.І.Яворницький радо відгукнувся і з 1900 по 1904 

рік, по багато місяців (коли дозволяли погодні умови), провадив розкопки місцевих 

курганів (в тому числі в самій Будаківці та Сенчі). Саме ця робота дозволила йому 

заробити грошей (3500 крб.) на видання першого фундаментального двохтомного 

збірника документів «Источники для истории запорожских козаков». Крім того, частину 

зібраних під час розкопок артефактів (в тому числі 4 бронзових тригранних наконечники 

стріл з розкопаних курганів біля Будаківки), було передано до славетного музею імені 

О.М.Поля в Катеринославі, директором якого Д.І.Яворницький став у грудні 1902 року. 

Хто знає, може саме з тих грошей, зароблених у П.О.Малинки, дослідник 1903 року 

вніс 100 крб (досить значну суму на той час!) для допомоги українцям, які навчалися у 

освітніх закладах далекого Петербурга. 

Проживаючи у Будаківці, вчений веде активне листування з багатьма видатними 

сучасниками; вся його кореспонденція ішла в цей час через поштову станцію у  Комишні. 

Саме звідси Д.І.Яворницький передав «Вельмиповажному добродію Борису Дмитровичу» 

Грінченку багато лексичного матеріалу, (щонейменше 2500 слів) який потім його 

використав у своєму славетному чотирьохтомному «Словникові української мови» (68 
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тисяч українських слів з народної та писемної мови), роботу над яким розпочав у 1902 

році. 

Дослідник мовної спадщини українського народу збирав у нас багато народних 

пісень. От скажімо, один з його записів: 

А в пана, пана  

Собака п'яна,  

Лежить на санях  

В червоних штанях,  

І люльку курить,  

Та й пана дурить,— 

«Хутір Будаково, Полтавськ. губ., Миргор. у., мала дитина, 4 роки, поздоровляла 

пана на Новий 1904 рік».   

Саме перебуваючи на Миргородщині, Дмитро Яворницький пережив важливу 

переміну, пов´язану з деяким відходом від історичних пошуків заради літературної 

діяльності. 1901 року він започаткував свій прихід у вітчизняну белетристику великим 

прозовим твором «Наша доля — Божа воля». 

Відзначимо, що у цій повісті  автор виразно описує топографічні особливості 

В.Будаківки,  у якій він у цей час проживав  (два яри, сади, ставки). 

Отже бачимо, що перебування Д.І.Яворницького у Будаківці було дуже сприятливим 

для історичної, фольклористичної, лексикографічної та літературної творчості.  

Тож з приводу 110-ї річниці наукового визнання великого вченого і патріота, та до 

дня рідної мови, ми здійснили нашу поїздку до Остапівки та Верхньої Будаківки. Було 

проведено ряд цікавих зустрічей, записано спогади місцевих старожилів, зібрано багато 

краєзнавчого матеріалу.  

Але головне враження, яке ми винесли з нашої мандрівки, це неймовірне відчуття 

присутності великих, колоритних постатей Дмитра Яворницького та Петра Малинки. Про 

них нагадують старезні липи, ароматом яких вони втішались; стіни, в яких вони жили і 

працювали; курган, на верхівці якого господар любив частувати гостей. Тут все пам´ятає 

про них… Важливо, щоб і ми не забували... 

Успіх експедиції значною мірою було зумовлено активною допомогою сільського 

голови Остапівки Костенко Любові Михайлівни та адміністрації місцевої школи, яким 

висловлюємо нашу щиру вдячність і найкращі побажання.  
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Досвід краєзнавчого пошуку. Зустріч з поетом і краєзнавцем із Ялти 

Москаленком П.М. // Прапор перемоги, 09.11.2012, № 46 

Нещодавно (22.10.2012) у Миргородській ЗОШ № 1 імені Панаса Мирного відбулась 

цікава зустріч - нашу школу відвідав гість із Ялти, автор трьох книг, поет і перекладач 

Петро Миколайович Москаленко. 

Багато років свого життя він присвятив дослідженню історії свого рідного села – 

Верхня Будаківка. Саме цей пошук і привів його до нас. Працюючи в інтернеті, 

краєзнавець натрапив на сайт пошукового загону «Славія», на якому ми розмістили три 

статті про минувщину села і його видатних мешканців. Ознайомившись із матеріалами 

сайту, він вирішив зустрітися із вихованцями пошукового загону.  

Приїзд Петра Миколайовича виявився для нас вражаючою несподіваною, - ніхто, 

звичайно, не очікував гостей. Тому сюрприз вдався, і тим більшими були враження від 

зустрічі. Було цікаво слухати розповідь про його життя, творчість і, що особливо для нас 

цінне – його досвід краєзнавчого пошуку. Адже у планах нашого гостя – видання книг з 

історії Будаківки та славного роду Малинок.  

Скажімо, особливо присутніх вразила справді детективна оповідь про пошук 

нащадків Петра Олексійовича Малинки у Харкові Дніпропетровську та Білгороді з 

допомогою телефонного довідника. Адже досліднику довелося обдзвонювати сотні 

номерів без будь-якої надії не тільки на успіх, а навіть без упевненості, що з ним взагалі 

хтось захоче говорить. Неймовірно, але ця грандіозна робота закінчилась щасливо, - 

дослідник здобув багато інформації та фотографій.  

Ця, та багато інших історій викликали справжнє захоплення у присутніх масштабом 

діяльності. Без перебільшення можна сказати, що навряд чи хто в близькому 

майбутньому зможе виконати такий обсяг пошукової роботи з історії Будаківки, що 

сьогодні робить Петро Миколайович.  

В ході зустрічі також відбувся обмін важливою інформацією і наявними джерелами з 

теми. Було досягнуто домовленості про спільну роботу над згаданим проектом. Для нас 

це унікальна можливість і ми дуже сподіваємось на співпрацю. Але, як на мене, головним 

тут було те, що у школярів була можливість побачити на свої очі людину, яка не визнає 

ніяких обмежень: ні часових, ні просторових, ні фінансових; яка готова все це витрачати 

заради своєї малої батьківщини. Побачити і позаздрити його енергії, здивуватися його 
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безкомпромісності  і повчитися його патріотизму. Це дуже важливо і для молоді, і для 

дорослих. 

Петро Миколайович обіцяв ще приїхати до Миргорода на наступну весну. Будемо 

сподіватися, що буде співпраця і нові зустрічі. Буде можливість ще раз відчути магнетизм 

цієї чудової особистості, - людини, у житті якої є любов… 

 

Визволення Миргородщини: Остапівський контрудар вермахту // Миргород - наш 

дім, 17.10.2013, №42 

Час буває жорстоким, - він забирає у людей пам’ять… От минуло уже 70 років від 

часу визволення Миргородщини, і нерідко можна почути, як люди щиро і впевнено 

говорять, що особливих боїв за визволення Миргородщини не було взагалі, що ворог 

після поразки на Курській дузі просто відкочувався до самого Дніпра... А чи так воно 

було просто?  

Давайте звернемо увагу на один лише епізод звільнення Миргродщини – німецький 

контрудар з району Остапівки 14 вересня 1943 року. Адже генерал Кирило Семенович 

Москаленко у своїй надзвичайно інформативній книзі «На Південно-Західному 

напрямку» не просто згадує про ці бої, а говорить про них, як про подію 

загальнофронтового значення… 

Дійсно, Курська битва рішуче змінила перебіг війни. Після неї, як свідчив визначний 

полководець вермахту Гудеріан, можливість відновлення наступу у східному напрямку 

виключалось назавжди. Німеччині довелось перейти до безнадійної для неї стратегії 

затягування війни. 

Увечорі 15 вересня 1943 року, з дозволу Гітлера, командуючий групою армій 

«Південь» Манштейн віддав наказ про відхід військ за Дніпро. Однак нова стратегічна 

лінія оборони – «Східний вал», могла бути безпечною лише за умови контролю німцями 

зручних переправ через річку. Таких переправ було п'ять - біля Києва, Канева, Черкас, 

Кременчука та Дніпропетровська. Тому командування групи армій «Південь» поставило 

за мету утримати плацдарми біля цих переправ через Дніпро на Лівобережжі.  

Як вермахт намагася зберегти за собою переправи, так само Червона армія 

намагалась їх захопити. Оскільки до трьох із них (Київської, Канівської та Черкаської) - 

вели шляхи, що проходили у смузі 40-ї армії, то природньо, що саме їй було призначено 

відіграти головну роль у майбутньому наступі. План нової наступальної операції 
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затвердили 9 вересня замісник Верховного Головнокомандуючого маршал Г.К.Жуков і 

командуючий Воронезького фронту генерал Н.В.Ватутін. Для успішного виконання 

завдань, 40-й армії надавались підкріплення: 1 танковий корпус, 2 стрілецькі дивізії, 1 

артилерійська і 1 винищувально-протитанкова бригади, 2 гаубичних, 2 гвардійських 

мінометних полки та інші частини. У подальшому, вже у ході наступу, 40-а армія 

постійно отримувала додаткові надходження людьми та технікою, а фронтова авіація 

діяла повністю у її інтересах. 

Наступ було відновлено 9 вересня 1943 року. 40-а армія форсувала Хорол і 

просувалась до Сули, при цьому фронт гітлерівської 4-ї танкової армії було розірвано, - її 

частини так і не змогли вже ніколи більше об’єднатись. 13 вересня вдалось форсувати 

Сулу і захопити Лохвицю. 

Просування 40-ї армії серйозно занепокоїло ворога: крім наявних тут 4 німецьких 

дивізій (кожна з них мала по 30-40 танків), угрупування підсилили 11-ю танковою 

дивізією і моторизованою дивізією «Велика Німеччина», - заради стримання фронту 

Манштейн відмовився від запланованого контрудару на Гадяч.  

Але стрімке просування 40-ї армії робило тривожним і її власне положення. Чим далі 

армія вганяла свій бойовий клин у оборону ворога, тим більш небезпечною дугою 

витягувався її фронт: на 14 вересня він простягнувся від Глинська Сумської області на 

південь до Лохвиці, а звідти круто повертав на схід - до Березової Луки.  

Говорячи про лінію просування 40-ї армії, ми маємо на увазі лише дислокацію 

головних сил, - бо передові рухливі танкові частини виривалися вперед набагато далі, 

інколи випереджуючи просування фронту на 10 і більше днів – це понад сто кілометрів!  

