
Видатні особистості в історії 
становлення незалежної міцної 
Європейської держави – Україна. 

 
Володимир-Василь Святославович 
Рівноапостольний (980—1015). 

 

 
Ставши правителем величезної країни, князь Володимир зосередив 

увагу на захисті власних кордонів, розгортає широку програму реформ, 
метою яких було посилення великокнязівської влади та внутрішньої 
консолідації країни.  

Хрещення Київської держави, що розпочалося в 988 р., зміцнило 
державну єдність, освятило владу великого князя, сприяло розвиткові 
культури, поширенню писемності, створенню перших шкіл і бібліотек, 
будівництву храмів. За князювання Володимира Великого Київська держава 
досягла найбільшої політичної могутності. Його діяльність сприяла розквіту 
Русі та зміцненню її міжнародного авторитету. За Володимира, крім гривень, 
розпочалося карбування перших на Русі золотих і срібних монет — злотників 
і срібників. На деяких із них уперше як герб князя було викарбовано знак 
тризуба.  

 
 
 
 
 
 



Ярослав Мудрий Володимирович (1019-
1054р.р.) 

 
 
Ярослав Мудрий (1019— 1054) спрямував свої зусилля на відновлення 

централізованої держави. 
Київська Русь у період князювання Ярослава Мудрого досягла 

найбільшого піднесення. У 1036 р. він успішно завершив боротьбу своїх 
попередників проти печенігів, розгромивши їхні орди під Києвом. 

Він розбудував і укріпив Київ, звів Золоті ворота — головний парадний 
в'їзд до міста. Було розбудовано Чернігів, Переяслав, Володимир. Дбав 
великий князь про розвиток освіти, засновував школи і бібліотеки. В усіх 
великих містах розгорнулося будівництво храмів, засновувалися монастирі. 
Найбільший із них — славнозвісний Києво-Печерський — став важливим 
осередком не лише чернечого життя, а й культури, освіти, літописання. З 
призначенням у 1051 р. київським митрополитом відомого вітчизняного 
релігійного діяча і письменника Іларіона було зроблено спробу зменшити 
залежність руської церкви від Константинополя. 

Важливим державним заходом Ярослава Мудрого було започаткування 
одного з перших писаних зводів законів — "Руської правди". Він узагальнив 
правові норми для громадян усієї держави. До того часу належить також 
створення першого літописного зводу 1037— 1039 рр. 

Свідченням могутності Київської Русі часів Ярослава, досягнення нею 
рівня найрозвинутіших країн середньовічної Європи були численні шлюби 
членів великокнязівського роду з представниками найвпливовіших 
правлячих династій Заходу. Не випадково сучасники називали руського князя 
"тестем Європи". Усе це зміцнювало міжнародний авторитет Київської 
держави.  

 
 
 
 
 



Данило Романович Галицький 
(1201-1264 pp.) - 

 
Політичний і державний діяч, будівничий Галицько-

Волинської держави (Галицько-Волинська держава), дипломат і полководець. 
Він спорудив фортеці у Кам'янці-Литовському, Бересті, Біланові, Кам'янці 
Подільському, Хотині, збудував нове місто - Львів, який назвав ім'ям свого 
сина - Лева. Завдяки мудрій державній політиці Данило Романович все ж 
зумів зберегти свою державу від знищення монголо-татарами. Незважаючи 
на певну залежність, він фактично не підкорився владі Золотої Орди. У 1253 
р. Римський Папа Інокентій IV надав Данилу Галицькому королівський 
титул. Помер перший український король в 1264 р. у своїй новій столиці 
Холмі, яку він збудував (нині територія Польщі). 

 
Володимир Мономах 

(1053-1125р.р.) 

   
Володимир-Василь ІІ Всеволодович Мономах (1053-1125),син 

Всеволода Ярославовича.   
 Під час київського повстання 1113 р. боярська верхівка запросила 

Володимира Мономаха на князювання до Києва. Придушивши повстання, 
Володимир Мономах, змушений був піти на поступки народним масам, 
видавши закон, за яким полегшив становище закупів, скасував холопство за 
борги. Ініціатор Любецького з'їзду 1097 р., де була проведена радикальна 
реформа порядку спадкоємства. Відновив великокнязівську владу на більшій 



частині давньоруських земель і тимчасово затримав процес остаточного 
роздроблення Давньоруської держави. 

Володимир Мономах — автор «Повчання» своїм дітям — видатного 
давньоруського літературного світського твору, в якому засуджувалися 
князівські міжусобиці і закликалося до об'єднання давньоруських земель. У 
літопису наведено легенду, нібито Володимир II Мономах одержав від свого 
діда по матері, візантійського імператора Константина IX Мономаха (звідси 
походить і його прізвисько) барми і корону, які були символом влади царів 
спочатку Московської, а потім Російської держави.. 

Полководець, політик, письменник, «. ..був красивий лицем, очі у нього 
були великі, волосся рудувате й курчаве, чоло високе, борода широка. 
Зростом він не був особливо високий, але міцний тілом і дуже сильний». 

 
Анна Ярославна (1030 – 1080 рр.) 

 

 
Українка, що стала королевою Франції і перевернула життя Європи XI 

століття. До французького двору вона привезла не лише багатий посаг, але й 
культуру, і навіть грамоту. 

Анна була донькою Ярослава Мудрого, а він дав їй таку школу 
виховання в Києві, що можна було позаздрити будь-якій президенській 
академії на сьогоднішній день». Донька київського князя дала французам 10 
королів. Саме з її легкої руки почнеться справжній розвиток могутньої 
європейської держави. Анну Ярославну й досі шанують у Франції як рішучу, 
наполегливу і безкорисливу правительку, що змінила хід історії.   

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Козацька доба 
 
Дмитро «Байда» Іванович Вишневе́цький 

 (1517—1563р.р.) 
 

 
 
Шляхтич, волинський магнат, князь гербу Корибут з династії 

Гедиміновичів. Відомий як перший організатор козацьких військ. Для 
захисту від турецько-татарських набігів Вишневецький, об'єднавши козаків, 
приблизно в 1552 - 1553 роках на власні кошти побудував на 
острові Мала Хортиця дерев'яно-земляний замок, який історики вважають 
прототипом Запорізької Січі. Спираючись на цей форпост, в 1556 р. 
організував два походи запорізьких козаків у турецькі та кримські володіння 
(на міста Очаків і Іслам-Кермен). Під час своєї смерті, коли його невдало 
підвішали, він три дні проклинав Мусульманів, цар боячись тому що ці 
прокляття збудуться, вирішив вистрілити в нього стрілами. У місті обласного 
значення Буча, що на Київщині є вулиця та провулок названі в честь Дмитра 
Вишневецького. 

В українських містах Тернопіль, Черкаси, Коломия на честь 
Вишневецького названі вулиці. Пам'ятники Вишневецькому є в Запоріжжі на 
острові Хортиця.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Григорий Сковорода  
(1722 – 1794р.р.) 

 
Пам‘ять про поета-філософа Григорія Сковороду вшановують в Україні 

та в усьому світі. Відкрито меморіальні музеї письменника; йому споруджено 
оригінальні пам‘ятники в Києві, Лохвиці та Сковородинівці, гранітній 
монумент у Бабаївському лісі й у Сковороднівському парку. Велич і 
безсмертя Григорія Сасича Сковороди полягає в тому, що в глуху пору 
національного гніту, жорстоких утисків українського народу самодержавною 
Росією він став на захист співвітчизників і проголосив: "А мій жребій з 
голяками". 
Сковорода був незвичайним учителем: писав байки, викладав стародавні 
мови, глибоко цікавився математикою, географією, економікою.– Учив, як 
жив, а жив, як навчав – найкраща риса педагога.Підручника з етики не було, і 
Григорій Савич написав його сам. Це був перший філософський твір, 
основною думкою якого є:  ледарство – це найбільша людська вада. 

У своїх творах Сковорода відобразив мрію народу про кращі часи, коли 
землі стане "царством любові..без ворожнечі і чвар"  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Іван Сирко (? – 1680р.) 
 

 
 
В історії Запорозького козацтва постать Сірка одна із 

найлегендарніших. Історики визнають особливий військовий талант 
полководця, все його життя було прикладом безмежної відданості 
українському народу. Німецькі джерела ім'я його вимовляють «Цірко», 
російські - «Серко», французькі - «Сіро», турецькі й кримські - 
«Урусшайтан», в дійсності, це було козацьке прізвисько, тобто «вовк». 
Чоловік він був розважливий, мудрий, демократичний, скромний до 
аскетизму і віруючий. Дослідниця  

О. Апанович порівнює його вдачу і поведінку з легендарним 
полководцем Руси-України X ст. Святославом Ігоревичем. І це дійсно так. 
Сірко ніколи не відривався від козацьких мас, жив у курені разом з козаками, 
харчувався із спільного котла, вів тверезий спосіб життя. В 70-і рр. XVII ст. у 
всій Україні не було більш популярної людини, ніж славний кошовий отаман 
Запорізького козацтва Іван Дмитрович Сірко. Виграв 55 великих битв - що не 
має аналогів у історії військового мистецтва. Пам'ять про нього збереглася до 
наших днів.   

 
Хмельницкий Богдан-Зіновій  

(1595 – 1657р.р.) 
 

 
Богдан Хмельницький належить до найвидатніших постатей в історії 

України. Він не лише очолив національно-визвольну боротьбу в Україні, але 



й зміг об'єднати для цієї мети зусилля різних станів українського суспільства. 
Це був видатний полководець європейського масштабу. Він створив одну з 
найкращих у Європі армій. В історії воєнного мистецтва він стоїть на одному 
щаблі з найвидатнішими полководцями XVIIст. - Олівером Кромвелем, 
Густавом II Адольфом,,,, Яном Собеським. 

Б. Хмельницький започаткував будівництво Української козацької 
держави. На звільненій від польсько-шляхетського панування території було 
ліквідоване магнатське й шляхетське землеволодіння фільварко-панщинну 
систему господарювання й кріпосницькі відносини. Козацькі господарства 
переростали в господарства фермерського типу, головними ознаками якого 
було використання найманої праці і зв'язок з ринком. Відбувся грандіозний 
соціально-економічний переворот. 

Б. Хмельницький був видатним дипломатом, який зумів у короткий 
термін налагодити дипломатичну службу. Гетьман був високоосвіченою 
людиною. Маючи необмежену владу, він не потребував розкошів і жив дуже 
скромно. 

 
Іва́н Мазе́па-Калединський  

(1639 -  1709р.р.) 
 

  
Державний діяч і політик найвищого ґатунку, найвправніший дипломат 

тодішньої Європи, полководець і водночас поет, у поезії якого 
найсильнішими були патріотичні мотиви, уболівання за долю України. 
Різноманітна природна обдарованість поєднувалася в ньому з високою 
освідченістю. Гетьман Іван Мазепа намагався зробити з України європейську 
державу, підняти й зміцнити значення й престиж гетьманської влади, яка за 
десятиріччя руїни зазнала страшної девальвації. Жодний із гетьманів не 
зробив так багато, як Мазепа для розвитку культури та духовності 
українського народу.  Всі заходи гетьмана, свідчили про намагання створити 
в Україні національну аристократію і з її допомогою вести боротьбу за повну 
автономію України. Загалом гетьман дбав про інтереси всього народу, всієї 
країни.  



 
Пилип Орлик (1672-1742р.р.) 

 

 
 
Серед гетьманів України його постать виділяється не лише тим, що 

свою гетьманську діяльність він мусив здійснювати за межами України, а й 
тим, що Пилипу Орлику належить авторство першої в Європі державної 
конституції. Відомий вітчизняний історик В. Крупницький зазначав, що, 
«безперечно, Орлик був видатним українським державником. На його 
прапорі була виткана незалежна й соборна Україна... Його енергійна, вперта 
та невтомна праця не могла залишитися без наслідків. Вона зберегла нам 
традиції, створила певні зв'язки з Європою. Ці традиції, хоч і запорошені 
порохом минулого, знову виходять наперед і дають ще раз нагоду 
вдумливому українцеві задуматися над долею своєї батьківщини».  

Конституція Пилипа Орлика - своєрідна мовна пам'ятка українського 
народу. Пам'ятники руйнуються з плином часу, люди вмирають, а письмові 
джерела лишаються, доповнюються. І саме з них ми черпаємо наші знаня, 
саме вони нагадують нам про наші коріння.   

 
Роксолана (1505-1558р.р.) 

 

 
З початку правління Роксолани розпочався період, який історики 

називають «правління привілейованих жінок» або «правління султанш» — 
період впливу дружин султанів на своїх чоловіків (друга половина XVI — 
перша половина XVII століття). 



Улюблена дружина султана Османської імперії Сулеймана І Пишного 
Як дружина мала великий вплив на чоловіка й османську політику, 
посприяла сходженню на турецький престол свого сина Селіма II, відіграючи 
при ньому велику роль як султанша-мати (валіде).   

З ім'ям Роксолани пов'язано спорудження в Стамбулі багатьох 
історичних пам'яток, а її життя та діяльність привернули увагу численних 
митців, зокрема письменників та живописців, які присвятили їй низку творів.   

 
Петро Могила (1596 – 1647р.р.) 

 

 
Український політичний, церковний і освітній діяч Речі 

Посполитої, архімандрит Києво-Печерського монастиря з 1627 року. 
Митрополит Київський, Галицький і всієї Русі з 1633 року.  Канонізований 
Церквою1996 року. 

 Петро Могила, був часом крутого історичного повороту в долі 
українського народу, зв'язанного з національно-визвольним рухом і 
підготовкою культурно-історичних умов для соціальних та просвітницьких 
реформ. Саме завдяки йому був зроблений значний крок у розвитку вищої 
освіти на Україні. З його ім'ям пов'язане рохгортання системи вищої та 
середньої освіти в Україні, яка не просто копіювала західноєвропейські 
школи, але й могла конкурувати з ними. Він став фундаментатором і творцем 
першого в усій Східній Європі вищого навчального закладу – Києво-
Могилянської Колегії, що стала попередницеюУкраїнської академії та 
Київського університету. 

 
 
 
 
 
 
 

 



Громадсько-політичні діячі, 
науковці. 

 
Михайло Сергійович Грушевський  

(1866-1934р.р.) 
 

  
Видатний український вчений, громадський і державний діяч, який став 

символом української нації у ХХ ст. Його монументальна «Історія України-
Руси» по праву вважається метрикою нашого народу, а її автора називають 
Великим Українцем — і літописцем, і творцем історії. його основною працею 
стала розпочата саме у ці роки 10-томна «Історія України-Руси» — перше в 
українській історіографії монументальне дослідження історії України. 
Однією з провідних лiнiй концепції національного державотворення 
М.Грушевського є ідея соборності українських земель. Його тривала 
подвижницька праця у Галичині i Надднiпрянщинi, у Львові i Києві стала 
живим уособленням єднання західних i східних теренів України. Не менш 
важливе значення для сучасності має всебічно обґрунтована ідея 
суверенності українського народу, або, як казав Михайло Сергійович, «право 
самому порядкувати на власній землi». Влада у державі має належати 
особам, обраними народом на демократичних засадах, працювати для 
народу, спиратися на волю його бiльшості. Очоливши згодом Центральну 
Раду, М. Грушевський був глибоко переконаний, що нова українська 
державність повинна базуватися на принципах демократії i закону. Своєю 
працею вчений закладав мiцнi підвалини української державності.  

 
 
 
 
 
 
 
 



Мико́ла Іва́нович Міхно́вський 
(1873-1924р.р.) 

 

  
Український громадський, політичний діяч, юрист і публіцист. У 1891 

р. він став одним із засновників "Братства тарасівців", яке проголосило 
метою вільний розвиток української нації у власній автономній державі. У 
1905 р. він разом із соратниками по УНП висвітлив своє бачення 
конституційних основ існування України як "спілки вільних і самоправних 
земель, утворених на підставі своїх природних особливостей та 
окремішностей і заселених українцями" у проекті "Основного закону 
"Самостійної України" Спілки народу українського". 

 
Винниченко Володимир Кирилович  

(1880 – 1951р.р.) 
 

 
Володимир Кирилович Винниченко народився в м. Єлисаветграді (нині 

Кіровоград) у небагатій родині. Навчаючись в Київського університеті с 1900 
року, майбутній письменник вів активну революційну діяльність як член 
Революційної української партії (РУП), що була заснована 1900 р. 
харківськими студентами і вперше проголосила гасло боротьби за незалежну 
українську державу. 



Після Лютневої революції 1917 р. В. Винниченко повернувся до Києва 
і став заступником Голови Центральної Ради, був автором 1-го Універсалу, 
пізніше його призначають Головою Генерального Секретаріату Центральної 
Ради (прем’єр-міністром). У трагічні дні першої українсько-більшовицької 
війни 1917 - 1918 рр. В. Винниченко вийшов зі складу уряду УНР. У 
листопаді 1918 р. він очолив разом із С. Петлюрою Директорію, яка підняла 
повстання проти гетьмана П. Скоропадського. 

Період 1907-1912 рр. став зоряним часом драматургії В. Винниченка, 
коли з’явилися такі п’єси, як «Дизгармонія» (1906), «Щаблі життя» (1907), 
«Великий Молох» (1907), «Memento» (1909), «Чужі люди» (1909),  «Базар» 
(1910),  «Брехня» (1910), «Чорна Пантера і Білий Ведмідь» (1911), «Гріх» 
(1919) та ін.  

В. Винниченко вважається однією з найяскравіших постатей в 
українському літературному процесі XX ст. Творчість письменника суттєво 
розширила ідейно-тематичні та жанрово-стильові обрії нашої літератури, 
вплинувши на подальший розвиток прози та драматургії, ввела українську 
літературу до світового контексту як її реальну діючу складову. 

 
Петрушевич Євген Омелянович  

(1863 – 1940р.р.) 
 

 
 
Український громадсько-політичний діяч, президент Західно-

Української Народної Республіки (ЗУНР). 
Після закінчення Академічної гімназії записався на студії правничого 

факультету Львівського університету. 
Використовуючи такі потужні аргументи, як участь українців, зокрема 

Легіону українських січових стрільців, у Першій Світовій війні на боці 
Австро-Угорщини, антиросійське спрямування політики Загальної 
Української Ради, українські посли парламенту на чолі з Є. Петрушевичем 
домоглися деякого послаблення утисків урядових чиновників та польської 
адміністрації на українське населення Галичини. Українців стали більше 
залучати на керівні посади в місцеві та регіональні установи.  Щоб чітко 
позначити прагнення галицьких українців, уряд Є. Петрушевича опрацював і 



представив союзним державам проект конституції Української Галицької 
Республіки, яка була орієнтована на західні демократії й надавала широкі 
права і свободи всім національностям краю. 1 листопада 2008 на батьківщині 
Є. Петрушевича в м. Бусько на Львівщині відкрито перший 
монумент Президенту ЗУНР. На честь названо площу Петрушевича у Львові. 
У 2008 році Національний Банк України зробив монету на честь 
Петрушевича. 

 
Софі́я Фе́дорівна Ру́сова 

(1856 – 1940р.р.) 
 

   
 
Багатогранний вчений, енциклопедист, письменник, історик, 

мистецтвознавець, етнограф, громадський діяч, організатор просвіти, одна з 
найвидатніших засновників жіночого руху в Україні, член Центральної Ради, 
визначний педагог та психолог, автора концепції національної освіти, 
дошкільного виховання, нової школи, монографій з педагогіки та психології, 
програм, підручників. 

У 1874-1876 роках працювала в українському земляцтві, допомогла в 
підготовці повного видання «Кобзаря» Тараса Шевченка. Між 1910-1914 
роками надрукувала більше 100 свої статей.  1917 року Софія Русова стає 
членом Української Центральної Ради, під час гетьманату Павла 
Скоропадського працювала в міністерстві освіти. Активно провадила 
дерусифікацію шкіл, організовувала курси українознавства, підготовку 
українських шкільних підручників. Софія Русова також склала навчальний 
план й програми єдиної діяльної трудової школи, яка повинна була мати 
національний характер і базуватися на теорії державно-громадського 
виховання. У 1922 року емігрувала, з 1923 жила у Празі де працювала 
професором педагогіки Українського Педагогічного Інституту ім. М. 
Драгоманова. 

 
 
 
 
 



Андрей Шептицький  
(1865 — 1944р.р.) 

 

  
Митрополит Української греко-католицької церкви, 

громадський діяч, меценат 
"Я дуже хотів би обтерти сльози з очей тих, хто плачуть, потішити 

кожного, хто сумує, покріпити кожного, хто слабкий чи немічний, 
уздоровити кожного, хто хворий, просвітити кожного, хто темний! Я хотів би 
стати всім для усіх, щоби всіх спасти..." — писав у одному з численних 
листів митрополит Андрей Шептицький. Школи, лікарні, притулки для сиріт, 
храми та музеї, засновані й фінансовані Шептицьким, його праця на ниві 
просвітництва та захисту прав людини стали прекрасним зразком утілення 
добрих намірів у конкретні справи. 

Шептицькі пожертвували значні кошти на побудову собору св. Юра у 
своєму місті. Мати майбутнього митрополита, Софія, була дочкою 
письменника Олександра графа Фредро, який походив із чеського роду. Вона 
гарно малювала, і дітей своїх теж навчала цінувати й любити мистецтво. У 
родині Івана та Софії Шептицьких було семеро синів, трьом із яких батько 
дав імена галицьких князів: Роман, Лев, Юрій. 

Як депутат (вірильний, тобто без виборів) галицького сойму і член 
палати панів австрійського парламенту, владика Андрей відстоював інтереси 
українського населення Галичини. У січні 1906 р. Шептицький очолив 
делегацію до імператора Франца Йосифа І, яка поставила питання про 
надання українцям рівних прав з іншими народами Австро-Угорщини. 

1928 р. за ініціативою Андрея Шептицького у Львові було засновано 
Греко-католицьку академію, 1929-го — Богословське товариство, 1939-го — 
Український католицький інститут церковного з'єднання ім. митрополита 
Рутського. Владика фінансував друкарні, заснував у Жовкві українське 
видавництво. 



Багато зробив митрополит і для розвитку української культури. Він 
підтримував діяльність культурно-просвітницьких товариств "Просвіта", 
"Рідна школа", "Сільський господар". 1905 р. заснував Церковний музей 
(згодом перейменований у Національний музей ім. митрополита А. 
Шептицького), де було зібрано одну з найбільших у Європі колекцію 
іконопису. Митрополит передав до музею 9880 експонатів із власної колекції 
— стародруки, архівні матеріали, твори сакрального мистецтва, малярство та 
графіку.  

 
Михайло Петрович Драгома́нов 

(1841 — 1895р.р.) 
 

 
 
Український публіцист, історик, філософ, економіст, 

літературознавець, фольклорист, громадський діяч, представник відомого 
роду українських громадських і культурних діячів Драгоманових.  

Восени 1859 вступив на історико-філологічний факультет Київського 
університету Святого Володимира.  

У 1871 році університет відрядив ученого за кордон. Драгоманов 
відвідав Берлін, Прагу, Відень, Гейдельберг, Львів і став одним із перших 
українських діячів, які «збудили» громадське життя в Галичині. У 1889 році 
вченого, котрий мав широку популярність у Європі, запросили очолити 
кафедру загальної історії Софійського університету в Болгарії, однак серце 
його залишилося з Україною й українцями. Могутня фігура і правдивий 
учитель — так охарактеризував Михайла Драгоманова 
Іван Франко. Особлива заслуга вченого полягала в тому, що він першим 
роз'яснив українській громадськості зміст і значення конституційного ладу, 
прав особистості та принципів демократичного самоврядування. 

 
 
 
 
 



Вікентій Хвойко  
(1850 – 1914р.р.) 

 

 
Вікентій Хвойка народився у 1850 році у Чехії, в с. Семин, що на річці 

Ельбі  у шляхетській родині.Вікентій  займався вивченням давньої історії та 
старожитностей, багато читав спеціальної літератури, знайомився з відомими 
чеськими істориками та археологами. У віці 27 років не знайшовши 
застосування своїм силам теренах Австро-Угорської імперії він переїхав до 
Києва. нтій Хвойка У 1893 році. Хвойка провів свої перші розкопки – на 
Кирилівських висотах у Києві, де виявив стоянку часів палеоліту з кістками 
мамонта, поселення неоліту та бронзового віку. Успіх цих розкопок спонукав 
Вікентія Хвойку до більш масштабних археологічних пошуків. Він 
організував розкопки біля сіл Трипілля, Халеп’я, Верем’я, Жуківці, 
Щербанівка на Київщині. Тут учений поряд із землянками, подібними до 
кирилівських, відкрив новий вид пам’яток тієї самої культури. Це були 
майданчики з валькованими спорудами з обпаленої глини, посудом та 
іншими предметами. Отже знахідки були вражаючими, Хвойка  у 1899 році 
на XI Всеросійському археологічному з’їзді у Києві оголосив, що в Україні 
відкрито нову неолітичну культуру. Так з’явилась тепер всесвітньо знана 
Трипільська культура. Цю назву започаткував саме він – Вікентій Хвойка у 
1901 році.  Відтоді й почалися систематичні дослідження пам’яток цієї 
прадавньої землеробської культури, поширеної в ІV—ІІІ тис. до н.е. на 
частині земель України, Румунії та Молдови.  Праці, які він написав, 
пам’ятки, які відкрив, і археологічні колекції, які зібрав, стали невичерпним 
джерелом для вивчення давньої історії нашої Батьківщини. 