От скажімо, у Комишні на пам’ятній дошці записані імена загиблих за визволення 

селища, і серед них - молодший лейтенант Винниченко М.О. Завдяки допомозі керівника 

пошукового відділу Миргородської міської організації ветеранів Долгопятова Миколи 

Миколайовича, нам вдалось встановити долю загиблого. Винниченко Михайло 

Олександрович 1921р.н, командир танку Т-34 2-го танкового батальйону 58 Гв танкової 

бригади. Наскільки далеко його екіпаж випередив головні сили 40-ї армії, свідчить сама 

географія подій: адже загинув він вже в околиці Комишні, - це смуга сусідньої 47-ї армії. 

Промовистою є і дата смерті - 21.08.1943р. – це майже місяць до визволення селища!  

Оскільки в ході наступу 40-ва армія розтягнула власний фронт небезпечною петлею, 

то природньо було очікувати від ворога контрударів по її флангах. Та і армійська розвідка 
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підтверджувала таку небезпеку: на північному крилі, - у Роменському районі Сумської 

обл., терміново розгорталась 7-ма піхотна дивізія вермахту, а на південному крилі (у нас 

на Миргородщині), було виявлено скупчення не менше полку піхоти, 25 танків та 

артилерія.  

Звичайно, вже був не 1941 рік, і за самих несприятливих обставин 40-й армії 

оточення не загрожувало, але ворог був здатен внести сум’яття у бойові порядки військ, 

затримати їх наступ, і як максимум - відкинути їх на східний берег Сули і відновити свою 

оборону вздовж річкової долини.  

Розуміючи важливість збереження наступального темпу у смузі 40-ї армії, 

командуючий Воронезьким фронтом Н.В.Ватутін в ніч на 14 вересня передав їм зі складу 

47- ї армії стрілецьку дивізію. 

Командарм 40-ї армії К.С.Москаленко теж здійснював термінові заходи для 

підсилення флангів: до смуги 42-ї гвардійської стрілецької дивізії, якій загрожував удар, 

було підтягнуто винищувально-протитанковий полк і армійський рухливий 

загороджувальний загін. Також залучався до справи 2-й танковий корпус. Його 

командиру генерал-лейтенанту А.Ф. Попову було наказано у взаємодії з 42-ю 

гвардійською стрілецькою дивізією, відбити ворожі атаки і потім самим перейти у 

контрнаступ. 

Настав ранок 14 вересня. О 8 годині війська 40-ї армії відновили атаки, але зустріли 

рішучий опір. Особливо наполегливо оборонялися ворожі частини, які протидіяти лівому 

флангу армії (північ Миргородщини). На правому ж крилі, - в Роменському районі, опір 

незабаром почав слабшати, і 52-й стрілецький корпус зміг просунутися на кілька 

кілометрів. Командарм Москаленко К.С. вже готував «ударний кулак» з частин 42-ї 

гвардійської стрілецької дивізії і 2-го танкового корпусу для розвитку успіху, але німці 

його випередили. 

Рівно опівдні 14 вересня розпочався очікуваний німецький контрудар по флангах 40-ї 

армії. На північному крилі 7-а піхотна дивізія за підтримки 40 танків захопила Ярошівку, 

Нову Греблю і рушила на південь. З'явилася і фашистська авіація, - групи по 35-40 літаків 

постійно завдавали бомбових ударів по бойових порядках червоноармійців. 

Бої відразу ж прийняли запеклий характер. Однак за дві години гітлерівці, втративши 

10 танків і до 200 солдатів і офіцерів, були змушені припинити атаки. 
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О 14 годині 30 хвилин війська північного флангу завдали удару у відповідь. Для 

розвитку успіху у бій було додатково введено, крім військ вже згаданого «ударного 

кулака», ще одну дивізію, - ворог не витримав і розпочав поспішно відходити на новий 

рубіж по правому берегу річки Удай.  

Про перебіг німецької контратаки на південному крилі 40-ї армії (в районі 

Остапівки), прочитаємо безпосередньо із спогадів генерала К.С.Москаленка: «На лівому 

фланзі армії гітлерівці в той день також почали з контратак. Правда, тут вони діяли 

меншими силами, ніж у смузі 52-го стрілецького корпусу, але з такою ж люттю і так само 

безуспішно. Чотири ворожі контратаки відбив за день 47-й стрілецький корпус, яким 

тепер командував генерал С.П.Меркулов. Вимотавши гітлерівців у боях, наші війська і 

тут змусили їх до відходу». 

Згадане нами джерело, - книга «На Південно-Західному напрямку», чудово 

ілюстроавана і містить багато карт і схем. І вже з першого погляду на карту № 4, «Хід 

бойових дій 8-21.ІХ.1943р.», бачимо, що лінія фронту на 13 вересня проходила 

напівдорозі із Миргорода у Гадяч, - тобто у сучасних межах Миргородського району. 

Карта також показує, що контрудар 14.09.1943р. німці завдавали двома окремими 

колонами. 

Вихованці пошукового загону «Славія» здійснили комп’ютерне масштабоване 

перенесення позицій 112-ї німецької піхотної дивізії (силами якої було завдано контрудар 

14.09.1943р.) з карти № 4 на сучасні топографічні карти, що дозволило деталізувати 

зображення.  

З отриманої картосхеми бачимо, що бойова лінія 112-ї дивізії простягувалась від 

Сули до Хорола через Сенчу, Забодакву, Верхню Будаківку і Остапівку. Німецький 

контрудар здійснювався за двома напрямками (очевидно, щоб обійти болотисту долину 

річки Боди) – з району Забодакви і району Панченки-Верхня Будаківки на північ від 

Остапівки. З огляду на генералізацію карти ми вирішили винести у заголовок статті назву 

«Остапівський контрудар». 

Ворог наступав силами 112-ї піхотної дивізії та 24 танкового корпусу, якими 

керували відповідно - генерал-лейтенант Тіобальд Ліб та генерал танкових військ, 

колишній командуючий німецькими військами у Африці - Вальтер Нерінг. Їхнім 

суперником з боку Чевоної армії був генерал-майор Серафим Меркулов (47 стрілецький 

корпус).  
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На щастя, поміж нами є деякі учасники і свідки тих подій. Згадаємо сьогодні про 

одного з них. Василько Олексій Омелянович 1933 р.н., чудовий професіонал і 

багаторічний дописувач газети «Прапор перемоги» свідчить, що за визволення Онацького 

були бої з німцями. «Три рази атакували червоні підрозділи пагорб на північ від села. 

(Йдеться про висоту 155.2, що підноситься над долиною річки Боди на 45м). Поле перед 

пагорбом було устелено сплошно трупами, їх люди пороздягали, а перед відступом 

гітлерівські солдати повкидали їх у колодязі, щоб зробити воду непридатною».  

Коли захопити висоту не вдалось, тоді червоні відправили танки в обхід Онацького – 

у напрямку на Сенчу, але німці підбили два танки і захопили двох танкістів – побитих, 

обгорілих, - їх потім допитували у штабі. Ворожий штаб  знаходився у дворі 

В.О.Василька, це якраз у центрі хутора Онацького, а у клуні у них був лазарет де було 

півтори сотні поранених. У дворі стояло багато військової техніки. 

Відступили німці таємно – вночі. На ранок була велика радість: люди цілувались, 

давали молоко солдатам, а ті натомість ділилися консервами. 

Про бої у краї нагадують і могильні камені. У центрі Верхньої Будаківки стоять дві 

стели. На одній - імена загиблих на фронтах односельців. На другій – тих, хто віддав 

життя за визволення села, - 6 прізвищ з ініціалами. Оскільки їх імена не вказані, то знайти 

інформацію про них було вкрай важко. Зрештою, нам вдалося встановити особи лише 

двох:  Багайтхан Сесінгулін 1896 р.н. та Копплі Туркалієв 1898 р.н. Обидва 

червоноармійці служили у штабній команді 294-ї стрілецької дивізії і загинули у бою за 

визволення с.Панченки один день – 17.09.1943р. Те, що гинули бійці дивізійного штабу, 

може вказувати на особливу жорстокість боїв у районі Панченки-Будаківка.  

Смерть – це трагедія, яка не може мати ніякого кількісного виміру. За нею стоїть 

розпач матерів, сльози дітей, горе близьких. Тому ми закінчуємо свою розповідь про бої 

14-17 вересня словами поета із Ялти, уродженця Верхньої Будаківки - Москаленка Петра 

Миколайовича. Один із його віршів говорить про  згадану нами будаківську стелу: 

Скрижалей каміння суворе, 

На верхній з них – батька імя 

Так! Вічна, священна їх пам’ять! 

Печаль безкінечна моя… 



 93 

Війна – завжди страшна і жорстока. Але іще страшніше – забуття. Нехай священна 

пам’ять про часи бойових випробуваннь нашого народу, завжди живе у серцях 

миргородців. 

 

Будаківка: бої фронтового значення // Прапор перемоги, 15.11.2013, № 46 

70 років тому наш край став ареною жорстокої боротьби двох ворогуючих армій. 

Прикро, що деякі її сторінки залишаються маловідомими для широких кіл громадськості. 

Тим більше, що проблема визволення Миргородщини висвітлена у літературі 

недостатньо. Адже погляд дослідників частіше був звернений до самого міста Миргорода 

і відповідно – до смуги наступу 373 та 93 дивізій. При цьому яскраві події у віддалених 

населених пунктах інколи випадали з поля зору краєзнавців. Спробуємо дещо виправити 

цей недолік, розглянувши обставини боїв 14-15.09.1943р. в районі Верхньої Будаківки. 

Генерал Кирило Семенович Москаленко у книзі «На Південно-Західному напрямку» 

згадує про те, що його 40-й армії в середніх числах  вересня 1943 року довелося 

стримувати жорстокі контратаки гітлерівців. Ці бої, за його свідченням, мали 

загальнофронтове значення: адже 40-а армія просувалась в напрямку стратегічно-

важливих переправ через Дніпро і поразка в смузі її наступу могла мати сумні наслідки 

для всього Воронезького фронту. А по друге, - саме після провалу згаданого німецького 

контрнаступу, - вже увечорі 15.09.1943р., Манштейн віддає свій відомий наказ про 

відведення військ групи армій Південь за Дніпро. Це подія історична. Адже намагаючись 

заховатись за оборонною лінією «Східний вал», ворог зробив перехід до безнадійної у 

військовому плані стратегії затягування війни. 

Німецький контрудар по флангах 40-ї армії розпочався рівно опівдні 14 вересня 1943 

року. Генерал К.С.Москаленко згадує: «На лівому фланзі армії гітлерівці в той день 

також почали з контратак… Чотири ворожі контратаки відбив за день 47-й стрілецький 

корпус, яким тепер командував генерал С.П.Меркулов. Вимотавши гітлерівців у боях, 

наші війська і тут змусили їх до відходу». 