 
 
 
 
 
 



Агата́нгел  Юхи́мович  Кри́мський  
(1871 – 1942р.р.) 

 

 
Славнозвісний сходознавець і славіст, письменник і перекладач 

Агафангел Кримський народився у Володимирі-Волинському, в сім'ї вчителя 
історії та географії. По закінченні колегії юнак вступив до Лазаревського 
інституту східних мов у Москві, а потім був залишений при кафедрі 
арабської філології для підготовки до професури. У коло його наукових 
інтересів на той час входили арабська, перська і турецька мови, а також 
література цими мовами. У 1918 році Агафангел Кримський повертається в 
Україну і стає секретарем нещодавно заснованої Української Академії наук. 
У липні 1941 року, у перші ж дні війни, «батька української Академії» було 
заарештовано НКВС, оголошено «ідеологом українських націоналістів» і 
відправлено у Казахстанські табори. 25 січня 1942 року Агафангел 
Кримський помер у лікарні кустанайської в'язниці, відомої своїм жорстоким 
режимом. 

 
Володимир Іванович Вернадський 

(1863 – 1945р.р.) 
 

 
Український філософ, природознавець, засновник геохімії. 

Академік Петербурзької АН (з 1912). Один із засновників Української 
Академії наук; став дійсним членом Української АН та її першим 
президентом (з 1918). Ім'я Володимира Вернадського, творця вчення про 
біосферу та ноосферу, основоположника науки біогеохімії, широко відоме в 



усьому світі. Іще наприкінці 19 століття Вернадський почав дослідження 
хімічного складу земної кори, атмосфери і гідросфери, ролі та значення 
радіоактивних елементів в еволюції живих істот. У 1922 році Вернадському 
вдалося здобути відрядження для читання лекцій з геохімії у Сорбонському 
університеті (Франція), де він провів наступні чотири роки. У 1944 році було 
опубліковано його останню працю — «Кілька слів про ноосферу». Видатний 
дослідник природи та філософ помер в евакуації 6 січня 1945 року. 

 
Дмитро Яворницький  

(1855 – 1940р.р.) 
 

 
Уславлений історик, археолог, етнограф і фольклорист Дмитро 

Яворницький народився в селі Сонцівка на Харківщині, в сім'ї псаломника 
місцевої церкви. По закінченні курсу Яворницький, котрий виявив блискучі 
здібності, був залишений при університеті стипендіатом для підготовки до 
професорського звання. У пошуках заробітку вчений переїхав до 
Петербурга. Там він познайомився з художниками І. Рєпіним і О. Сластіоном, 
опублікував ряд статей з історії Запоріжжя, став членом Археологічного 
товариства й знову повернувся до викладання. Навесні 1892 року вийшов 
друком перший том його «Історії запорізького козацтва». Книга показала 
всьому світу Запоріжжя як явище світової історії, як унікальну лицарську 
організацію з демократичним парламентським устроєм. У 1929 році Дмитра 
Яворницького було обрано дійсним членом Академії наук УРСР. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Сергій Корольов  
(1907 – 1966р.р.) 

 

 
Видатний вчений і конструктор, під керівництвом якого були створені 

балістичні та геофізичні ракети, космічні кораблі, супутникові серії, перша 
автоматична міжпланетна станція `Зонд`. 

В 1931 році Корольов створив Групу вивчення реактивного руху, а в 
1934 році опублікував працю «Ракетний політ у стратосфері». У 1933 році він 
стає заступником директора Реактивного інституту, створює ряд проектів 
крилатих ракет з автоматичним керуванням і ракетопланера, який у 1940 році 
було успішно випробувано. У 1938 році Сергія Корольова було заарештовано 
сталінським НКВС за фальшивим звинуваченням і засуджено до 10 років 
ув'язнення. Згодом із розробок ракет- носіїв для ядерних зарядів виросла вся 
ракетно-космічна галузь СРСР і зокрема України. Під керівництвом Сергія 
Корольова було створено численні балістичні та геофізичні ракети, мирні 
ракети-носії і пілотовані космічні кораблі «Восток» і «Восход», здійснені 
перші в історії космічні польоти людини і вихід у відкритий космос, запуски 
штучних супутників Землі й Сонця, польоти міжпланетних станцій до 
Місяця, Венери та Марса, м'яка посадка на поверхню Місяця. Головний 
конструктор постійно залучав до роботи над космічними програмами 
українських учених та інженерів. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Діячі культури та мистецтва (в 
історії України) 

 
Микола Лисенко  
(1842 – 1912р.р.) 

 

 
Микола Лисенко, видатний український композитор, диригент, педагог 

і збирач пісенного фольклору, був нащадком стародавнього козацько-
старшинського роду. Після повернення до Києва Лисенко працював 
музичним педагогом, а в 1904 році відкрив власну музично-драматичну 
школу. Грошові збори від концертів за участю М. Лисенка зазвичай 
направлялися на громадські потреби — зокрема на допомогу 183 студентам 
Київського університету, відданим у солдати за участь в антиурядових 
демонстраціях 1901 року. Композитор був глибоким знавцем народної 
музики і залишив нащадкам не лише записи обрядів, дум і пісень. Йому 
належать класичні обробки кращих народних пісень і більше 80 вокальних і 
фортепіанних творів, у яких широко використані національні українські 
мотиви. Безсмертну славу принесли композиторові його видатні твори для 
музичного театру, серед яких такі шедеври, як опери «Ніч перед Різдвом», 
«Утоплена», «Тарас Бульба» та «Енеїда». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Іван Карпенко-Карий (Тобілевич)  
(1845 – 1907р.р.) 

 

 
 
Видатний драматург, актор, режисер і театральний діяч Іван Тобілевич 

народився в селі Арсеніївка в Херсонській губернії, в родині небагатого 
шляхтича. В 1890 році разом із П. Саксаганським створив «Товариство 
російсько-малоросійських артистів під керівництвом П. Саксаганського», яке 
на рубежі століть стало кращим професійним театральним 
колективом. Найвизначнішим твором усієї дореволюційної української 
драматургії стала трагедія «Сава Чалий» (1900 p .), головний герой якої — 
історична особа, проводир повстанців, який зрадив товаришів і перейшов на 
бік ворога. Іван Карпенко-Карий до останніх днів життя продовжував 
виступати на сцені як актор. Він створив цілий ряд неповторних образів — 
від яскраво комедійних до героїко-романтичних. Головним у його акторській 
грі завжди залишалися психологічна глибина, щирість і правдивість. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Марія Заньковецька  
(1854 – 1934р.р.) 

 

 
Українська актриса і театральна діячка, провідна зірка українського 

театру кінця 19 і початку 20 століть. Марія Адасовська народилася в 
мальовничому селі Заньки, розташованому неподалік від Ніжина, у родині 
збіднілих поміщиків. Коли дівчині виповнилося шістнадцять, вона почала 
мріяти про консерваторію, але батьки і чути не хотіли про сценічну кар'єру 
для дочки. Тому їй довелося обмежитися участю в аматорських спектаклях у 
Ніжині.  Після революції, продовжуючи грати на сцені, Марія Заньковецька 
взяла діяльну участь у створенні нового українського театру. Вона очолювала 
Народний театр у Ніжині, разом із П. Саксаганським організувала Народний 
театр у Києві, на основі якого у 1922 році було створено театр ім. М. 
Заньковецької, який нині працює у Львові. Щира художня людина, яка 
прожила творче та жертовне життя на сцені, Марія Заньковецька вперше в 
усій красі та широті представила українське театральне мистецтво по всій 
Росії та завоювала гарячу любов глядачів. 

 
Соломія Крушельницька 

(1872 – 1952р.р.) 
 

  
 
Українська оперна співачка, педагог. Всебічно обдарована й освічена, 

Соломія Крушельницька мала досконалу дикцію, співала й розмовляла 
українською, російською, польською, німецькою, англійською, італійською 



та іспанською мовами. І на початку творчості, і в зеніті слави Соломія 
Крушельницька завжди включала до своїх програм українські народні пісні, 
твори М.Лисенка, С.Людкевича, О.Нижанківського, А.Вахнянина, 
Д.Січинського. Вона включала до програм і пісні інших народів світу, проте 
завжди закінчувала концерт українською. «Вона мені як храм. Я чую в ній 
органи», — говорила вона про українську пісню. Соломія Крушельницька, 
подорожуючи світом, завжди була зв’язана з батьківщиною, зі своїми 
рідними, близькими, друзями. Великий вплив на неї справили Михайло 
Павлик, Іван Франко, Микола Лисенко. Востаннє її чарівний голос пролунав 
під час концерту у Львівській опері в 1947 році — співачці в цей час уже 
виповнилося 75 років. 

 
 

Лесь Курбас (Олександр-Зенон Курбас) 
(1887 – 1937р.р.) 

 

 
 Українськийрежисер, актор, теоретик 

театру, драматург, публіцист, перекладач. Народний артист УРСР (1925). 
Свій акторський талант він приніс у жертву режисурі.  Влітку 1917-го 
заснував «Молодий театр», У березні 1922-го – фундатор 
експериментального київського театру-студії «Березіль», що від 1926-го діяв 
у Харкові. У жовтні 1933-го був звільнений із посади директора театру. У 
грудні того самого року заарештований у Москві. Засуджений до п’яти років 
позбавлення волі. Розстріляний 3 листопада 1937-го в урочищі Сандармох. 
Разом із Курбасом було страчено ще більше тисячі ув'язнених, а сама страта 
присвячена 20-й річниці жовтневого більшовицького перевороту. 
Реабілітований 1957 року. 

 
 
 
 



Олександр Довженко 
(1894 – 1956р.р.) 

 

  
 
Український письменник,  кінорежисер, кінодраматург, художник, 

класик світового кінематографу. Довженко створив власну поетику кіно, що 
йому дало змогу в майже кожному фільмі через поетичні тропи, метафоричну 
кіномову прищеплювати глядачеві національне світовідчуття, розгорнути 
перед ним панораму національної історії, культури, духовності. Довженкове 
кіно – прорив у світовий культурний обшир. Олександр Довженко, чия 
творчість визнана одним із найвищих досягнень людської культури, 
народився на Чернігівщині, в селянській сім'ї. У 1923 році він працював у 
Харкові, у столичній газеті «Вісті» карикатуристом і художником-
ілюстратором. У 1927 році доля його круто змінюється — Довженко 
випробовує себе як режисер на Одеській кіностудії. У цей же час Довженко 
виношує задум «Тараса Бульби», консультується з істориком Д. 
Яворницьким, закінчує сценарій фільму У повоєнні роки в кінематографі 
запанував глибокий занепад. Лише в 1949 році Довженкові дозволили зняти 
фільм «Мічурін». Він болісно тужив за батьківщиною і на самому початку 
п'ятдесятих років записав у щоденнику: «Я помру в Москві, так і не 
побачивши України! Перед смертю попрошу Сталіна, щоб перед тим як 
спалити мене в крематорії, із грудей моїх вийняли серце і закопали його в 
рідну землю, у Києві, де-небудь над Дніпром. на горі». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Віра Холодна  
(1893-1919р.р.) 

 

 
Видатна кіноакторка  Російської імперії українського походження 

епохи німого кіно. Знімалася здебільшого у таких жанрах, як 
драма, мелодрама та короткометражне кіно. Акторське мистецтво Віри 
Холодної відзначалося щирістю переживань, глибоким проникненням в суть 
образу, високим рівнем майстерності, художньою переконливістю. За три 
роки Віра Холодна знялася у п’ятидесяти фільмах (на сьогодні збереглося 
лише п’ять), які були надзвичайна популярними в Європі, Америці, Японії, 
Туреччині. Її запрошували на зйомки в Голівуд та Берлін, від яких вона 
відмовилася. Демонстрації фільмів за її участю викликали справжні 
стовпотворіння біля кінотеатрів. Поряд з напруженою акторською роботою 
вона часто виступала в благодійних концертах, усіляко підтримувала 
молодих артистів. У грудні 1918 року Віра Холодна, перебуваючи на 
кінозйомках в Одесі, захворіла на «іспанку» й у лютому 1919 року померла. 
Перше християнське кладовище в Одесі, на якому поховано актрису, 
перетворили на парк, тому її могили не існує. Та про неї пам’ятають і досі, бо 
краса й талант не забуваються ніколи. Письменник К. Паустовський ставив її 
ім’я поруч із Сарою Бернар. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Володимир Івасюк  
(1949 – 1979р.р.) 

 

 
За своє коротке життя він створив пісні, які стали істинно народними. 

Молодий митець талановито відтворив самобутній і колоритний образ 
України. Його пісні належать до золотого фонду української культури. Серед 
107 офіційно відомих пісень Івасюка – жодного повтору. Усі його пісні були 
міні-вистави, де драматизм сюжету від найтонших нюансів ліризму 
розростався до потужного вибуху почуттів. Його називали музичною душею 
України.  

 
Іва́н Васи́льович Миколайчу́к  

(1941-1987р.р.) . 
 

 
 Український кіноактор, кінорежисер, сценарист 
Івана Миколайчука називали аристократом духу, блискучим 

самородком, обличчям українського поетичного кінематографу. Він зіграв 34 
ролі в кіно, зняв як режисер два повнометражних фільми і написав дев'ять 
сценаріїв. «Я не знаю більш національного народного генія...» — казав про 
Миколайчука видатний режисер С.Параджанов. Після блискучого дебюту 
актор багато знімався, і кожний фільм за його участю набував неповторного 
звучання. У 70-х роках репресії проти діячів української культури не 
оминули й Миколайчука. Під час зйомок фільму «Аничка» його звинуватили 
в націоналізмі, до Києва надійшов донос, у якому актора назвали «людиною 
ворожої ідеології». У 1979 році Миколайчуку все ж удалося зняти власний 



фільм. Це був славнозвісний «Вавилон XX», сповнений фантастичних і в той 
же час разючо реальних образів. Фільм увібрав у себе все краще, що міг 
створити Іван Миколайчук як сценарист, режисер і актор. «Вавилон XX» 
було удостоєно призу за кращу режисуру на фестивалі в Душанбе. З серпня 
1987 року Івана Миколайчука не стало. 

 
Богда́н Сильве́стрович Сту́пка 

(1941- 2012р.р.) 
 

 
 Український актор театру і кіно, лауреат Шевченківської премії (1993), 

 Народний артист УРСР (1980), Народний артист СРСР (1991), Герой 
України (2011). 

Богдан Ступка не лише геніальний артист світового масштабу, а й 
моральний лідер української нації. В історичному виборі між силами добра і 
зла, який особливо гостро виявився на рубежі століть і тисячоліть, саме 
Ступка був і є для всієї України живим уособленням добра. Якщо проблема 
вибору й особистої відповідальності стоїть нині перед кожним з нас майже із 
трагічною гостротою гамлетівського питання, то українці можуть обирати 
орієнтиром безперечного для всього народу великого Богдана 
СтупкуМабуть, у всьому світі не знайдеш іншого такого артиста, який би мав 
таке виняткове значення для своєї нації. Та Ступка в Україні вивищувався 
над усіма, зосередивши не тільки в своїй творчості, а й в особистості кращі 
риси національної душі й української духовності. У пам’яті нації залишиться 
Богдан Ступка. Назавжди. Тому що його визнав народ. Тому що йому народ 
вірить. Не просто глядачі, а народ. Саме Ступка для багатьох українців 
значить більше, ніж будь-який інший артист — хай навіть світового рівня. 

Радимо переглянути: 
http://yandex.ua/video/search?text=%D0%B1.%D1%81%D1%82%D1%83%D0%
BF%D0%BA%D0%B0%20%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%B0&s
afety=1  

 
 
 
 
 

 

http://yandex.ua/video/search?text=%D0%B1.%D1%81%D1%82%D1%83%D0


Суспільно-політичні діячі другої 
половини ХХст., вони творили 

незалежну Україну: 
 

В'ячесла́в Макси́мович Чорнові́л  
(1937- 1999р.р.) 

 

 
 Український політик, публіцист, літературний критик, діяч руху опору 

проти зросійщення та національної дискримінації українського народу, 
політичний в'язень СРСР. Один із засновників національно-визвольного руху 
«шістдесятників», в'язень таборів, творець «Народного Руху України», 
передчасно загиблий В'ячеслав Чорновіл став символом прориву країни до 
демократії та незалежності. В'ячеслав Чорновіл став ініціатором створення 
Українського гельсинського союзу — першої громадської організації в 
Україні Провідник українського національно-демократичного визвольного 
руху кінця 80-х — 90-х років;  Ініціатор проголошення  Декларації про 
державний суверенітет України 

16 липня 1990 р. та Акту проголошення Незалежності України 24 
серпня 1991 р. Герой України (2000, посмертно). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Оксана Яківна Мешко  
( 1905-1991р.р.) 

 

 
 Біолог, учасниця опозиційного руху в Україні в повоєнний період, 

фактичний голова Української Гельсінської групи в період масових арештів з 
боку КДБ в кінці 1970-х років.  

Оксана Мєшко — найяскравіший взірець української жінки, котра 
пройшла крізь найсуворіші випробування і зберегла високу гідність, честь і 
силу духу. У 1973 році, після хвилі арештів, що прокотилися по Києву і всій 
Україні, Микола Руденко поділився з нею ідеєю створення правозахисної 
Української Гельсинської групи (УГГ). У 1980 році Оксану Мєшко піддали 
примусовому «лікуванню» у психіатричній лікарні, а потім присудили до 
п'яти років заслання. У 1985 році вона знову повернулася до Києва. Серце 
Оксани Мєшко зупинилося 2 січня 1991 року. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Наді́я Олексі́ївна Світли́чна  
 (1936 - 2006р.р.) 

 

 
 
 Учасниця руху шістдесятників, правозахисниця, публіцист, 

мемуарист, журналіст. 
У 1972 році було заарештовано брата Світличної, і її почали щодня 

викликати в КДБ на допити, а потім також заарештували. Близько року вона 
провела в ізоляторі КДБ і була засуджена до чотирьох років виправних 
таборів. До Києва Надія повернулася в 1976 році. У прописці їй було 
відмовлено, на роботу її не брали і постійно загрожували новим арештом — 
за «дармоїдство». У 1977 році Надії нарешті вдалося прописатися в Києві й 
отримати роботу двірника. Але й із цієї посади вона була звільнена після 
чергового допиту в «органах». У США Світлична прийняла найактивнішу 
участь у роботі Закордонного представництва Української Гельсінської 
групи. У 1994 році, уже в новій Україні, Надії Світличній і її брату Івану 
Світличному (посмертно) було присуджено Шевченківську премію. До кінця 
своїх днів Надія мешкала в місті Ірвінгтон у США, продовжуючи працювати 
в Українському музеї в Нью-Йорку й редагувати жіночий журнал «Віра». 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Легенди Українського спорту 
 

Сергій Бубка (4 грудня 1963) 
 

 
 
Видатний український легкоатлет (стрибки з жердиною). Чемпіон 

Європи і світу, багаторазовий світовий рекордсмен, олімпійський чемпіон 
1988 р. (Сеул). Заслужений майстер спорту, кандидат педагогічних наук, 
Герой України. Далекий родич митрополита Іларіона (Івана Огієнка). Його 
предок, козак Максим Огієнко в часи Коліївщини (1768 р.) став одним з 
ватажків Кліщинського повстання 1767–1770 рр. Є 35-разовим рекордсменом 
світу. Занесений до Книги рекордів Гіннеса за найбільшу кількість світових 
досягнень у легкоатлетичному спорті. Член Комітету Верховної Ради 
України з питань молодіжної політики, фізичної культури, спорту і туризму. 
Чинний світовий рекордсмен зі стрибків з жердиною на відкритій місцевості. 
Захоплюється тенісом ,лижним катанням,футболом і музикою. 

 

Віталій Кличко (19 липня 1971) 
 

 
  Український боксер, політик, громадський діяч, меценат, учений-

педагог, член громадської ради журналу «ЄвроАтлантика», Герой України. 
Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій категорії за версіями WBO (1999–2000 
роки), WBC (2004–2005 роки, з 2008 року дотепер), The Ring (2004–2005 
роки). 

 
 
 



 

Володимир Кличко 
(25 березня 1976) 

 
  Український професійний боксер. Олімпійський чемпіон з боксу у 

надважкій ваговій категорії (1996 рік). Чемпіон світу з боксу у важкій ваговій 
категорії за версіями WBO (2000-2003 роки, з 2008 року дотепер), IBF (з 2006 
року дотепер), IBO (з 2006 року дотепер), The Ring (з 2009 року дотепер), 
WBA (з 2011 року дотепер). Молодший брат чемпіона світу за версією WBC 
Віталія Кличка. Займатися боксом почав в 13 років. У 1994 році завоював 
титул чемпіона Європи з боксу серед юніорів. 1 грудня 2005 р. Володимир і 
Віталій Клички одержали найпрестижнішу медіа-премію Німеччини — 
Бамбі. У серпні 2014 року передав на спеціальний аукціон свої боксерські 
рукавички з автографом, виручені кошти підуть на потреби української армії. 

 

Лілія Подкопаєва  
(15 серпня 1978) 

 

 
  Українська спортсменка (спортивна гімнастика). Заслужений майстер 

спорту України (1994). Суддя міжнародної категорії. В результаті завдяки 
таланту і винятковій працьовитості Л.Подкопаєва стала володаркою 45 
золотих, 21 срібної та 14 бронзових медалей тільки на міжнародних 
змаганнях, не рахуючи національних першостей. Після закінчення 
спортивної кар'єри Л.Подкопаєва розгорнула в США власний бізнес з 
виробництва спортивного одягу, взялася за створення в Донецькій області 
мережі гімнастичних шкіл. Стала засновницею і головою Міжнародного 
благодійного фонду "Здоров'я поколінь". Організувала спортивний фестиваль 
"Золота Лілія".   

 
 



Яна Клочкова  
(7 серпня 1982) 

 

 
    Українська плавчиня, яка виграла 5 олімпійських медалей, серед 

яких 4 золоті. Член Президії Федерації плавання України. Рекорд світу на 400 
м комплексним плаванням на Олімпійських іграх у Сіднеї. Яна нагороджена 
українськими національними орденами: орденом княгині Ольги, "За заслуги", 
"Герой України" та іншими. Перемігши в олімпіаді в Австралії і Греції, Яні 
Клочковій хочеться залишитися в пам'яті українців успішною спортсменкою, 
яка всіма силами прагне допомогти своїй збірній по плаванню. Прагнення до 
перемоги, стійкість, свіжість і радість від кожного тренування в басейні - ось 
риси, властиві спортсменці  



Перлини України: 
Історико-архітектурні пам’ятки: 

 
 

Національний історико-архітектурний заповідник 
«Кам’янець» 

 
Літопис приписує будівництво кам'яної фортеці литовським князям 

Корятовичам, які правили князівством у 60-90-х рр. XIV cт. Високий скелястий 
берег р. Смотрич, живописний краєвид, величезні вежі з таємничими 
латинськими надписами... 

Кам'янець-Подільський – місто, що зберегло дух середніх віків. Тут Ви 
побачите одну з найбільших оборонних споруд України, фотецю, що займає 
провідне місце у світовій історії оборонного зодчества. Літопис приписує 
будівництво кам'яної фортеці литовським князям Корятовичам, які правили 
князівством у 60-90-х рр. XIV cт. Високий скелястий берег р. Смотрич, 
живописний краєвид, величезні вежі з таємничими латинськими надписами... 

Старе місто функціонує як унікальний містобудівний комплекс площею 
121 га, відокремлений від решти районів міста глибоким каньйоном р. Смотрич. 

Архітектура Старого міста - заповідника зберегла зразки культур різних 
народів (українців, поляків, вірмен, турків і росіян) та релігій (православної, 
католицької, іудейської, мусульманської), а саме: Турецький мінарет 17 ст.; -
турецький та вірменський бастіони 17 ст.; Миколаївська (вірменська) церква 14 
ст.; дерев'яна Хрестовоздвиженська церква 18 ст.; монастирські комплекси 15-
18 ст. орденів Домініканів, Францисканів. 

Однією з унікальних інженерних споруд заповідника є Замковий міст, що 
з'єднує місто та Замковий комплекс.  Він викликав немало суперечок щодо 
свого походження. За однією з гіпотез, міст було зведено римлянами у II 
столітті під час походу Траянового війська на Дакію. 

Завдяки унікальному поєднанню містобудівної, архітектурної, історичної 
спадщини Старого міста з ландшафтом каньйону р. Смотрич „Культурний 
ландшафт каньйону” визначено кандидатом до Списку світової культурної 
спадщини ЮНЕСКО. 