Чому ми вважаємо, що ці події відбувались саме у нашому краї? Згадані нами 

мемуари містять багато карт і схем. Вже з першого погляду на карту № 4 «Хід бойових 

дій 8-21.ІХ.1943р.» видно, що лінія фронту на 13 вересня проходила напівдорозі із 

Миргорода до Гадяча, - тобто на північному прикордонні Миргородського району. Карта 

також свідчить, що 14.09.1943р. німці завдали у цьому районі контрудар із застосуванням 
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танків. У вихованців пошукового загону «Славія» виникла ідея нанести (враховуючи  

характерні обриси річкових долин Хорола та Сули) на цю карту позначення населених 

пунктів, а потім використати отримані пуансони для здійснення комп’ютерного 

масштабованого перенесення позицій 112-ї німецької піхотної дивізії (силами якої було 

завдано контрудар 14.09.1943р.) з карти № 4 на тогочасні топографічні карти. Це 

дозволило деталізувати зображення. Завдяки отриманій картосхемі ми виявили, що 

бойова лінія німецької 112-ї дивізії 14.09.1943р. простягувалась у межиріччі Сули і 

Хорола через Сенчу, Забодакву, Верхню Будаківку і Остапівку. Незважаючи на значну 

генералізацію карти, ми вважаємо отриману нами інформацію достатньо достовірною, 

оскільки вона підтверджується: 

1) загальним підйомом рельєфу у цьому місці (німцям зручно було саме тут 

налагоджувати свою оборону);  

2) спогадами уродженця  Верхньої Будаківки – Василька  Олексія Омеляновича (про 

три атаки 15.09.1943р. червоноармійцями висоти 155.2 біля Онацького та про підбиті тут 

німцями два наші танки); 

3) даними з німецьких джерел. Працюючи в інтернеті ми знайшли німецький сайт 

пам’яті 57-ї піхотної дивізії. Виявляється, що його головний адміністратор - пан Ханс 

Кіслінг має прямй інтерес до нашої теми. Адже його дід – єфрейтор Вільгельм Кіслінг 

загинув, за даними похоронки, саме 15.09.1943р. у бою між Будаківкою і Свистунівкою, 

вражений шрапнеллю у голову. Його внук Ганс Кіслінг зробив графічну реконструкцію 

бою, де вказав зміни дислокації 57-ї дивізії і район загибелі свого діда.  

Виявилося також, що саме провал німецького контрнаступу 14.09.1943р. призвів до 

зміщення командуючого 57-ю дивізією генерал-лейтенанта Вінценца Мюллера, який зміг 

пробути на своїй посаді лише 18 днів! Згодом цій людині судилося відіграти досить 

яскраву роль у історії. Адже саме з його ініціативи 22.07.1944р. 17 генералів Вермахту, 

усвідомлюючи безнадійність подальшої боротьби, підписали звернення із закликом до 

якнайшвидшого припинення війни. Цей крок вимагав від Вінценца Мюллера особистої 

жертовності, адже Гітлер міг жорстоко помстится його родині, - зрештою, так і сталося – 

всі його близькі опинилися у концентраційному таборі. А вже після війни це допомогло 

колишньому гітлерівському генералу зробити досить стрімку кар’єру у Німецькій 

Демократичній Республіці, посівши місце заступника міністра оборони цієї країни. Життя 
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його закінчилось за недокінця з’ясованих обставин: весною 1961 року він викинувся з 

балкону власного дому у пригороді Берліну.  

Свою розповідь закінчимо спогадами уроджинця Остапівки Поповича Пантелеймона 

Васильовича про обставини відступу німецьких військ у ніч на 16.09.1943р. Він згадує, 

що ворогам вдалося знищити весь зібраний до того часу урожай: спалити всі клуні з 

хлібом та знищити міст через річку Озницю. А також наводить факт, який можна вважати 

символічним: місцевість біля хутора Панченки де розгорівся згаданий нами бій 

15.09.1943р., була напередодні (весною 1943 року) відведена для господарювання двом 

німецьким колоністам… Недовелося…  

 

З історії Зуївець 

Зуївецька старовина в прислів’ях // Прапор перемоги, 10.08.2012,  №  32, 33, 34 

Особливості ментальності. 

До нас наблизились радісні різдвяно-новорічні свята. У дні, коли повсюдно 

лунатимуть чудові стародавні колядки та щедрівки, давайте згадаємо і про інші 

етнографічні скарби, якими багатий наш край. 

В Полтавській обласній бібліотеці імені І.П.Котляревського є чудова книга: «Село 

Зуевцы Миргородскаго уЪзда, Полтавской губернiи» за 1894 рік. Її  автор - вчитель і 

краєзнавець УстименкоТ.М., який проживав у Зуївцях у 19 столітті. Він наводить дуже 

багато цікавого, власноруч  записаного мовознавчого матеріалу,  користуючись яким 

можна скласти коротку історію села з прислів’їв та сталих висловів.  

Вираз «Зіївці—молодці» свідчить не лише про місцевий патріотизм мешканців села, 

але й нагадує нам про певну особливість вимови його назви. Споконвіку назва і її вимова 

відрізнялись: писали «Зуївці», а говорили «Зіївці» - через «і». Причини цієї фонетичної 

особливості залишаються і досі певною загадкою. 

Місцева традиція виводить назву Зуївець від імені Зуй. Саме так звали 

першопоселенця, що був, як вважають розбійником, який колись дуже давно заснував на 

цьому місці свій хутір. А вже від нього і пішла сучасна назва села.  

За іншою версією, засновником поселення теж був якийсь Зуй, але вже не розбійник, 

а пан - що для нас, звичайно, вже тепер не має ніякого значення.  

Прислів’я «що город – то й норов, що село – то й звичай» дає нам підстави згадати 

про психологічні особливості  та яскравий колорит мешканців Зуївець. Краєзнавець 
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Тимофій Устименко відзначає особливу схильність місцевого населення до жартів, іронії 

та гумору, яку він пояснює, крім іншого, великим розвитком у селі щетинницького 

промислу. Щетинники – мандрівні торговці, - в силу професійної необхідності були 

людьми кмітливими, дотепними і мусили багато спілкуватись з людьми.  Поглянемо, як 

вони рекламували свій товар: «От гребінці! от гребіночки, писарські розчісочки! 

Підходте дівчата коси розчесати! Найду гарний гребінець: аби дав Бог вошей, як на 

дубові жолудів, то якъ лопатою горнутимеш!». Про любов до зубоскальства цієї 

професійної групи говорили: «Щетинники увидали - усе просміяли» 

Бувало і не без того, що щетинники обманювали людей людей на торгу, як говорять: 

«Не зівай Химко, на те ярмарок». Потім мусили агресивно віджартовуватись: «Свинячі 

підкови у нас теж бували, та всіх дурних уже підкували».  

Про визначний природний оптимізм мешканців села нам нагадує місцеве прислів’я: 

«Чого мені журицця: хіба у мене хліб є, чи дітей немає?»    

Але найбільшою чеснотою цих людей була добродушність і гостинність:  не  було 

випадку, щоб тут хтось не прийняв на ніч паломника, відмовив у милостині жебраку, не 

подав пожертви  монаху. На краю села, по дорозі з Гадяча на Лубни громадою села було 

зведено «странноприімний дом» для прочан. Поряд з притулком було побудовано 

маленьку, гарну каплицю. 

Родинне життя і демографія. 

Відоме прислів’я «До Дмира дівка хитра,  а  після Дмитра - як вівця» в Зуївцях не 

діяло. Місцеві дівчата були хитрими і після «Дмитра», про що свідчить те, що восени тут 

укладалась найменша кількість шлюбів (12,3 % від річної кількості).   На рушник ставали 

в ранньому віці, - серед молодят 73.3 % мали вік до 25 років, а решта створювали свої 

сім’ї до 45 літ. Старші  женихи були великою рідкістю, тоді говорили: «Не надовго 

старий жениться». Хоча коли помирав чоловік (скажімо від епідемії) то всяка вдова 

поспішала повторно вийти заміж, тому що чоловіча праця мала визначальне значення для 

ведення господарства: «Без хазяїна і скот реве». 

За традицією, спершу поспішали видати заміж старшу дочку перед 

меншими. Так само робили із синами, - щоб старшого «не превернув коритом».  

Ранні шлюби сприяли великій народжуваності, - в середньому на рік вона 

складала у селі неймовірну по теперішнім міркам цифру — 227,9 дітей. Річний приріст 
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населення  (на 1889 р.) досягав 2,6 %.  Порівняймо, - для Миргородського повіту 

він тоді дорівнював 2,36 %. Тривалість життя теж значно збільшувалась, - з  20,8 років 

(!) у 1870 р. до 27,5 років у1889-му. Середньорічна смертність серед жінок тоді була 

дещо вищою, ніж серед чоловіків, - 50,37% . Всього на 1887р. в Зуївцях проживало  4251 

душ. 

Стосунки у сім’ях складалися по різному: «Живуть, як кішка з собакою». Як зразок 

українського гумору можна також згадати: «А вже де жінка старша, то там—копа лиха», 

«Лучче-б свиня укусила, ніж жінка б’є». 

Прагнення швидше стати незалежним господарем, відділитись від батьків, породило 

прислів’я: «Діти малі – лихо мале, діти ростуть—лихо росте» або «Добрі діти батька на 

ноги поставлять, а худі із ніг звалять». На той час добробут родини визначався не так 

площею землі, як кількістю працівників. Навіть семилітня дитина була великою 

допомогою батькам, - скажімо, як погонич під час оранки, а особливо як пастух. Тому 

об’єктивно великі сім’ї були багатшими.  

«Молоді господарі взагалі не відзначаються мудрістю у веденні господарства і 

часто… останньому загоржує розорення», - говорить Т.М. Устименко, тому що «До 

булави треба голови, бо млинок ізгорить, а ставок ізбіжить,  а вишневенький садок не 

вродить ягідок». Прислів’я «Гуртом добре и батька бить» у ті часи мало ще й конкретне 

господарське значення, - не поспішай відділятись від батьків… Хоча молодим часто 

більше подобався інший вислів, направлений проти спільного господарювання: «Гуртове 

—чортове». 

«Хто в приймах не бував, той лиха не видав», - так говорили не лише про приймаків 

у традиційному значенні цього слова, але і про квартирантів-бездомників, які в силу 

різних причин втратили власне житло. Таких людей часто супроводжувала «нужда 

невсипуща». І це явище «бездомництва» у Зуївцях було дуже поширене – на 1891 рік 

3.6% козаків і 14.5% селян були «приймаками». (На той час у селі було 3041 людей 

козацького стану і 786 - селянського). Митарства «по сусідах» були їх сумною долею, - 

про них говорили: «Гонять сердешного, мов солоного зайця». Важко було вжитися у 

чужій хаті, тут спрацьовували то психологічні, то грошові проблеми. Але не будемо 

поспішати ставати на бік лише нещасних «приймаків», - серед них, як і поміж нас, 

бувають різні люди. Так краєзнавець розповідає про одного з таких «сусідів», який за 
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одне літо поміняв трьох господарів. На співчутливі розпитування, що ж він, мовляв, далі 

робитиме без житла, той відповідав: «на мій вік дураків вистачить!» 

Господарство 

Основою господарства було, звичайно, землеробство: «Хліб—всьому голова», 

говорить народ, - «Хліб на хліб не вадить», «Не вважай на врожай, сiй жито— хліб буде». 

Найкраще побажання посипальників на Новий рік, - «Роди Боже жито, пшеницю, всяку 

пашницю!». 

Удобрювання грунту, на відміну від інших сіл, майже не проводили, хоча існувало 

прислві’я: «Вивези каку, то збереш папу» (хліб). Місцеві поміщики забирали гній у селян 

на свої тютюнові плантації безкоштовно,  платили хібащо за сам перевіз 3-5 коп. з 

підводи.  

Від нехватки тяглової худоби глибина оранки була недостатньою: 2.5–4 вершка (1 

вершок – 4.445 см), що приводило до забур’яненості площ і зниження врожайності. 

Під озимину починали орати з середини червня (за старим стилем) а сіяли жито і 

озиму пшеницю з початку серпня до середини вересня, а інколи і довше. Більшість 

господарів сіяли озимину прямо «в борозну», а вже потім боронували. 

При весняній оранці використовували борону рідко, - коли «рілля зіллється». Великі 

грудки розбивали дерев’яним котком, - здебільшого після посіву проса і ячменя, щоб 

краще потім було косить. З цього приводу існує прислів’я, яке демонструє недовір’я до 

згаданої технології: «посієш наволоком, то вродить ненароком». 

При сівбі дотримувались вислову: «сій густо, то не буде пусто, як посієш рідко, то 

вродить дідько». На десятину використовували насіння: жита 9 -10 мір, пшениці 8 -9, 

ячменю 12 -14, вівса 14 -15, гречки 8 - 9 і проса 5 мір. (1 мірка - 26,24 літри) При цьому 

багато що залежало від обставин: «як дітей багато то сій просо рідко – буде каша, а як 

дітей мало а скоту багато, то сій густіш – буде паша». 

Більше всього сіяли жита (за подвірним переписом 1883 року) – 30.5 % площі. На 

другому місці був ячмінь – 23.4 %. Далі йшли: пшениця – 17.5 %, просо – 13.4 %, гречка 

– 10.6 %, овес – 4.6 %.  

З сільськогосподарських машин у Зуївцях застосовували віялки і кінні молотилки 

(останніх було 7 штук на село). Віялками користувалися навіть бідняки, наймаючи їх по 

40-50 коп. на день. Багатшим більше довподоби були молотилки і якщо своїх не 

вистачало, то домовлялися по сусідніх селах. 
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З городини вирощували картоплю, цибулю, капусту і буряки, - інші культури, такі як 

баклажани, петрушка, - використовували дуже рідко. «Зовсім недавно» лише почали 

вирощувати кормові буряки. 

Садівництво було на низькому ступені розвитку, причиною чому була непридатність 

грунту. Високий рівень грунтових вод і «жорства» (солонці) робили проблемним 

багаторічне вирощування фруктових дерев.  

У більшості випадків використовували сорти сливи, вишні та малини. 

Бджолярством на 1892 рік займалось 46 господарів, які мали 1287 колод. При догляді 

за комахами більше користувались батьківськими прикметами, ніж сучасною 

літературою. Лише кілька бджолярів «стали подумувати» про можливість виготовлення 

рамкових вуликів.  

Ремесла 

Зуївецькі майстри були по суті селянами, які шукали в ремеслі додаткового 

заробітку. Для цього найкраще підходив осінньо-зимовий період, коли припиняються 

польові роботи. Більше всього було щетинників – 450 чол. (до 50 % господарств). Друга 

по величині група – колісники, - до 200 майстрів. Решта – біля 100 майстрів, займалися 

різними видами ремесел: теслярів було 22, кравців 15, шевців 12, ткачів 8, ковалів 7, 

бондарів і пилярів по 6,  кровельщиків 5, столярів 4, пічників і шорників по 2, різьбяр по 

дереву -1. 

Наявність лісового масиву і працьовитість місцевих мешканців сприяли розвитку 

деревообробки. Виробництвом коліс тут займалися з діда-прадіда, вдосконалюючись з 

кожним поколінням. Тому і не дивно, що зуївецькі колеса на той час вважалися 

найкращими в губернії і не мали проблем зі збутом на жодній з великих ярмарок. 

Більшість дрібних колесників не мали власної «парні», тому мусили платити 

власнику по 15-20 копійок за випарку ободів. У іншого колесника «тілько тії й слави» 

було, що майстер, а все його виробництво обмежувалось ремонтом старих коліс. 

Заготовку матеріалу колісники здебільшого робили разом: складались по 1-2 

карбованця і купували ділянку лісу. Потім кидали «ляси» (жеребки), - щоб не було 

претензій і так «роздуванювались» (розділялися).   

Виробляли в середньому за сезон по кілька десятків станів коліс на майстра. 

Продавали на ярмарках у Миргороді, Лубнах, Гадячі, Золотоноші та ін. багато коліс 

відправляли залізницею в Кременчук, де здавали їх на єврейські склади. Ціна стану 
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кінських коліс була від 2 до 6 карбованців, волових – від 3 до 8. Були колеса, які 

продавались від 13 до 15 карбованців, - для міських бендюжників. 

Щетинники 

Найколоритніший серед промислів – щетинницький, вартий окремої розмови.   

Мандрівні торговці - щетинники скрізь були відомі під іменем «рашівців» і  

«котолупів». Походження першої назви прозоре, - воно від того, що початок 

щетинницького промисла було покладено у Рашівці. Друга назва нагадує, що раніше 

ними проводилась скупка котячих шкірок. Недарма діти, коли бачили щетинника, то 

піднімали несамовитий нявкіт на все село.  

Промисел був поширений у 4 волостях Гадяцького і 4 волостях Миргородського 

повітів (Зуївській, Савинській, Комишанській і Березово-Луцькій).  Найбільше 

щетинників було у Рашівці, найменше у Комишні. Самі ж Зуївці займали четверте, з 

восьми волостей, місце. 

Саме звання щетинника стало синонімом афериста, пройдисівта не вартого довіри. 

Постійна гонитва за прибутком спотворювала людську подобу, - багато з них ставали 

хворобливими шанувальниками «святих отців карбованців». Але жадібність ще не 

гарантує багатства – більшість з них були і далі бідняками, які працювали «аби харчі  

вернулись». Вислів «не бачив ти щетинницького Бога!» нагадує нам і про важку долю 

простого щетинника, і про ціну його справжної віри і совісті.  

«Ох, не ті времена!», «Колись то було!», «Минулися ті роки, що роспирало боки» - 

ностальгійно говорили щетинники. І причина тут не лише в загальнолюдській любові до 

минулого. Були часи, коли їм «розпирало боки», - це роки до реформи 1861. Раніше 

займатися промислом могли лише вільні люди, яких було порівняно мало. Тож і 

заробляли вони більше. Зі скасуванням кріпосного права становище змінилось - маси 

людей кинулись займатись новим для них промислом, збиваючи ціну на свої послуги.  

Меншою була конкуренція, то і ходити, щоб випродати товар треба було менше. 

Тепер все стало інакше. «Отак то ми ходили, а тепер нема вгаву, нема й перестану!»  

Другою причиною ностальгії щетинників був розвиток кредитної справи. Раніше 

вони брали у купця товару на 500-1000 крб. без усякої гарантії. У ті патріархальні часи 

все вирішувалось просто: кредитор записував «для пам’яті» вугіллям чи крейдою  на 

сволоку - кому і скільки дав. З розвитком системи застав майна і  векселів, зростала 

відповідальність боржника і  можлиівсть для зловживань позичальнка. Не маючи 
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можливості розрахуватись з купцем, дрібний щетинник втрачав землю, садибу і ставав 

неоплатним боржником. Про таких говорили, що він «Узяв на плечі сидора» (торбу, у 

якій щетинники носять товар). «А що, спочив сидір, пора в дорогу?» - насміхалися над 

невдахою. 

Дещо краще було щетинникам середньої ланки, які утримували «тафу» (групу 

дрібних щетинників). Але і їх заробітки були нестабільними: можна було збагатитись, а 

можна і втратити своє. Як тоді казали: «А це парень, так: як нема найди (удачі) то вже 

хоть у тую піди!». «Не закидай далеко сидора!» - бувало говорили щетинники гордому 

господарю «тафи». Дрібнота охрестила середнього щетинника назвою «спинковий» Це 

ймення походить від сорту щетини, яка вважалася найкращою, можливо така назва 

закріпилася від того, що «спинкові», щоб збільшити свої доходи за рахунок рядових 

щетинників, постійно намагалися вибраковувати принесений товар (платити за нього 

меншу ціну). 

Щетинницькою елітою були купці – організатори промислу. Смерть такого купця 

завжди викликала справжню паніку серед «спинкових» та дрібноти. Рвалися усталені 

зв’язки, виникало питання, хто викупить їхній товар, хто забезпечить кредитом і т.п. 

Багатьом цей період переділу ринку загрожував розоренням. Тому слова, що «Рій 

остається без матки» не були для них порожнім звуком.  

Становище рядових щетинників погіршувалось взаємною ворожнечею. Так 

народилось прислів’я: «Дяк не любить дяка, старець – старця, а щетинник - щетинника». 

Нерідко вони влаштовували один-одному різні капості, псували чужий товар. Догледіти 

цього було майже неможливо – дуже багато добра змушені були носити з собою 

щетинники. Як тоді говорили: «скільки там замоту та клопоту!». Прислів’я: «Бог посила 

купця, а чорт підгудів» нагадує нам про те, що на достачу до всього, щетинники не рідко 

ганьбили конкурента перед покупцями, щоб краще спродати власний товар.  Майже всі 

щетинники були великими майстрами розпускати найбезглуздіші плітки, «запудрювати 

мізки», «напускати у вічі туману». 