До нашого часу збереглася система потерн (ходів) і казематів. Денна вежа 
призначена для спостерігачів. Уявіть, можна піднятися на неї кожному і 
насолодитися оспіваним українським краєвидом! 

Невід'ємною частиною Старого міста, його перлиною, є Стара фортеця, 
яка стала візитною карткою Кам'янця-Подільського, його символом. 

Історія заснування фортеці починається в XII столітті. Немов 
продовження кам'яних скель височать башти фортеці. 

Одинадцять башт входять до складу фортеці, кожна має свою назву і 
свою історію. Так, наприклад, найвища башта названа Папською тому, що була 
збудована на кошти, виділені папою римським Юлієм II. Ще її називають 



Кармелюковою, бо в ній тричі був ув'язнений Устим Кармелюк. У Чорній 
(кутовій) башті знаходиться криниця глибиною 40 м і в діаметрі 5 м видовбана 
в скалі. Досі в її стінах збереглося величезне дерев'яне колесо з пристроєм для 
підняття води на поверхню. 

 
 
 

Зображення: 
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Києво-Печерська Лавра 

Києво-Печерська лавра - православний монастир, заснований у 1051 році 
монахами Антонієм і Феодосієм у печерах біля літньої княжої резиденції 
Брестово поблизу Києва... 

Києво-Печерська лавра - православний монастир, заснований у 1051 році 
монахами Антонієм і Феодосієм у печерах біля літньої княжої резиденції 
Брестово поблизу Києва. 

В одинадцятому столітті монастир став центром розповсюдження і 
затвердження християнства в Київській Русі. У дванадцятому столітті монастир 
отримав статус «лаври» – головного великого монастиря. 

У вісімнадцятому столітті Києво-Печерська лавра стала найбільшим 
церковним феодалом на Україні. Їй належали три міста, сім містечок, біля 
двохсот сіл і хуторів, більше семидесяти тисяч кріпаків, дві паперові фабрики, 
одинадцять цеглових і шість скляних заводів, більше ста шестидесяти 
винокурень і вітряків, біля двохсот шинків, два кінних заводи. 

Києво-Печерській лаврі було підпорядковано багато дрібних монастирів і 
так названі пустелі (зокрема, Китаєвська, Микільська та інші під Києвом) з 
їхніми угіддями і кріпаками на Україні, в Росії і в Білорусії. 

Свого часу Києво-Печервська лавра зіграла важливу роль у розвитку 
давньоруської культури, була центром літописання. Тут перекладалися на 
церковно-слов'янську мову і переписувалися твори іноземних авторів. У лаврі 
працювали відомі літописці Нестор (автор «Повести временных лет»), Нікон, 
Сільвестр. У тринадцятому столітті було складено «Києво-Печерський 
патерик» - важливе джерело історії Києва. 

 Києво-Печерська лавра здійснювала широке будівництво ще з 
одинадцятого століття (Успенський собор, Троїцька надвратна церква). 
Наприкінці дванадцятого століття навколо Києво-Печерської лаври було 
возведено оборонні стіни (у 1240 році вони були зруйновані ордами Батия). У 
1698-1701 році паралельно до них було споруджено нові фортечні стіни з 
бійницями і баштами. У 1731-1744 році споруджено велику лаврську дзвіницю, 
висота якої - 96,52 метра. 

На території лаври поховано багато видатних осіб, зокрема, біля 
трапезної - генеральний суддя українського війська В.Кочубей і полтавський 
полковник І.Іскра. У Спаса на Брестові церкви - засновник Москви Юрій 
Долгорукий. 

У музеях і фондах, розташованих на території Києво-Печерської лаври, 
можна побачити рукописи стародрукованих книг, колекцію тканин і вишивок. 
Особливий інтерес викликає колекція з дорогоцінних металів, стародавні 
гравюри і твори сучасних художників. 
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Державний історико-архітектурний заповідник 

"Хотинська фортеця" (м. Хотин Чернівецької обл.) 
 
 
Розташований на важливих транспортних магістралях, Хотин  завжди 

привертав увагу завойовників. З метою захисту від них була споруджена 
фортеця, яка пережила століття і бачила під своїми мурами полчища воїнів 
Османської імперії, повстанців Мухи, народних месників Дитинки, вояків 
Дмитра Вишневецького, Петра Дорошенка. Під час визвольної війни 
українського народу проти польської шляхти у Хотин двічі вступали війська 
Богдана Хмельницького. 

Хотин, що приваблює туристів з усього світу, одне з найдавніших міст 
України, нещодавно відсвяткував своє 1000-річчя. На початку XI ст. київський 
князь Володимир Великий створив систему прикордонних фортець на заході й 
півдні своєї держави, у тому числі Хотин.  

Назва міста, ймовірно, походить від дієслова "хотіти": це місце було 
завжди бажане для древніх поселенців, вони завжди хотіли жити у цьому 
красивому і багатому краї (інші версії пояснюють походження назви міста від 
слов'янського імені Хотин або від імені вождя даків Котизона).  

Спочатку це була невелика, збудована східними слов'янами на місці 
давнього поселення дерев'яна фортеця, яка захищала їх від численних 
завойовників. Поряд з нею і одночасно з нею існувало неукріплене селище. На 
його території археологи виявили залишки напівземлянкових жител з печами-
кам'янками, які датуються IX-X ст., а на глибині 1,2-1,4 м було виявлено 
культурний шар VII-VIII ст.  

Особливо великим населеним пунктом Хотин був в XI-XIII ст., коли він 
входив до складу Київської Русі. Тоді він займав територію більш як 20 га. 
Історики обґрунтували тезу, що замок і місто Хотин походять з самою початку 
XI ст.  

Після монголо-татарського завоювання Русі роль Хотина, як одного з 
найважливіших форпостів Галицько-Волинського князівства на південному 
заході ще більше виросла. Його укріплення охороняли важливу переправу на 
Дністрі і стримували грабіжницькі напади степових кочівників. 

Князь Данило Галицький, хоч і вимушений був підкоритися Золотій орді, 
не відмовився від боротьби з нею. Він посилено будував нові і укріплював старі 
фортеці. Виконуючи його волю, в Хотині в 40-50-х роках XIII ст. замість 
дерев'яних побудували кам'яні укріплення.  

Перша кам'яна фортеця була невеликою. Вона була розташована на 
самому мисі, там де сьогодні стоїть північна башта і простягалася на південь до 
теперішнього комендантського палацу. Впродовж віків її неодноразово 
реконструювали та розширювали, руйнували завойовники і знов відбудовували.  

Наприкінці XIV ст. Хотин увійшов до складу Молдавської держави. 
Воєвода Стефан III Великий значно розширив кордони фортеці. Було зведено 
мур шириною 5 і висотою 40 метрів. У самій фортеці були вириті глибокі 



підвали, які служили приміщеннями для воїнів. Упродовж XV-XVI ст. 
Хотинська фортеця була резиденцією молдавських господарів. 

Завдяки міцній твердині і вигідному розташуванню, Хотин став центром 
розвитку ремесел і торгівлі, які в свою чергу сприяли розквіту культури та 
економіки міста. Про це, зокрема, свідчить і рукописне Хотинське Євангеліє 
XIV ст. У Хотині в ті часи відбувалися найбільші у Молдавському князівстві 
ярмарки, на які приїздили купці з різних країн Східної та Західної Європи. 
Місто було важливим митним пунктом в європейсько-азіатській торгівлі.  

Ще досі ми можемо бачити будинок старої хотинської митниці. У другій 
половині XVI ст. від хотинського ярмарку у молдавську казну надходила 
величезна сума грошей - 10000 золотих на рік. Влітку 1538 р. під час облоги 
замку польськими військами на чолі з графом Яном Тарновським було знищено 
частину стін і башт. У 1540-1544 рр. їх відбудували.  

Після занепаду Молдавського князівства місто і фортеця перейшли до рук 
турків. Вони ще більше посилюють оборонну міць фортеці, але місцеве 
населення ніколи не мирилося з новими поневолювачами. Помічниками у цій 
боротьбі часто виступали запорозькі козаки. Так було в 1563 році, коли козаки 
на чолі з легендарним Дмитром Вишневецьким (Байдою) зайняли фортецю і 
почали переговори з молдавським господарем про спільний виступ проти 
Туреччини. Через зраду молдавських бояр загін козаків був розгромлений, а 
Дмитро Вишневецький був страчений в Константинополі.  

У 1615 р. польські війська зайняли Хотин. Після Цецорської війни 1620 р. 
між Польщею та Туреччиною, в ході якої польські війська були розбиті, а 
великий коронний гетьман Станіслав Жулкевський загинув, Хотин став 
головним форпостом оборони від турецької навали.  

У вересні - на початку жовтня 1621 року біля стін Хотинської фортеці 
проходили події знаменитої Хотинської війни, яка прославила запорозьких 
козаків і їхнього гетьмана Петра Конашевича-Сагайдачного і стала зламним 
моментом в історії Османської імперії. Перемога під Хотином врятувала 
Західну Європу від вторгнення яничар, справила сильне враження на всі народи 
і знайшла свій відголос в літературі.  

Після Хотинського миру фортеця була повернена молдавським 
господарям, але фактично її контролювали турки. На обох берегах Дністра, по 
якому проходив кордон, височіли та протистояли одна одній дві могутні 
фортеці - хотинська та кам'янець-подільська.  

Впродовж XVII століття Хотин переходив з рук в руки, ним володіли і 
польські королі, і турецькі феодали, неодноразово місто визволяли запорозькі 
козаки. Під час визвольної війни у Хотині 1650-1653 рр. перебували війська 
Богдана Хмельницького. 11 листопада 1673 р. коронний гетьман Ян Собеський 
на чолі 30-тисячного польсько-литовсько-козацького війська вщент розгромив 
у Хотині 40-тисячну турецьку армію. Війни з турками тривали ще довгі роки. 
Тільки на початку XVIII століття туркам вдалося остаточно закріпитися в 
Хотині і в фортеці. Після реконструкції 1712-1718 рр. (при допомозі 
французьких інженерів) вона стала наймогутнішим вузлом османської оборони 
на сході Європи.  

Хоча в ХVIII-ХІХ ст. фортеця поступово втрачає своє оборонне значення, 
під її мурами продовжують кипіти битви. Її кілька разів штурмують російські 



війська. В 1739 році вони вступають в Хотин після перемоги над турками у 
битві під Ставчанами в якій хоробро билися з ворогами українці, росіяни, 
грузини і молдовани.  

В 1769-1787 рр. росіяни знову штурмують Хотинську фортецю. Але лише 
після російсько-турецької війни 1806-1812 рр. Хотин увійшов до складу Росії і 
став повітовим центром Бессарабської губернії. Відступаючи, турки майже 
повністю знищили Хотин, який поступово став відбудовуватись.  

В 1826 році місту Хотину був наданій герб: в золотому полі срібна 
тривежева цитадель, супроводжена вгорі срібним рівнораменним хрестиком 
над двома схрещеними шаблями - символами захисту краю від ворогів. На 
передній вежі півмісяць на держаку, а на держаках обох крайніх веж - 
застромлені бунчуки.  

В 1832 р. на території фортеці було збудовано нову церкву св. 
Олександра Невського. 1856 року уряд скасував статус Хотинської фортеці як 
військового об'єкту. Саме місто протягом XIX ст. розбудовувалось на 
рівнинному плато за регулярним планом. За переписом 1897 р. Хотин 
нараховував 18126 мешканців. Після реформи 1860-х років у Хотині виникли 
перші промислові підприємства. Тут було кілька водяних млинів. На початку 
XX ст. в Хотині діяли 3 броварні, 10 ґуралень, 4 тютюнові фабрики, 
лісопильний і цегельний заводи, 2 друкарні. Місто мало дві лікарні на 45 ліжок, 
аптеку, діяли 2 двокласні повітові училища (чоловіче і жіноче), 2 чоловічі 
однокласні училища та одне приватне.  

Багато лиха і страждань жителям міста принесли I світова та 
Громадянська війни. В 1918 році на прикордонну Хотинщину претендувало 5 
держав: Росія, Україна, Молдавська народна республіка, Австро-Угорщина і 
Румунія. 10 листопада 1918 року в Хотин вступили війська королівської 
Румунії. Почалися репресії та терор. Але хотинчани не підкорилися новим 
окупантам.  

В січні 1919 року спалахнуло антирумунське повстання. Влада в більш як 
ста селах перейшла до рук Хотинської Директорії на чолі з Й. І. Волошенком-
Мардар'євим. Директорія, підтримувана народом, вирішила вигнати румунів з 
свого краю і повернути собі волю.  