На своїх сходках, коли власники «тафи» виплачували зароблені гроші щетинникам, 

ті незмінно влаштовували нечувані, як на ті цнотливі часи, пиятики з повним набором 

сумнівних пригод. Серед яких було і «вскакування в гречку». Вчитель і краєзнавець 

Тимофій Устименко називає причиною розвитку сифілісу в Зуївцях саме щетинників .  
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Правда, були серед них і особистості тверезі, гречні та привітні. Але саме до цієї 

категорії найкраще підходило прислів’я: «Сатана горілки не п’є, а християнські душі як 

лев пожирає». Це були показні святенники, які не пили спиртного і скрупульозно 

відвідували церкву, що не заважало їм відчайдушно обманювати і значних купців, і 

рядових щетинників.  

Соціальний склад і землеволодіння 

Зуївецька гормада на 1871 рік складалась з козаків (3041 чол) і  селян (786 чол). 

Козаки, в силу історичних причин, були в цілому багатшими. Скажімо, серед них 

безземельні складали 20,7%, тоді як серед селян – 44.4%. Якщо 7.7% козаків мали більше 

20 десятин землі, то серед селян жоден не мав такого наділу. 

За величиною земельного наділу краєзнавець розподіляє мешканців Зуївець на п’ять 

категорій: «голота» (ті що мають до 3 десятин на господарство) – таких було 47.46 %; 

«біднота» (3-6 дес.), - 21.91 %; «заможненькі» (6-15дес.), - 22.07 %; «заможні» (15-20 дес), 

- 2.85 %; «дуки» чи «багатирі» (20 і більше десятин), - 5.71 %. Нагадаємо, що десятина 

відповідає 1.0925 га. 

Як бачимо, замлеволодіння доброї половини мешканців села характеризується 

прислів’ям: «Свого поля стільки, що як заєць біжить, то хвіст на чужому лежить». Але це 

не значить, що кожен з безземельних  «Кулаком сльози втирав і слізьми хліб солив». 

Серед них були такі, що займались дрібною торгівлею і різними промислами - заробляли 

добрі, по місцевим міркам грощі. З іншого боку, коли родина «заможних» втрачала 

хазяїна, то часто  не могла обробити власної землі. Тоді вже їм доводилося «Битися, як 

риба об лід».  

За 20 наступних років кількість безземельних суттєво зменшувалась – козаків на 8.3 

%, а селян на 15.5 %. Ці зміни відбувались за рахунок переселення в 1870-х рр «на лінію в 

Чорноморію» (Кубань), та в 1890-ті - «на Зелений клин» (Амурська обл). Обсяг міграцій 

був досить серйозним - так 1892 року на переселення записалось 130 сімей чисельністю 

740 душ. Однак нестача землі і далі залишалася великою проблемою - «сутужно на 

землю: ніяк не спобіжиш не тілько купить, а й найнять». 

Левова частка нерухомості переселенців не уникнула рук «дукарів». Деякі з них 

практикували такий спосіб купіввлі землі: приносить кілька карбованців продавцю, як 

завдаток, кажучи: «що-б люде не дали за нивку – те і я дам, нехай тільки остається за 

мною». По селу ішов поголос, що земля вже продана – ніхто вже своєї ціни не 



 103 

пропонував (кому охота «З дужим бороцця а з багатим спорицця»). Тим часом надходив 

час переселення, і селянин віддавав свою землю нізащо. Таким невигадливим способом 

місцеві шахраї поповнювали свої статки. 

На закінчення теми соціального життя згадаємо ще одну його сторону - 

наймитування. Для нашої свідомості це слово стало синонімом крайньої бідності. 

Насправді, це було зовсім не обов’язково. Заможні господарі, свідчить Тимофій 

Устименко, не вважають за ганьбу відпускати зі своєї родини хлопця чи дівчину на літо в 

найми до інших губерній, причому більша частина заробітку найчастіше повністю ішла 

на придбання працівникові святкового одягу і т.п. Що неминуче приводило до певного 

негативного впливу на молодь – з одного боку розвивалась пристрасть до чепуріння 

(«хоч голий – та в підв’язках» - говорить прислів’я); з іншого – втрата інтересу до роботи 

у власному господарстві – за неї ж батьки нічого не платять!  

Отак, завдяки праці Тимофія Устименка ми змогли перенестись в далеку старовину, 

хоч одним оком поглянути на життя мешканців Зуївець 19 століття. Це ніби інший світ, 

який разом з тим інколи неймовірно схожий на наше сьогодення.  

Для тих, хто зацікавився, відзначимо, що книга нашого краєзнавця знаходиться в 

Полтавській обласній бібліотеці та обласному архіві. З нею найближчим часом можна 

буде також ознайомитись на сайті пошукового загону «Славія»: http://slavia.do.am/ 

Історія нашого краю яскрава, багата а інколи і просто неймовірна. Вона варта того, 

щоб ми її пам’ятали. 

 

З історії Хомутця 

Хомутець у житті і творчості Івана Павловського // Прапор перемоги, 29.04.2014, № 

18 

Багатий наш край великими людьми! Чи знайдеш у нас село чи містечко, яке не 

могло б похвалитися своїми видатними мешканцями, слава яких не линула б далеко за 

межі нашої Вітчизни? Не малий поміж іншими населеними пунктами Миргородщини і 

Хомутець. Серед багатьох славних його громадян – історик, архівознавець, педагог; 

біограф І.П.Котляревського, автор понад 150 наукових робіт; засновник музею 

Полтавської битви - Іван Францович Павловський.  

Рід Павловських брав свій початок у Польщі – його батько походив із Познані. А 

народитися Івану Францовичу судилося 9 (22) січня 1851 року в селі Бобровому 

http://slavia.do.am/
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Калузької губернії. Коли йому було три роки, батьки переїхали жити до Хомутця. Тож 

найдорожчі дитячі враження у нього були пов’язані саме з цим містечком.  

Важко точно сказати, скільки часу він провів у нас на Миргородщині. Відомо, що 

згодом батько переїхав до Полтави, де влаштувався майстром залізничних майстерень – 

це забезпечувало незмірно вищий рівень заробітків, ніж він міг отримати у Хомутці.  

1870 року Павловський закінчує Полтавську цивільну гімназію. Якщо врахувати час 

навчання (воно тривало 4 роки), то можемо зробити висновок, що Іван Францович не міг 

проживати у Хомутці після 1866 р., тобто він покинув містечко до досягнення ним 15-

річного віку. В будь-якому випадку це був золотий час його життя, час коли людина 

формується як особистість, зі своїми уподобаннями, уявленнями, цінностями. 

Перебування у Хомутці значною мірою вплинули на коло його інтересів. Адже у 

містечку були стародавні вали, - овіяні легендами свідки вже невідомих нам подій 

минувщини. Швидше за все, це були залишки козацької фортеці – у ті часи практично 

кожне сотенне містечко мало власні укріплення. Але народна уява по своєму відроджує 

минуле - одна з легенд розповідає про те, що «городок» у центрі села спорудили шведські 

солдати для захисту від росіян. Чи не від тих переказів витоки постійного інтересу Івана 

Павловського до теми Північної війни? Чи не тому у його роботах не раз згадуються 

загадкові хомутецькі вали?  

Дослідження подій Північної війни зрештою привело Івана Францовича до 

найголовнішого досягнення його життя – до створення музею Полтавської битви. Йому 

судилося стати «батьком» знаного у світі закладу. На сьогодні це унікальний науково-

методичний центр вивчення історії України XIV — XVIII століть, єдиний в Україні 

музейний заклад, що входить до Міжнародної організації військово-історичних музеїв під 

егідою ЮНЕСКО. 

Приїзд Павловських до Хомутця співпав з надзвичайно яскравими і емоційно 

насиченими подіями, які сколихнули наш край. З 1853 р. розгорілась Кримська (як її тоді 

називали - «Східна») війна, яка об’єднала проти Російської імперії італійські, турецькі, 

англійські та французькі збройні сили. Скрута змусила царя Миколу І до використання 

бойових традицій українського козацтва. У лютому 1855р. вийшло «височайше 

повеління» Малоросійському генерал-губернатору С.Кокошкіну про негайне формування 

полків козацької кінноти. Звістка викликала неймовірний сплеск енергії, - практично 
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кожен шукав можливості потрапити до війська - здобути унікальний для рабовласницької 

країни привілей свободи.  

Зрештою, українські війська так і не були допущені до району бойових дій. Це був 

останній в історії заклик наших козаків на захист імперії. І родина Павловських у 

Хомутці стала свідками цього масового руху – пошуку козаччини. Розповіді батьків і 

безпосередніх учасників війни – «останніх» козаків, напевне підхльостували інтерес Івана 

Францовича до цих резонансних подій, як і до козацтва взагалі. Не дивно, що у 1910 році 

вийде друком праця дослідника «Малоросійське козацьке ополчення».  

За свою 40-річну викладацьку (Полтавський Кадетський корпус) та наукову 

діяльність І.Ф.Павловський здобув багато нагород. Був нагороджений орденами: св. 

Станіслава ІІІ ст. (1879), св. Анни ІІІ ст. (1883), св. Станіслава ІІ ст. (1887), св. 

Володимира IV ст. (1895), св. Володимира ІІІ ст.(1909); 1909р. став дійсним статським 

радником (що відповідало військовому званню генерала), здобув звання дворянина 

(1903). Але найбільшим визнанням праці дослідника буде вдячна пам’ять земляків. 

 

З історії Миргорода і Миргородщини 

Наша гордість і наша слава // Прапор перемоги, 25.01.2013, № 4 

Незабаром Новий рік, і за святковим гамором  непомітно пройде маленька річниця 

події, яка, проте, має відношення до усіх нас. 1 січня 2013 року виповниться 115 років від 

створення (і 95 років від часу ліківдації) одного з елітних військових підрозділів, який 

служив спершу Російській імперії, а потім і Українській державі. Ідеться про наш, 168-й 

піхотний Миргородский полк. 

2012 року за підтримки Миргородської міської ради та передової громадськості 

побачила світ чудова книга Валерія і Вікторії Шаповалових «Іван Андрійович 

Зубковський – лікар, генерал, людина», у якій автори наводять текст промови тодішнього 

міського голови Івана Зубковського зверненої до представників Миргородського полку. 

Тоді, у розпал небаченої за жорстокістю Першої світової війни, Іван Андрійович  серед 

інших, знаходить такі слова: «Вся эта боевая, блестящая геройскими подвигами, история 

Миргородского полка – есть не только гордость и слава полка, но и наша гордость, и 

наша слава».  То давайте згадаємо ту історію… 

Свій початок Миргородський полк веде від 1898 року. Основою його формування 

став 3-й батальйон Київського губернського гарнізонного полку. У березні 1891 року він 
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отримав назву Миргородського резервного. 1898 р. цей підрозділ було розгорнуто у 

новий 168-й піхотний Миргородський полк 42-ї дивізії російської армії, який 

дислокувався у Києві на території Нової Печерської фортеці у вежі № 1. Споруда у якій 

розміщувались казарми Миргородського полку збереглась до наших днів і є пам’яткою 

фортифікаційної архітектури. Це триповерховий цегляний підковоподібний редюїт, 

діаметром 110 метрів. Тепер вежа перебуває в підпорядкуванні Міністерства внутрішніх 

справ, у ній містяться підрозділи Київської бригади внутрішніх військ. 

168-й піхотний полк був Миргородським не лише за назвою. Служили у ньому 

багато наших миргородців, адже підрозділ комплектували з мешканців Лівобережної 

України. У цьому мабуть і полягала таємниця високих бойових характеристик полку. 

Адже його основою були хлопці треновані важкою щоденною сільською працею. Звичні 

до суворого патріархального послушенства батькам, вони були добрими солдатами і 

безумовними виконавцями наказів військового керівництва. Та й козацьку ментальність, 

на той час ще зовсім живу, не варто скидати з рахунку. 

Видатний російський військовий діяч, генерал-майор Борис Володимирович Геруа у 

книзі «Спогади про моє життя» так описує своє перше враження він наших миргородців: 

«Вступаючи у командування ротою … я, звичайно, запитував себе, якою мірою мене 

вразить різниця зі службою у гвардії. Дуже швидко я переконався, що відмінності були 

лише зовнішні і несуттєві». Вояки були нижчі на зріст (у гвардію добирали велетнів), 

натомість менше заморочені муштрою і караульною службою.  

Автор, колишній командуючий 6-ю ротою 168-го полку, дає позитивну 

характеристику також і високим морально-психологічним якостям старшин: 

«Офіцерський склад бідніше і простіше, але по своєму середньому культурному рівню 

навряд чи помітно нижче офіцерства гвардійського полку»; «За роки служби у 

Миргородському полку я не можу пригадати жодної полкової пиятики, … і не можу 

пригадати офіцерів, які б віддавались алкоголю у маленьких компаніях чи – іще гірше – 

насамоті. Навіть у таборах … вони пили за стійкою не звичну горілку, а молоко! Звичка 

виявилась захоплюючою і я приєднався до молочної дієти». Поряд з тим, у багатьох 

полках провінції загальна атмосфера була такою, що офіцери серйозно опускались і 

деградували. 

168-й Миргородський уписав себе в історію, хоч і не кожен визнає її однозначно 

позитивною. Так, скажімо, усім відомо ще з шкільної лави, що вніч на 18 листопада 1905 
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року у Києві відбулось збройне повстання під керівництвом поручика Бориса 

Жаданівського. Не кожен лише знає, хто саме його придушив…  Так, це були наші… 

Повсталий 21-й саперний батальйон вийшов на Печерську площу і забарикадувався між 

рундуками. Проти повсталих відправили навчальну команду Миргородського піхотного 

полку. Після тривалої перестрілки опір було зламано. 258 солдат було арештовано, 

більше 100 втекли зі зброєю.  

До відповідальності було притягнуто 106 осіб: розстріляно - 11, отримали різні 

терміни каторжних робіт - 32, по три роки дисциплінарного батальйону - 19, решта – по 4 

місяці ув’язнення. 

Суд також встановив, що повстання мало «мазепинський» характер і ставило на меті 

відірвання України від імперії. Організатором акції було названо члена УНП і 

самостійника М.Шевченка.  

Як один з найбоєздатніших, полк брав участь у війнах початку ХХ ст. Коли 

розгорілась Російсько-японська війна, його було відправлено на Далекий Схід. У червні 

1905 року, у складі 42-ї піхотної дивізії 9-го армійського корпусу він прибув у Манжурію, 

але там усе вже було вирішено: 27 травня Росія пережила останню поразку у тій війні – 

під Цусімою. Наступила черга дипломатів… 

Під час Першої світової війни Миргородський полк на чолі з полковником Г. 

Яковенком вважався одним із найкращих у царській армії, особливо відзначившись у 

боях з австро-угорськими військами під Красним та Ярославом у Галичині влітку–восени 

1914 р. На базі Миргородського полку було сформовано 312-й Васильківський полк 78-ї 

піхотної дивізії, названий на честь Васильківських укріплень. За визнанням австро-

угорських та німецьких військовиків, це була найкраща дивізія російської армії на 

Південно-Західному фронті. Вона була однією з двох дивізій російської армії 2-ї черги, 

яку Микола ІІ наказав зберегти від розформування після закінчення війни та розташувати 

в Галичині.  

Після закінчення Першої світової війни рештки Миргородського та Васильківського 

полків було залишено у складі армії Української Держави гетьмана П.Скоропадського та 

розташовано по інших містах України, де наприкінці 1918 року вони припинили своє 

існування.  

З історією полку в різний час були пов’язані багато яскравих людей. Першим серед 

них згадаємо Миколу Миколайовича Духоніна (1876-1917). Походив з дворян 
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Смоленської губернії. У 1902 році закінчив Академію Генштабу по першому розряду. З 1 

лютого 1902 по 1 травня 1904 року командував ротою у 168-му Миргородському 

піхотному полку. Під час Першої світової війни здійснюава керівництво розвідкою штабу 

3-ї армії. З 23 вересня 1917 став начальником штабу верховного головнокомандуючого 

О. Ф. Керенского, а після його втечі (з 16 листопада до 3 грудня) був виконуючим 

обов'язки верховного головнокомандуючого. 

9 листопада 1917 Ленін, Сталін і Криленко викликали Духоніна по телефону, 

вимагаючи негайно вступити в мирні переговори з австро-німецьким командуванням. 

Духонін відмовився, після чого йому оголосили, що він звільнений з посади 

головнокомандувача, але повинен виконувати свої обов'язки до прибуття нового 

командувача - Криленка. 

19 листопада Духонін розпорядився звільнити з в'язниці в Бихові генералів 

Корнілова, Денікіна та інших заарештованих після корніловского заколоту. 3 грудня 

1917 року у Могилів прибув М. В. Криленко, який віддав наказ про свій вступ на посаду 

голкома і передав Духоніну, що його буде відправлений у Петроград в розпорядження 

РНК. На автомобілі Криленка Духонін прибув на залізничний вокзал, де і був убитий 

більшовиками.  

Обставини убивства породили вислів: «відправити у штаб до Духоніна», що у часи 

громадянської війни означало «розстріляти». 

1907 року закінчив Київську військово-фельдшерську школу і став працювати 

фельдшером у 168-му Миргородському піхотному полку Губенко Павло 

Михайлович (1889-1956). Той самий, більш відомий, як Остап Вишня, - чудовий 

письменник, новеліст, класик сатиричної прози і засновник її нового жанру – усмішка.  

Був офіцером медичної служби УНР. Того йому і не пробачили, що був 

«петлюрівцем» - 1933 був звинувачений у замаху на товариша Постишева і 

заарештований, у таборах перебував до 1943 року. Реабілітований 1955 року. 

 Варфоломій Пимонович  втимо вич (1889-1950) — підполковник армії УНР, 

український військовий і громадсько-політичний діяч, журналіст. З грудня 1912 по 

вересень 1913 року служив у 168-му піхотному Миргородського полку. Протягом 

весни 1917, спільно з М.Міхновським займався організацією українських військових 

частин. Перебуваючи у відпустці у Києві, став одним із засновинків Українського 

військового клубу ім. П. Полуботка. 
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Брав участь у вуличних боях проти більшовиків у Києві у січні 1917 року. З 17 

травня 1919 — начальник штабу коменданта тилу Дієвої армії УНР. З 1924 р. жив 

у Львові, займався активною громадсько-політичною діяльністю. У 1939 році був 

заарештований польською владою, утримувався у концтаборі у Береза Картузька. 

У 1943 р. вступив до дивізії СС «Галичина». У березні—травні 1945 року був 

заступником начальника старшинської школи Української національної армії. Після 

закінчення війни перебував у таборі для переміщених осіб у Міттевальді, де й помер 

незадовго до виїзду до США. 

Вукола Юстимович Дітель (1881-1976)— підполковник Армії УНР. 

З 1913 року служив у 168-му піхотному Миргородському полку. Останнє звання у 

російській армії — штабс-капітан. З 16 грудня 1917 року — помічник начальника 

автопанцерного відділу Військового міністерства Центральної Ради. Як командир 

броньовика брав участь у вуличних боях (січень 1918 р.) у Києві проти більшовиків. 

Після залишення Києва українськими військами був заарештований більшовиками та 

виведений на розстріл. Під час розстрілу був важко поранений, але вижив. 

1 травня 1918 р. закінчив Інструкторську школу старшин (1-й випуск). Служив 

у Сердюцькій дивізії армії Української Держави. У червні 1919 р. потрапив до польського 

полону. Після ліквідації таборів інтернованих вояків Армії УНР жив у Варшаві. У 1942–

1944 рр. працював в Українському Червоному Хресті у Києві. У 1944 р. емігрував до 

Словаччини, у 1951 р. — до США. Жив у Нью-Йорку. 

Мазур-Ляховський Василь Омелянович (1889-1949) — військовий старшина армії 

Української Держави. Підпоручик 168-го піхотного Миргородського полку, у складі 

якого брав участь у Першій світовій війні. Закінчив два курси Військової академії 

Генерального штабу (1917). У 1917 році — старший ад’ютант штабу 11-ї піхотної дивізії, 

помічник старшого ад'ютанта оперативної частини штабу 8-ї армії. Останнє звання 

у російській армії — капітан. 

З 10 березня 1918 року — помічник начальника розвідчого відділу Генерального 

штабу УНР. За Гетьманату був підвищений до звання військового старшини. З 9 січня 

1919 року — у розпорядженні штабу Лівобережного фронту Дієвої армії УНР. Восени 

1919 року перейшов на бік Збройних Сил Півдня Росії. 

З 1921 року перебував в еміграції у Німеччині, співпрацював з журналом «Война и 

Мир». Згодом мешкав в еміграції в Аргентині. 
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З Миргородського полку у 1913 році почалася військова кар’єра солдата строкової 

служби, майбутнього маршала Радянського Союзу Андрія Івановича  рьоменка (1892-

1970).  