Протягом 10 днів учасники Хотинською повстання вели запеклі бої з 
королівськими військами. Проте увірвавшись 1 лютого в Хотин, загарбники 
вчинили розправу над населенням. Щодня окупанти вели сотні людей на руїни 
Хотинської фортеці, звідки ніхто не повертався. Хотин упродовж 22 років став 
повітовим центром Румунії.  

6 липня 1941 р. до Хотину знову увірвалися загарбники - німецько-
румунські війська. Знову почалися роки терору і страждань. В місті вже в перші 
дні окупації була створена антифашистська організація, яка діяла цілий рік і яку 
очолював Кузьма Галкін. Лише в серпні 1942 р. вона була розсекречена і 
знищена. Визволено місто було 3 квітня 1944 р. Проте в післявоєнні роки 
Хотин, як і вся Україна, зазнав впливу тоталітарної комуністичної системи. 
Незалежність 1991 року стала втіленням вікової мрії хотинчан про свою 
державу.  

Сьогодні Хотин - одне з найбільших міст Чернівецької області, важливий 
промисловий, туристичний і культурний центр Буковини. У вересні 1991 р. під 



час свята з нагоди 370-річчя Хотинської битви було відкрито монумент на честь 
гетьмана України Петра Сагайдачного (скульптор І. Гамаль).  

У Хотинській фортеці проводилися зйомки багатьох популярних 
художніх фільмів: "Гадюка", "Захар Беркут", "Балада про доблесного лицаря 
Айвенго", "Три мушкетери", "Чорна стріла", "Стара фортеця", "Стріли Робін 
Гуда". Серед недавніх - екранізація кіностудією їм. Олександра Довженка твору 
відомого українського письменника Юрія Мушкетика "Яса".  

Беручи до уваги багаті історичні традиції міста, в 2000 році постановою 
Кабінету Міністрів України був створений Історико-архітектурний заповідник 
"Хотинська фортеця". А у вересні 2002 року древнє місто відзначило свій 1000-
літній ювілей.  
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Національний дендрологічний парк «Софіївка» 
Уманський парк "Софіївка" є шедевром і зразком світового садово-паркового 

мистецтва кінця XVIII – початку XIX сторіч. Парк розкинувся на площі 154,7 гектарів на 
узбіччі старовинного міста Умань Черкаської області... 

Національний дендрологічний парк „Софіївка” НАН України (м. Умань Черкаської 
обл.) є одним з найвидатніших творінь світового садово-паркового мистецтва кінця ХVІІІ — 
першої половини ХІХ ст.  

Сучасна „Софіївка” поєднує в собі функції в першу чергу „Історичного саду”, згідно з 
Флорентійською хартією, науково-дослідного інституту Національної академії наук України, 
центру інтродукції, мобілізації та акліматизації рослинного різноманіття Правобережного 
лісостепу України, навчально-виховної бази, туристичної установи, музею садово-паркового 
мистецтва. 

Парк розкинувся на площі 154,7 гектарів на узбіччі старовинного міста Умань 
Черкаської області. Заснований парк у 1796 році багатим польським магнатом Станіславом 
Потоцьким на честь своєї дружини красуні-гречанки Софії, і був подарований їй в день її 
янгола у травні 1802 року.  

Ідея створення парку в романтичному стилі з використанням римської і грецької 
міфології належала самій Софії. Дивовижні пейзажі, екзотичні рослини, античні скульптури, 
водойми, каскади, фонтани, камінні гроти - все це можна побачити, відвідавши парк. Цей 
шедевр вражає відвідувачів своєю красою вже протягом 200 років. Туристичний сезон в 
Умані триває весь рік. Потік відвідувачів не зменшується ні влітку, ні взимку.  

Старовинними алеями парку бродили Олександр Пушкін і Тарас Шевченко, Іван 
Котляревський і Сергій Волконський, Павло Пестель і Михайло Бестужев-Рюмін, 
Володимир Сосюра и Максим Рильський. Сотні наших славних земляків далекого і 
близького минулого відвідували цей парк.  

Багато легенд складено і про саму Умань, одне із старовинних міст України. Місто 
героїчної та багатостраждальної долі. Ним володіла польська шляхта, його палили й 
розгромлювали вщент татари і турки, але він знову й знову піднімався з попелу. В Умані до 
сих пір знаходять залишки підземельних ходів, які служили місцевим мешканцям сховищами 
і своєрідними укріпленнями. 

 
Зображення: 
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Софія Київська 
Софійський собор - всесвітньо відома пам'ятка архітектури і монументального 

живопису ХI століття. Заснування собору згадується в літописах як під 1017 р., так і під 1037 
р... 

Дивне відчуття охоплює кожного, хто переступає поріг славетної Софії Київської. 
Десь поза стінами залишається гомінливе сьогодення, віки розступаються, і постає далеке 
минуле... 

Софійський собор - всесвітньо відома пам'ятка архітектури і монументального 
живопису ХI століття. Заснування собору згадується в літописах як під 1017 р., так і під 1037 
р.Будівничим Cв. Софії літописці називають великого київського князя Ярослава Мудрого. 
Джерела свідчать, що в цій справі Ярослав завершив починання свого батька Володимира - 
хрестителя Русі. Присвячений Премудрості Божій, собор, за задумом творців, мав 
утверджувати на Русі християнство. 

Упродовж сторіч Софія Київська була головною святинею Русі-України - 
"митрополією руською". Собор, як головний храм держави, відігравав роль духовного, 
політичного та культурного центру. Під склепінням Cв. Софії відбувалися урочисті 
"посадження" на великокняжий престол, церковні собори, прийоми послів, затвердження 
політичних угод.   

При соборі велося літописання і були створені перші відомі на Русі бібліотека та 
школа. На честь заснування Ярославом 1037 р. софійської бібліотеки перед входом до собору 
в 1969 р. було встановлено пам'ятний знак (скульптор І.Кавалерідзе). 

Софія — свідок й безпосередній учасник життя Києва протягом багатьох сторіч. Вона 
пережила навалу орд степових кочовиків у грізному 1240 році, періоди занепаду й 
відродження міста у XIV—XVI століттях, бачила національно-визвольну боротьбу 
українського народу під керівництвом Богдана Хмельницького проти польсько-литовських 
феодалів у XVII столітті. 

Великих збитків було завдано музею під час Великої Вітчизняної війни. Хоч сам 
Софійський собор не зазнав руйнування, однак були пограбовані архіви музею, вивезені 
цінні фрески XII століття з Михайлівського Золотоверхого монастиря, що зберігалися у 
храмі. Лише після війни їх повернули музею в пошкодженому вигляді.  
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Національний заповідник - острів «Хортиця» 
Острів «Хортиця» є найбільшим островом на Дніпрі, унікальність якого в рідкісному 

поєднанні на одній території різноманітних природних комплексів – цілинних степів, 
байрачних та плавневих лісів, наскальної рослинності, рідкісних та зникаючих видів рослин, 
пам’яток геології... 

Актом, украй потрібної, проте дещо запізнілої, справедливості стало надання цій 
землі статусу пам'ятки природи місцевого значення (1958р.). Далі – пам'ятка природи 
республіканського значення (1963р.). Природна (разом із декоративними, на острові знайшли 
притулок більше 1000 видів рослин) та історична (тут зафіксовано близько сотні історико-
археологічних об'єктів) винятковість Хортиці дала підстави для  оголошення її Державним 
історико-культурним заповідником (1965р.). Нині  увесь острів є Національним 
заповідником (з 1993р.). 

Основу найбільшого острова на Дніпрі (довжина 12, а ширина, в середньому, 2,5 
кілометри) складають граніти і гнейси, яким близько 2 мільярдів років. Саме вони, 
здіймаючись у вигляді скель, у північній частині острова, до тридцяти метрів над поверхнею 
Дніпра, створюють тут гірську країну в мініатюрі. Географічно ж, нагромадження скель, 
печер, гротів, окремих валунів, представляють гірський зразок ландшафтних зон України. 
Найпомітніші вершини мають свої імена, історія яких тісно пов’язана із періодом козаччини. 
Зокрема, скеля Вища Голова, Думна скеля, Совутина, Чорна, Дурна, Середня Голова. 

На Хортиці в мініатюрі представлені зразки усіх ландшафтних зон України. До 
новітніх часів степовим ділянкам поталанило зберегтися, насамперед, на східних схилах, 
уздовж узбережжя Старого Дніпра. Кількість видів рослин, що знайшли собі прихисток на 
прадавніх степових ділянках, перевищує 600 видів (для порівняння, в Асканійському степу 
близько 600 видів рослин, у Хомутівському – 528, на Кам’яних Могилах – 460, на 
Михайлівський цілині – 490). 

Балки та урочища, які помережили степові схили, теж ведуть свій іменний родовід од 
запорожців: Наумова, Костіна, Шанцева, Громушина, Музичина, Велика Молодняга, 
Корнієва, Ганнівка, Крутенька, Зміївка, Похмурий Яр... 

Найпівденніша, плавнева частина острова, либонь, наймолодший вид хортицького 
ландшафту. Це, переважно, намивна територія (формувалася під впливом Дніпрової течії), 
яка виникла десь 3-4 тисячі літ тому. На багатих поживними речовинами ґрунтах здійнялися 
кущі, дерева і, звісно ж трави. Після того, як гігантська плавнева країна, що колись 
простягалася від Хортиці і до Херсона, була знищена (дерева і кущі вирубані, а земля стала 
дном Каховського водосховища), значення південного охвістя острова незбагненно зросло.  

Нині цьому невеличкому куточку (327 гектарів – приблизно восьма частина острова) 
воістину немає ціни. Свого часу каховська повінь заповнила тут деякі улоговинки, і до 
відомих з давніх давен п’яти озер додалися ще більше, ніж півтора десятка крихітних 
водоймищ, де розкошують латаття біле, глечики жовті, рогіз, очерет, комиш, осока, ірис, 
водяний горіх. 

За наявності бурхливого Каховського “моря”, хортицькі озера завдяки своїй 
усамітненості, стали головним нерестилищем (тут мешкає близько 50 видів риб) у цій 
частині Дніпра. У плавнях та поблизу них мешкає понад 200 видів птахів (усього в Україні їх 
трохи більше 300 видів); близько 30 видів ссавців та плазунів, в озерах мешкає найменший у 
світі (в діаметрі – в межах сантиметра) вид папороті – сальвінія плаваюча 

З історії козацтва 
Музей історії запорозького козацтва на острові відкрито 14.10.83 року. Але тоді, коли 

про українських степових лицарів уголос, до того ж публічно, говорити заборонялося,  
називався цей заклад Музеєм історії м. Запоріжжя. Сьогодні під зводами Музею зібрано 
більше 30 тисяч предметів, які охоплюють історичний період від палеоліту до ХІХ століття 
поточної ери. Експозицію доповнюють чотири діорами.  

Особливістю хортицького Музею є те, що, по-перше, вельми оригінально оформлене 
саме приміщення: гранітні пластини, припасовані одна до одної, створюють враження, ніби 
відвідувачі рухаються печерою, біля стін якої розташовано мовчазні реліквії різних ер та 
епох. 



По-друге, переважна більшість експонатів зібрані-знайдені саме на Хортиці та на 
хортицькому довкіллі. Це кам'яні знаряддя праці, кераміка, зброя, якорі, фрагменти 
старовинних суден, стовбур дуба, який був зрубаний кілька тисячоліть тому і стільки ж 
пролежав на Дніпровому дні.  

Експозиційна площа, яка розгорнулася на 1600 квадратних метрах, окрім артефактів, 
так би мовити місцевого походження, наповнена також матеріалами, переданими із 
Львівського, Луганського, Рівненського та інших музеїв, а також надходженнями із 
археологічних та етнографічних експедицій. 

"Протовче" 
Розкопки, проведені археологами заповідника протягом 1976-1980 років, дають 

підстави стверджувати певним чином, що один із прототипів Запорозької Січі, її предтеча, 
існувала на Хортиці біля плавневої частини, неподалік від озер Осокорове та Коржеве. Бо 
саме тут виявлено військове поселення Х-ХІV століть, а окремі знахідки (зброя, кераміка) 
свідчать про те, що коріння унікального об'єкта сягали глибше на кілька століть. У п'яти  
досліджених напівземлянках (археологи впевнено називали їх куренями (!)) мешкали 
оборонці не лише Хортиці, а й взагалі частини південних рубежів протоукраїнського 
державного угрупування. 

Знахідки із поселення Протовчого зайняли достойне і значне місце в експозиції 
Музею історії запорозького козацтва, а там, де було саме поселення, створено меморіально-
туристичний комплекс.  