Непростим був шлях 168-го Миргородського полку і по різному складалися долі його 

вояків. Чи наша справа, сьогодні, з висоти сучасності, когось із них величати чи 

ганьбити? Все це миргородці, - так вони себе називали… То давайте сьогодні, у 

переддень свят, легко згадаємо про них. І будемо пам’ятати… 

 

Пам'ять змінює наше життя. Сайт Миргородської організації ветеранів України 

 // Прапор перемоги, 09.08.2013, № 32  

Наш славний край – Миргородщина – відомий на весь світ не лише видатними 

митцями і вченими, але і великими воїнами. Наша справа і обов’язок – збереження 

священної пам’яті про цих чудових людей. 

Видатному державному діячеві і нобелівському лауреату Вінстону Черчілю 

належить вислів: «Пам’ять це завжди керівництво до дії». Добре сказано. Пам’ять 

повинна змінювати наше життя і кликати до дії.  

З радістю відзначимо, що у нас на Миргородщині, діяльність присвячена збереженню 

історичної пам’яті розгорнута серйозно. І новий напрямок у цій роботі було 

започатковано 10 квітня цього року, коли у приміщенні Миргородської гімназії імені 

Т.Г.Шевченка відбулась перша конференція представників пошукових загонів міста, 

району і спілки ветеранів під назвою: «Роль пошукових загонів у вихованні учнівської 

молоді».  

Тоді було затверджено багаторічну програму дослідницької діяльності і визначено її 

головні напрямки, прийнято рішення щодо активізації дослідження подій Другої світової 

війни.  

У ході дискусії про шляхи підвищення ефективності нашої діяльності, було вирішено 

створити електронний банк даних краєзнавчих матеріалів Миргородщини. Дійсно, 

пошукові загони здійснюють великий обсяг роботи, накопичуюють багато інформації про 

історію краю, але який у цьому сенс, якщо всі ці відомості, у своїй масі все-одно 

залишатимуться недоступними для громадськості? Перетворювати живу народну пам’ять 

на стоси паперу у шухлядах столів - недопустимо! 
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Так і народилась ідея створення сайту Миргородської організації ветеранів України, 

який крім інформування про роботу вказаної структури, повинен стати: 

1) місцем оприлюднення всіх дослідницьких робіт пошукових загонів 

Миргородщини; 

2) базою реалізації інтернет-проекту «Воїни – миргородці». Згаданий проект 

передбачає збір і розміщення в мережі інформації про долю і бойовий шлях КОЖНОГО 

воїна, що народився на Миргородщині, загинув тут, чи мав інше відношення до нашого 

краю.  Ідеться про всіх без винятку: досі живих чи загиблих на війні, нагороджених чи 

ненагороджених, відомих генералів чи пропалих безвісти рядових...  

Ідея проекту «Воїни – миргородці» дуже смілива і багато у чому унікальна. Її 

сміливість полягає у величезному обсягу роботи, яку треба виконати. Скажімо, у 1941-

1945 рр. з Миргородщини було призвано до війська біля 30000 бійців, - долю кожного з 

них ми взялись дослідити і оприлюднити на сайті. Ці 30 тис. - це багато, але крім них 

залишається ще багато миргородців, які були учасниками інших воєн та збройних 

конфліктів. Передусім це стосується несправедливо забутої Першої світової війни, 

пам’ять про героїв якої шанує весь світ...     

За рішенням конференції, створення і адміністрування сайту Миргородської 

організації ветеранів України було доручено вихованцям пошукового загону «Славія» 

Миргородської ЗОШ №1 імені Панаса Мирного. Вони негайно взялися до справи, і вже 

12 квітня ресурс розпочав свою роботу. 

Сайт створено руками дітей, … від цього він щось виграє, а щось і втрачає. Він 

також не має ні спонсорів, ні високих покровителів, які б  надавали організаційну чи іншу 

підтримку. Але наш проект має і велику перевагу - самостійність. Він народився з 

дискусії, - ніким не заплановано; він створений руками самих учнів; для нього характерна 

унікальна співпраця поколінь: організації ветеранів і школярів-учасників пошукових 

груп; інформація, яку ми розміщуємо – надана пошуковими загонами тих шкіл, які 

виявили власне щире бажання робити це для рідного краю. Тому можемо сказати, що 

проект носить характер народної ініціативи і є одним з паростків громадянського 

суспільства на Миргородщині. 

17 травня, у ході третьої конференції пошукових загонів Миргорода і району, було 

висловлено довіру головному редактору сайту – Москаленку Я.В., та затверджено основи 
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редакційної політики в рамках інтернет-проекту «Воїни – миргородці». Вони 

передбачають: 

1) невикористання партійної символіки і риторики, - адже пам’ять про минуле 

належить усім, незалежно від політичних уподобань; 

2) невикористання штампів комуністичної чи іншої пропоганди, адже пропоганда – 

це ідеологічна зброя, а наш проект не спрямований на боротьбу проти когось; 

3) невибірковість пам’яті, - не замовчування незручних для когось епізодів історії, 

адже наше завдання показати життя воїна, повсякденну трагедію і звитягу війни; 

4) неполемічний характер розміщених матеріалів, - ми не повинні когось у чомусь 

переконувати. Ми оприлюднюємо історію окремих людей, щоб з неї скласти мозаїку 

великої минувщини нашого краю;  

5) документальність, - обов’язково фіксуємо авторство і джерела надходження 

матеріалу.  

Від початку минуло уже три місяці і ми коротко можемо говорити про певні 

проміжні результати нашої роботи. За цей час на сайті розміщено 2459 бойових біографій 

учасників Другої світової війни (це в середньому припадає по 28 на добу), що становить 

біля 8 % від кількості мобілізованих з Миргородщини. Крім воїнів, яким випало 

випробування 1941-45 рр., розміщено матеріали про бійців Першої світової, 

Громадянської воєн та конфлікту на о. Даманському 1969р. За цей час сайт відвідали 

1929 чол., серед яких є іноземці: німців - 2 і росіян - 9. 

Усіх читачів «Прапора перемоги» запошуємо відвідати сайт Миргородської 

організації ветеранів - http://myrgveteranus.at.ua, але ще більше просимо до співпраці. 

Розміщуйте у нас біографії рідних, їх спогади про війну, фотографії, ксерокопії 

документів. Адже «пам’ять це завжди керівництво до дії».   

Пам’ять про діда, про свій рід завжди світла, незалежно від того, які випробування їм 

судилися. Нехай вона об’єднує усіх миргородців на добрі справи.  

 

«Рятівник Європи» Степан Куницький // Миргород - наш дім, 27.02.2014, № 

9 та 06.03.2014, №10 

Кожне місто славиться справами своїх громадян. І наш Миргород не бідний 

видатними людьми. Серед багатьох відомих світові наших земляків є ім’я славетного 

дипломата, розвідника, полководця і гетьмана Степана Куницького. Він жив у нашому 

http://myrgveteranus.at.ua/
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місті, - його дім стояв десь у історичній частині міста. Ми ходимо по тих саме вулицях, 

що ходив і він… Згадаємо про нього… 

Перша документальна звістка про цю видатну людину стосується часів Руїни – 

громадянської війни доби козаччини. Тоді Куницький був одним з найбільш видних 

дипломатів України. Саме його відправляв до Стамбула з важливими дорученнями 

тогочасний гетьман правобережної України Петро Дорошенко. 

Саме Степану Куницькому довелось домовлятися про одруження племінника 

лівобережного гетьмана Дем’яна Многогрішного з донькою володаря правобережжя - 

Петра Дорошенка. Цей шлюб повинен був об’єднати Україну шляхом своєрідної 

династичної унії. На жаль, цей  захід мав своїм наслідком лише падіння 

Д.Многогрішного, - у вересні 1672 р. до влади прийшов І.Самойлович. Однак зазначимо, 

наскільки гетьман був вдячним С.Куницькому, що після арешту, - на допиті у Москві, 

Демян Многогрішний з останніх сил виправдовував перед своїми «співрозмовниками» 

С.Куницького, видаючи його за великого шанувальника московського царя.  

Перед зміщенням лівобережного гетьмана, - у січні 1672 року С.Куницький знову 

прибув до козацької столиці - Батурина. Як засвідчили московські посланці А.Танєєв і 

Д.Іванов, він «...приїжджав для того, щоб йому гетьман дав місце на цьому боці Дніпра, 

де йому збудуватися». Прохання було виконано: Куницькому надали звання військового 

товариша (тобто зачислили до своєрідного кадрового резерву, члени якого за статусом 

наближались до полкової старшини) і дозволили оселитися у Миргороді. 

Крім дипломатичної роботи, пану Степану часто доводилось виконувати роль 

розвідника (дипломатів недарма називали «почесними шпигунами»). Куницький не раз 

здійснював таємні доручення гетьмана. Скажімо, того ж 1672 року він, під приводом 

вирішення питання про «повернення боргів» вирушив до Варшави. В результаті місії 

було здобуто надзвичайно важливу інформацію про зміст таємних переговорів між 

польським королем і послами кримського хана.   

Влітку того ж року, отримавши наказ Самойловича «про всякі вісті тамошні 

провідати», Куницький знову вирушає до Корони Польської. Звернемо увагу на широту 

зв’язків розвідника: під час цієї поїздки він «…був у короля великого у Львові, у 

коронного гетьмана в Яворові, у польного гетьмана в Любомлі і у литовських гетьманів в 

обох під Бродами».  
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23 березня 1677 р. він повідомив Івану Самойловичу важливі відомості про рух 

турецьких військ у напрямку Чигирина та їхні наміри завоювання Києва. Куницький 

також сповіщав гетьмана про перспективи  роботи організованої ним мережі розвідників. 

У липні 1677 р. Куницький повідомляв про переговори з поляками представника 

«князя Малої Русі-України» Ю.Хмельницького стосовно віддання йому Правобережної 

України з кордоном по р. Случ. 

Наприкінці квітня 1678 р. С.Куницький знову подає до канцелярії лівобережного 

гетьмана відомості про укладення миру між Варшавою і Стамбулом, про побудову 

турками переправи через Дністер поблизу Рашкова та про можливий час їхнього виступу. 

Окрім того, він звертав увагу гетьмана на дислокацію польської армії: «...Річ Посполита 

(посполите рушення) стояти буде під Львовом, а військо кварцяне під Берестечком». 

Про визнання цінності розвідувальної інформації, яку роками забезпечував 

Куницький, свідчить те, що його донесення лівобережний гетьман надсилав до Москви 

негайно – відразу після їх надходження. 