"Скіфський стан" 
Ще на початку ХХ століття на Хортиці було 129 курганів, проте до наших днів 

уціліло лише близько двох десятків. Кургани (найстаріший із них споруджений 
представниками культур доби бронзи у ІІІ тисячолітті до н.е., а наймолодший – скіфами у ІІІ 
столітті до н.е.) розташовувалися кургани кількома групами на узбіччі так званого 
Скіфського шляху, що колись проходив уздовж Хортиці її серединною, підвищеною 
частиною. 

Зараз комплекс склали одинадцять курганів – "живих", реконструйованих та 
стилізованих. На курганах установлено стародавні скульптури, людиноподібні стели і просто 
стели доби бронзи. 

Органічним доповненням до ділянки відновленого історичного ландшафту Хортиці 
(хортицька акція з масового відновлення курганних насипів стала першою в Україні) є Музей 
кам'яних витворів, розгорнутий в одному із куточків комплексу. Експонати Музею просто 
неба – гармани, ступи, корита, жорна, скульптури, кам'яні стовпи та хрести – знайдені у 
навколишніх селах і привезені на Хортицю протягом березня-травня 2006 року.  

Меморіально-туристичний комплекс "Скіфський стан" ("Зорова Могила") займає 
близько п'яти гектарів. Разом із прилеглим дубовим гайком та ділянками Першостепу він 
складає дивовижне середовище, відвідавши яке, людина не лише отримує інформацію, а й 
естетичну насолоду. З козацької сторожової вежі відкривається краєвид у радіусі 25 
кілометрів.  

“Тарасова стежка” 
Улітку 1843 року 29-річний Шевченко подорожував по Україні, відвідав 

Олександрівськ, побував на Хортиці. У травні 2005 року, з допомогою краєзнавців, 
визначено маршрут, яким ходив по Хортиці поет, і оздоблено його сімома гранітними 
брилами. На брилах висічені рядки із творів Великого Кобзаря, де згадується Хортиця і 
Великий Луг Запорозький. Таким чином, виник меморіально-туристичний маршрут 
“Тарасова Стежка”, який полюбився запоріжцям і гостям міста і Хортиці. 

Історико-культурний комплекс „Запорізька Січ”  
 Будівництво історико-культурного комплексу “Запорозька Січ” було урочисто 

відкрите 14 жовтня 2004 року, на свято Покрови пресвятої Богородиці, в День українського 
козацтва.  

 Загальна територія історико-культурного комплексу 3,5 гектарів. Місцем 
розташування нашої «Запорозької Січі» обране мальовниче північно-східне узбережжя 
Хортиці, з якого відкривається чудовий краєвид на Дніпрогес, скелі та острови, що 



нагадують колишні грізні Дніпрові пороги. За плануванням комплекс розділяється на дві 
різновеликі частини –“Внутрішній Кіш” та “Передмістя”.  

 Всього на території комплексу «Запорозька Січ» буде збудовано 23 зрубних та 
турлучних споруди. Передбачається, що в комплексі також функціонуватимуть об’єкти 
експозиційного призначення, в яких планується відтворити інтер’єри козацьких жител 
(курінь та будинок кошового отамана), офіційні та освітні установи (військова канцелярія та 
січова школа). Центральним об’єктом комплексу стане трибанна церква Покрови пресвятої 
Богородиці. Споруди “Зовнішнього Кошу” мають носити рекреаційний (корчма) та 
інтерактивний характер (діючі кузня і гончарне виробництво). За зразки фортифікаційних 
споруд козацького часу правитимуть три вежі, рови та земляний вал з частоколом.  
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Перлини природних чудес України 
Асканія-Нова (біосферний заповідник, Херсонщина) 

Цілинний степ „Асканія-Нова” – єдина в Європі ділянка типчаково-ковилового степу, 
якого ніколи не торкався плуг, - має велику наукову, культурно-пізнавальну та практичну 
цінність... 

Фрідріх Фальц-Фейн у 1898 році в своєму родовому маєтку за власною 
ініциативою першим у світі вилучив з господарського використання ділянку своїх угідь, яка 
стала праядром теперішнього найбільшого в Європі (11054 га) заповідного типчаково-
ковилового степу. 

Заповідний степ складається з трьох масивів: Північний, Південний, Великий 
Чапельський під, а також перелогів, де з 1966 року вивчаються процеси 
відновлення природної рослинності. 

Суха мова статистики відмічає зростання тут 478 видів вищих рослин. Але вона не 
може передати різноманіття всіх проявів, букету запахів, притаманних лише дикому степу. 
Наукове означення його досить просте і коротке: посушливий, кострицево-ковиловий. Та 
степ постійно змінює своє забарвлення. Загляньте сюди наприкінці квітня і побачите, як на 
сірому фоні минулорічної трави яскравими різнобарвними вогниками горять квіти 
тюльпанів, ніжною блакиттю манять півники. Розстелить ковила українська свої перисті 
остюки – і степ вже хвилюється наче море. Зацвіте льон австрійський – і земля ніби 
вкриється легким серпанком. Пройде ще трохи часу – і степ вже нагадує килим. 

Переважають багаторічні трави (51 %). До “Червоної книги України” занесено 13 
видів вищих рослин: карагана скіфська, зіркоплідник частуховидний, ковили українська, 
Лессінга та волосиста, тюльпани Шренка і скіфський, волошка Талієва, цибулі Регеля та 
скіфська, рябчик шаховий, зозулинець рідкоквітковий, дворядник крейдяний; 3 види грибів, 
4 - лишайників. Шість видів квіткових асканійської автохтонної флори занесені 
до міжнародних червоних списків. 

Тваринний світ заповідного степу, в основному, зберіг свою аборигенну фауну, за 
винятком крупних видів ссавців та птахів. Тут зустрічаються типові мешканці степового 
ландшафту: малий ховрашок, степовий байбак, тушканчик великий, заєць-русак, мишовидні 
гризуни, а також середні та дрібні хижаки: звичайна лисиця, степовий тхір, ласка. 

У густому травостої мешкають не менше 1155 видів членистоногих, 7 видів 
земноводних і плазунів, 18 видів ссавців, в різні пори року зустрічається більше 270 видів 
птахів, з яких 107 видів залишаються на гніздування. 

Великий Чапельський під (4х6 км) - унікальна депресія, для якої характерно 
періодичне заповнення талою водою. В найглибшій частині зростають гідрофіти, у тому 
числі найрідкісніший вид в Україні - зіркоплідник частуховидний. На цій ділянці найвищий 
показник видової насиченості квіткових - 368 видів. Флора поду налічує також значну 
кількість ендеміків - 53 види, з них 7 зустрічаються лише тут, а 8 видів занесені до “Червоної 
книги України”. 

На території Великого Чапельського поду в умовах, наближених до природних, 
утримуються табуни диких копитних з різних континентів. Тут протягом усього року 
напіввільно мешкають бізони, сайгаки, лань європейська, коні Пржевальського, туркменські 
кулани, благородні олені, кафрські буйволи. Влітку сюди випускають худобу ватусі, стадо 
антилоп канна, гну та нільгау, зебр та вихідців з далекої Індії – гаялів. Ближче до осені в 
центрі поду збирається велика кількість перелітних птахів: різні види качок, багатотисячні 
зграї журавлів, сірих гусей, куликів. 

Великою популярністю користується екскурсія на мікроавтобусі чи в кінному екіпажі 
маршрутом, прокладеним територією Великого Чапельського поду. Екологічна стежка 
заповідного степу проходить територією ділянки “Стара” (площа 520 га), де представлені 
майже всі характерні типи рослинності та грунтів, чітко простежується екологічний ряд. 



Завдяки цілині зберігається реліктовий фауністичний комплекс. Тут надійне місце 
помешкання видів, котрі стали рідкісними або опинилися на грані зникнення та потрапили 
на сторінки "Червоної книги України" (6 видів комах, 3-плазунів, 6-птахів, 5-ссавців). 
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Гранітно-степове Побужжя (регіонально-
ландшафтний парк, Миколаївщина) 

Справжньою перлиною для туристів є Регіонально-ландшафтний парк «Гранітно-
степове Побужжя», який розташований у межах Первомайського, Доманівського, 
Арбузинського, Вознесенського, Братського, Врадіївського районів Миколаївської області, а 
також в районі міста Южноукраїнськ... 
Долину річки Південний Буг недарма вважають однією з найкращих природних «перлин» 
України. Особливо мальовничою є територія від північної околиці с.Кінецьпіль до 
м.Вознесенська. Мало хто ще знає про дивовижні річки Мертвовод та Арбузинку, які є 
притоками р.П.Буг. Так, течія цих річок, не така стрімка, як Бугу, але за мільйони років ці 
маленькі річки створили неповторний каньйон, який захоплює подих. Годинами можна 
дивитися на цей витвір мистецтва, створений природою. 

Долини річок Південний Буг, Мертвовод та Арбузинка, які знаходяться на 
Миколаївщині, необхідно розглядати як один суцільний, комплексний об’єкт . 

Для створення унікального ландшафту у долинам цих річок природа працювала понад 
3000 мільйонів років. На цій території на денну поверхню виходять одні з найстаріших порід 
Українського Кристалічного Щита – супракрустальні товщі, серії і ультраметаморфічні, 
інтрузивно-магматичні комплекси. 

Супракрустальні товщі та серії представлені: 
- відслоненнями дністрово-бузької серії – кристалосланці та гнейси гранулітової фації 

(абсолютний вік близько 3650 мільйонів років); 
- відслоненнями бузької серії – гнейси високоглиноземесті, піроксен-біотитові, 

графітові, кальцифіри, кварцити залізисті, кварцити безрудні, кристалосланці основного 
складу (неоархей, абсолютний вік 2800-2560 мільйонів років). 

Ультраметаморфічні, інтрузивно-магматичні комплекси представлені: 
- відслоненнями гайворонського комплексу – ендербіти (абсолютний вік 3650-3400 

мільйонів років); 
- відслоненнями бердичівського комплексу – гранат-біотитові, сіліманіт-гранат-

біотитові, піроксен-гранат-біотитові (вінницити) граніти та мигматити інколи з кордієритом 
(2080-1980 мільйонів років). 

Ще унікальність даної території полягає в тому, що вона знаходиться на межі двох 
структурних мегаблоків Українського Щита – Інгульського та Дністрово-Бузького, і в 
відслоненнях на денній поверхні можна спостерігати контакти між ними. 

Відслонення кристалічних порід на денній поверхні дають змогу фахівцям розуміти та 
уявляти процеси створення планети, суходолу, континентів, структурних блоків та 
взаємодію між ними. 

Частину запропонованої площі займає територія регіонального ландшафтного парку 
«Гранітно-степове Побужжя». Площа, що знаходиться під охороною, складає 6267 га. 
земель. 

На цій ділянці знаходиться велика кількість унікальних об’єктів живої природи та 
прибузьких і причорноморських ендеміків: 

- 900 видів судинних рослин, 26 з яких занесено до Червоної книги України; 
- не менше 9000 видів комах, 56 з яких занесено до Червоної книги України; 
- 300 видів хребетних тварин, 46 з яких перебувають під охороною держави. 
В долині річки Південний Буг, між селами Мигія та Олександрівка знайдено 98 

археологічних пам’яток. Вони мають велику наукову цінність і представляють неперервний 
хронологічний ряд від палеоліту (які датуються 30 тисяч років до н.е.), та часів формування 
слов’янського етносу. Особливо цікавими є залишки поховань – кіммерійців, скіфів, 
трипільців, сарматів, древніх слов’ян, римлян та інші. 

Середня течія Південного Бугу була останнім притулком запорізьких козаків після 
ліквідації козацтва на дніпровських порогах. Тут була створена одна з найпотужніших 
територіальних одиниць Запорозької Січі – Буго-Гардська паланка з адміністративним 
центром біля злиття балки Ташлик та Південний Буг (знаменитий острів Гард). 



У кінці ХVІІІ століття бузький острів Мигія був центром Гайдамацького руху. На 
острові був розташований табір – Гайдамацька Січ, що надавав притулок та захист 
гайдамакам. 

В місті злиття р.П.Буг та р.Синюхи, сьогодні розташоване м.Первомайськ на Бузі, у 
минулому на цій території були збудовані запорозька фортеця Орлик, турецька — Голта та 
польська — Богополь. 

Про величне козацьке минуле свідчать назви місцевості по долині р.Південний Буг – 
острів козака Мамая, острів Гард, урочище Протіч з Протічанською скелею, скеля Турецький 
стіл, Брама, Сова, Пугач, Гайдамацька балка та інші. 

Так на площі збереглися чудові історико-архітектурні об’єкти – гідроелектростанція 
с.Мигія, яка була побудована понад 100 років тому представниками шляхетського роду 
Скаржинських, та млиновий комплекс, збудований паном Сабанським в 1902р. на північній 
околиці с.Кінецпіль. 