У вирі дипломатичних та розвідувальних акцій, герой нашої розповіді не забував 

потурбуватися і про себе. Виконуючи завдання Самойловича він прибув до польській 

столиці, де використовуючи свої широкі зв'язки (а можливо і підкуп), добився прийняття 

на вальному сеймі 4 січня 1673 р. спеціальної «конституції» за № 39 під назвою 

«Нобілітація козаків Запорозьких». У ній було сказано: «за лицарську відвагу і вірність» 

Степана Куницького з братами Василем, Федором та племінниками — Анастасієм, 

Дмитром, Іваном «до клейнодів шляхетства польського допускаємо і за шляхтичів 

вважаємо».  

Проти новоспеченого шляхтича, який мав великий вплив на гетьмана, відразу було 

організовано інтригу. Від його пасинка - Д.Лісницького хитрістю було здобуто 

компрометуючий матеріал (надання шляхетства С.Куницькому трактувалося як зрада 

Війську Запорозькому).  

Тому після приїзду до Батурина самого Куницького його не допустили до зустрічі з 

гетьманом і після попереднього звіту дозволили відїхати до Миргорода. Невдовзі 

І.Самойлович наказав заарештувати С.Куницького і відправити його до Батуринської 

в'язниці. Тут за дорученням гетьмана йому було вчинено допит. Під час слідства 

виявилося, що Куницький перебуваючи у Варшаві видавав себе за полковника Війська 

Запорозького. 25 листопада 1673 р. гетьман І.Самойлович, вивчивши матеріали справи 
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постановив, щоб С.Куницького судили на раді старшини, яка щорічно відбувалася у січні 

в день Хрещення Господнього. 12 грудня до гетьманської столиці була відправлена 

грамота за підписом московського царя, у якій висловлювалася згода з тим, щоб 

шляхтича Куницького судили згідно з військовим козацьким правом. Чим закінчився суд 

над військовим товаришем С.Куницьким невідомо, але навряд чи покарання було 

надмірно суворим – він був назвичайно цінною людиною...  

Однак ці події змінили його життя – він покидає Миргород. У березні 1677р. 

Куницький уже був старостою у Немирові – столиці Правобережного гетьманату 

Ю.Хмельницького. Тут він продовжував виконувати розвідувальну діяльність в інтересах 

І.Самойловича. 

На певному етапі розвідник вирішив почати власну політичну гру: коли у 1681 р. 

турки проголосили гетьманом Правобережної України молдавського господаря Ю.Дуку, 

Куницький погодився стати у нього білоцерківським полковником. Це обурило поляків, 

які вважали його «своїм»: 30 вересня 1681 р. король Ян III Собеський в одному з листів 

писав: «не знаю, що робити з тим Куницьким віроломним, який проти пактів назначений 

полковником - чи пустити його, чи затримати, чи покарати?».  

А пан Степан тим часом продовжував діяти – з його ініціативи 23 липня 1683р. 

козацька рада затвердила відозву до Речі Посполитої із закликом до спільної боротьби 

проти Туреччини. У відповідь Ян III Собеський універсалом від 24 серпня 1683р. 

призначив Куницького гетьманом Війська Запорозького. Наприкінці літа 1683р. козаки 

Куницького вигнали з Немирова війська молдавського господаря Дуки, - колишній 

шпигун став повноцінним володарем Правобережної України.  

У вересні 1683р., після історичної поразки турецьких військ під Віднем, склались 

сприятливі можливості для витіснення турків із Центрально-Східної Європи. Тому 

Куницький організував два походи на буджацький степ і Молдавію - у вересні-жовтні та 

листопаді-грудні 1683р. Ця акція стала найголовнішою подією у житті гетьмана, завдяки 

якій він здобув звання «рятівника Європи».  

Наприкінці листопада 1683р. полки С.Куницького зайняли м.Нагаї, де знищили 

турецьку залогу. Потім захопили Кишинів. Там вони об'єдналися з молдавськими 

військами Ш.Петричейку. У Кишиневі відбулась унікальна подія: «на плацу з дітьми і 

жінками рахуючи до 30 000, Військо Волоське в Кишиневі виконало присягу на службу 

Божу ЙКМ (Його Королівській Милості) і Речі Посполитої і нам Війську ЙКМ 
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Запорозькому» — повідомляв український гетьман до Кракова. Молдавське князівство 

відмовлялось від турецького протекторату і переходило під зверхність українського 

гетьмана! 

4 грудня 1683р. козацько-молдавське військо здобуло блискучу перемогу над 

турецько-татарськими силами під м.Кіцканами. Згідно зі свідченнями очевидців, 

Тягинський шлях упродовж чотирьох миль був усіяний ворожими трупами, а козацьке 

військо не втратило жодної людини! Здобувши перемогу, правобережний гетьман рушив 

углиб ногайських володінь, - козаки вирішили показати татарам, як то плюндрувати 

чужий край. От як про це писала «Хроніка» Мегмед-Гірея: «Понад тридцять тисяч 

нікчемних гяурів ударили на люд ногайський на рівнинній околиці Бендер та Ізмаїла. 

Руйнуючи житла і забираючи особисті речі люду магометанського, багатьох з них 

вбивали на палі і припікали вогнем, а села їхні пускаючи з димом і збурюючи, опанували 

вони містечко Ізмаїл». Сам Куницький звітував до Варшави про знищення близько 

трьохсот тисяч ворогів. 

Про неймовірні перемоги Generale de Cosacchi Kunitsky з захопленням присала 

тогочасна європейська преса: «Nowiny z Wеgier», «Eigentliche Relation» (Краків), 

«Novissvma relazione» (Венеція), «Nuova е distinta Relatione...» (Неаполь), «Gazette» 

(Регенсбург) та ін. Зимовий похід козацького війська було увічнено у мистецьких творах. 

Зокрема у 1684р. австрійський художник Й.М.Лерх виконав гравюру «Зображення 

нападу козаків на чолі з гетьманом Куницьким спільно з волохами і молдаванами на 

татарів біля Дністра і перемога над татарами». Робота відтворює битву під Кіцканами, 

страту полонених татар і містить зображення гетьмана Степана Куницького.  

Наприкінці грудня 1683 р. ситуація докорінно змінилась – наближалась роззлючена 

віденським розгромом, велитенська армія турецького султана. Довелось швидко 

відступати. 30 грудня вороги 3 км. При цьому їм довелося витримувати жорстокі удари 

японців, які намагались недопустити переправи головних сил противника. Саме під час 

боїв за утримання плацдарму - 18 серпня 1939р., загинув мешканець Миргорода 1916 р.н., 

курсант Гармашов Борис Григорович. 

До ранку 20 серпня ударне угрупування повністю переправилось на правий 

берег. На той час наступаючим удалось забезпечивши собі наздогнали українсько-

молдавське військо на березі р.Прут поблизу с. Тобак. Зазнавши у багатоденному бою 

значних втрат, козаки покинули табір і відступили на Правобережжя.  Поразка не додала 
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авторитету гетьману. Крім того - його фігура викликала роздратування у столицях 

кількох сусідніх країн. Під час ради у Могилеві у березні 1684 Степана Куницького було 

убито. Чи це був хаотичний сплеск козацької стихії, чи щось інше?  Не будемо гадати.  

Він був героєм історичної трагедії, гідним шекспірівського пера. Його життя – 

ланцюг неймовірності і звитяги. Нехай не забудеться поміж миргородцями ім’я Степана 

Куницького.   

 

Халхін-Гол: миргородський слід. Перебіг бою у біографіях земляків // Прапор 

перемоги, 19.12.2014, № 51 

75 років тому закінчилась Друга російсько-японська війна. У Країні вранішнього 

сонця так прийнято називати  бойові дії 1939 року на берегах річки Халхін-Гол. Далекий 

відгомін збройного протистояння на монгольському кордоні сьогодні досягає нашого 

краю. Тому давайте згадаємо про миргородців, які брали участь у тих подіях і загинули за 

багато тисяч кілометрів від України. 

Книга Пам’яті України фіксує імена 631 загиблих у боях на Халхін-Голі наших 

співвітчизників. Серед них мешканців полтавщини порівняно мало – 20 чоловік (3.2 % 

від числа загиблих), з них миргородців – 5 чол. (0.8 %): троє з самого Миргорода і ще 

двоє з району.  

Відразу кидається в очі те, що всі вони проходили службу у одному підрозділі - 149 

мотострілецькому полку 36 мотострілецької дивізії. Це не збіг обставин. Просто на той 

час Червона армія комплектувалась за територіальним принципом, при якому земляки 

служили разом. Саме важкі втрати під час боїв на Халхін-Голі виявили незадовільну 

боєздатність таких підрозділів, і тому вже до кінця 1939 року було повністю впроваджено 

екстериторіальний принцип комплектування. 

Все розпочалось із прикордонної сутички 11 травня 1939р. Далі відбувалась 

ескалація конфлікту.  

Першим серед миргородців загинув уродженець Шахворостівки, курсант Назаренко 

Василь Васильович 1918 р.н. Сталося це 7 серпня 1939р., коли 149-й полк разом з іншими 

підрозділами чотирьох дивізій форсував річку Халхін-Гол. Водна перешкода мала 

двохметрову глибину і дуже заболочені береги, тому стала місцем, де полк зазнав важких 

втрат. Але війська оволоділи долиною річки і просунулись на її східний берег на значну 

перевагу: 35 батальйонів піхоти проти 25 японських, 502 гармати проти 277, 498 танків 
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проти 120 і 581 літак проти 450. Але головну перевагу забезпечувало регулярне 

підвезення боєприпасів та військового спорядження, - японська комунікаційна лінія 

проходила через пустельні райони і не забезпечувала потреб армії. 

20 серпня Червона армія перейшла у наступ по всьому фронту битви.  Перед 36-ю 

дивізією було поставлено завдання скувати сили противника, щоб забезпечити 

можливість фланговим групам здійснити оточення ворожих сил. «Наш» 149-й 

мотострілецький полк повинен був оволодіти висотою Ремізова. Підтримку йому 

надавали 185-й артилерійський полк і танковий батальйон дивізії. 

21 серпня 1939р., у боях за вказану висоту загинули наші земляки, уродженці 

Миргорода: червоноармієць Вітушка Микола Давидович 1918р.н., курсант Гармашин 

Михайло Якович, та курсант Назаренко Іван Трифонович 1918 р.н.  

23 серпня японське угрупування було повністю оточено. 28 серпня почався 

загальний штурм останнього вузла ворожої оборони – вже знайомої нам висоти Ремізова. 

Звільнення монгольської території тривало до кінця місяця, а припинились бойові дії 

лише 16 вересня 1939р. 

Було здобуто перемогу, на когось посипались нагороди, у далекій Японії пішов у 

відставку кабінет міністрів… А наші хлопці залишились спочивати у монгольській землі 

- у братській могилі на дивізійному кладовищі. 

Згадай про них Боже у царстві Своєму… 
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