Від с.Кінецьпіль до м. Южноукраїнська проходить чергування ділянок порогів та 
спокійної течії. Найкращі пороги, які є Меккою водного туризму і місцем паломництва тисяч 
спортсменів та туристів, розташовані біля с.Мигія , с.Куріпчино, с.Семенівка, с.Львове, 
с.Іванівка, с.Констянтинівка і останні біля м.Южноукраїнська. 

Стрімкі скелі, які утворюють каньйони по берегам річок сягають висоти до 50 метрів і 
є чудовим місцем для тренувань альпіністів. Каньйони знаходяться біля с.Куріпчино, 
м.Южноукраїнська, гирла річки Велика Корабельна (Іванівський міст) по руслу Південного 
Бугу та с.Актово і с.Петропавлівка по руслу Мертвовода. 

Територія має надзвичайно високий рекреаційний потенціал – дивовижні краєвиди, 
історико-культурну цінність, велику кількість радонових джерел, хорошу автотранспортну 
розв’язку і є однією з найкращих в Європі природних трас для водного слалому. 

Сучасна площа регіонального ландшафтного парку становить 7394,3 га. Вже у 2008 
році планується оформлення переходу Регіонального ландшафтного парку у Національний 
природний парк, який стане першим національним парком на Миколаївщині. 
Передбачається, що в разі створення цього парку до його складу увійде і знаменитий острів 
Гард. 
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Дністровський каньйон (Вінницька, Івано-
Франківська, Тернопільська, Хмельницька обл.) 

Ми захоплюємося природою Альп та Кавказу, Карпат та Криму і прагнемо будь-що 
побувати там. Але не всі знають, що Дністровська долина з її ландшафтами має свою 
неповторну красу... 
Найцікавішою, наймальовничішою ділянкою Дністра є його відрізок у 250 км від гирла 
Золотої Липи до гирла Збруча – Дністровський каньйон. Дністер тече по каньйоноподібній 
долині, утворюючи багато фантастичних звивів - меандрів. Природа Дністровського 
каньйону своєрідна та неповторна. На його території близько 100 пам’яток живої і неживої 
природи світового значення, тут збереглися унікальні еталони відслонень гірських порід. 

Дністер бере початок в Бескидах біля підніжжя гори Розлуч на висоті 750 м. Загальна 
довжина ріки - 1362 км, площа водозабору - 72,1 тис. км2. У межах Івано-Франківської 
області довжина р. Дністер - 200 км. 

Сучасна назва Дністра веде свій початок з Київської Русі і означає "бистра вода". 
Древні греки називали ріку Тіріс, а ще пізніше Тірас. У римлян вона відома під назвою 
Данастріс, Данаструс. У турків - Турла. 

Дністер має 386 приток. Головні з них: праві - Стрий, Свіча, Лімниця, Бистриця, Реут; 
ліві - Золота Липа, Cтрипa, Серет, Збруч, Смотрич. В верхів'ях швидкість течії Дністра - 4 
м/сек, на рівнині - до 2м/сек., а в гирлі спадає до 0.7 м/сек. Русло звивисте. У верхній частині 
(до міста Самбір) це типова гірська ріка, що тече по вузькій долині з обривистими 
скелястими берегами. Ширина русла в верхів'ї - не більш, ніж 40 м, в низів'ї - 100-240 м, а 
ширина пройми в низів'ї досягає 8-16 км. Спустившись з гір, Дністер тече широкою, місцями 
заболоченою, рівниною, і течія його сповільнюється. Ріка тут тече по плоскогір'ю в 
невисоких, порослих вербами глинистих берегах, деколи утворюючи острови; вода 
каламутна, часто мілка. В районі с. Журавно підвищується спочатку лівий, а потім і правий 
берег ріки, русло стає кам'янистим, течія посилюється. Нижче древнього Галича долина 
Дністра звужується до ~ 200 м. Високі скалисті береги Дністра тут поросли листяними 
лісами і кущами, з-під скал витікають численні джерела. 

В середній течії Дністра на поверхню виходять кристалічні породи - граніти, гнейси, 
сієніти, утворюючи подекуди невеликі пороги і перевали. 

На ріці Дністер гори підходять так близько до ріки, що утворюють каньйон, руслом 
якого тече ріка. Потоки в деяких місцях зриваються з кручі просто в річку, перетворюючись 
в живописні водоспади. Окремі частини скал нагадують швейцарський сир, весь в дірках від 
виходів печер і гротів. На берегах ріки, в навколишніх селах зустрічаються пам'ятники 
культури різних народів, що в давнину населяли долину Дністра (церкви, костели, монастирі, 
палаци, руїни замків і фортець), зокрема печери, деякі з них служили монахам скельних 
монастирів для життя і відправи служб. 

Долина ріки була заселена людьми ще з давніх-давен. В заводі лівого берега Дністра 
біля села Лука Врублевецька збереглися залишки однієї із найдавніших в Україні стоянок 
раннього палеоліту (300 тис. років тому).  

Городенківський район, що лежить на Дністровського каньйону, являє собою одну з 
найкрасивіших його ділянок, де долина річки має найбільш виражені риси каньйону. Тут 
знаходиться 26 населених пунктів, де була досліджена трипільська культура. 
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Синевир (Озеро, Закарпаття) 
Найбільше озеро Закарпаття - Синевір, яке утворилося 10 тисяч років тому на висоті 

989 метрів над рівнем моря... 
Озеро Синевир справедливо вважається найкоштовнішим природним скарбом 

Національного природного парку "Синевир" і є однією з візитних карток Українських 
Карпат. Воно розташоване на висоті 989 метрів над рівнем моря, має середню площу 4-5 
гектарів, його середня глибина становить 8-10 м, максимальна - 22 м.  

Існує легенда, згідно якою мальовниче озеро утворилося від потоку сліз графської 
доньки Синь, на місце, де її коханого, простого верховинського пастуха Вира, було вбито 
камінною глибою за наказом підступного графа. 

Насправді ж озеро утворилося в результаті потужного зсуву, викликаного 
землетрусом, близько 10 тисяч років тому. На висоті 989м гірські кам’янисті породи виросли 
на шляху швидкого струмка, утворивши греблю і повністю перегородивши вузьку долину. 
Улоговина, що при цьому виникла, заповнилася водою трьох гірських струмків. У прозорій 
воді озера добре почуваються форель озерна, райдужна та струмкова. 

Площа водного плеса становить близько 5 гектарів, найбільша глибина 22 метри. 
Краєвиди відзначаються надзвичайною мальовничістю й величністю. Стрімкі схили, вкриті 
стрункими ялинами, вік яких становить 140-160 років, спадають прямо до водної поверхні. 
Посередині ж озера розмістився, немов зіниця блакитного ока, невеликий острівець площею 
всього кілька метрів. Звідси і народна назва - Морське око. 

Люди своєю творчою фантазією намагаються доповнити красу природи. Архітектор 
Юрій Соломін вдало вписав оглядові площадки в навколишній ландшафт. А на півострівці 
височить вирізана із червоного дерева скульптурна композиція «Синь і Вір» (скульптори 
Іван Бродин і Михайло Санич) Висота монументу 13 метрів. Відображаючись у воді, він 
сприймається таємниче, як чудова казка про безсмертне кохання. 
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Олешківські піски (Херсонщина) 
Олешківські піски є найбільшим піщаним масивом у Європі. Складаються із 

безмежних барханів (тутешні мешканці називають їх «кучугурами»), висотою близько 5 м, і 
негустою рослинністю... 

Знаходяться ці піски у Цюрупінському районі (стара назва Цюрупінська – Олешки), за 
30 км на схід від м. Херсон. Дніпровські піски існували здавна, але Олешківська пустеля у 
нинішньому своєму вигляді з'явилися порівняно недавно: через випасання величезних отар 
овець у ХІХ ст., які знищили траву, звільнили піски, а вітрова ерозія дала їм можливість 
розширюватися.  

Стримують пустелю, яка в діаметрі має розмір близько 15 км, штучно насаджені густі 
ліси. За словами місцевих жителів, тут часто трапляються масштабні пожежі, оскільки ліс 
легко займається через погодні умови, а гасити полум’я важко, оскільки ліс був посаджений 
з точки зору науковців неправильно – занадто щільно. 

Не зважаючи на те, що Олешківські піски часто називають пустелею, це не зовсім 
правильно. За температурним режимом та кількістю опадів їх можна швидше віднести до 
напівпустель. Влітку пісок нагрівається до 70 градусів, і гарячі висхідні потоки, що йдуть від 
пісків, розгонять дощові хмари. Тому дощів тут менше, аніж в самому Херсоні, який 
знаходиться по іншу сторону Дніпра. Трапляються тут і піщані бурі, під час яких не видно 
ані неба, ані сонця.  

В пустелі на глибині 300-400 м існує прісне підземне озеро з дуже смачною водою. 
Проте, науковці дослідили, що масштабно добувати звідси воду не можна, оскільки рівень 
води знизиться, і ліси не зможуть стримувати піски. До найближчого населеного пункту – 
біля 7 км.  

Раніше в Олешківських пісках знаходився військовий полігон, на якому 
відпрацьовували бомбування льотчики з країн Варшавського договору. У зв'язку з цим було 
обмежено наукове дослідження регіону. До сьогодні у пісках знаходиться значна кількість 
снарядів, що не розірвалися. 
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Історія традиційного одягу в Україні: 
 його функції та зміст. 

Своєрідність природних та історико-культурних умов життя населення окремих регіонів 
України, взаємозв'язки українців з іншими народами віддзеркалились у багатоманітті і 
різнобарвності українських строїв. Краса та щедрість природи чотирьох макрорегіонів України — 
Полісся, Лісостепу, Степу і Карпат — знайшли своє образне втілення і в народному вбранні: 
яскравості та поліхром-ності вишивок, щедрій орнаментальній палітрі плахт' та опинок, золоті 
парчевих очіпків та запасок, разках коралового, бурштинового, венеційського намиста, дукатах і 
дукачах, шовкових стрічках та чобітках з писаними закаблуками. Вражає розмаїття локальних 
варіантів вбрання, кожен з яких має свою колористику, силует, орнаментику, характерні головні 
убори зі специфічними способами вив'язування хусток та наміток, з дівочими стрічками, вінками, 
пов'язками. Кожен з елементів вбрання має не лише практичну або естетичну функцію, але й 
символічну. Власне, будь-яке традиційне народне вбрання виокремлює людину зі світу навколишньої 
природи, несе закодовану інформацію про свого власника та його місце в соціальній структурі 
суспільства. Традиційний одяг чітко розмежовує такі поняття, як свій/чужий, багатий /бідний, 
дівчина/жінка. 

балахону без рукавів. Така «недошитість» сорочки відповідала уявленні про дитину як про 
недієздатну особу. Особливе місце займала весільна сорочка вишиванка, що готувалася заздалегідь. 
Весільна сорочка вишиванка, яку шила молода для свого нареченого, символізувала його «нове 
народження» при зміні свого соціального статусу. Символіка вишивок весільних сорочок містить 
побажання блага на майбутнє подружнє життя, яке має бути довгим і щасливим. Весільні сорочки 
завжди додільні, кроєні з одного суцільного, на всю довжину жіночого росту («до самого долу») 
шматка полотна. Сорочка вишиванка такого крою мала найвищий ритуальний статус в обрядовій 
культурі українців. Добробут, нерозлучність молодої родини могла забезпечити згідно з 
традиційними уявленнями українців саме додільна сорочка молодої на весіллі. Обмін елементами 
вбрання — сорочками (для молодого), чобітьми (для молодої) — на весіллі був запорукою міцного 
зв'язку між чоловіком та дружиною. Після першої шлюбної ночі молодий витирав руки сорочкою 
молодої, а вона — сорочкою молодого. Саме додільну сорочку зберігала жінка собі на смерть. Ця 
сорочка одягалася небіжчиці як оберіг, що мав забезпечити їй спокій у потойбічному світі. Суцільний 
крій традиційної української сорочки вишиванки, тип широкого прямого рукава, стягнутого біля 
зап'ястя обшлагом-манжетом, фіксовані місця розташування орнаментального декору (комір, вище 
ліктя та біля зап'ястя) сформувались в нашій культурі після прийняття християнства під впливом 
візантійської культури — спадкоємиці давньоримських традицій.  

Своєрідність жіночих сорочок вишиванок в народному вбранні українців окремих регіонів 
полягає у варіантах їхнього крою, видах комірів, викінченні рукавів, способах їхнього з'єднання зі 
станом сорочки, місцях розташування декору, технічних та кольорових прийомах його виконання, а 
також у наданні переваги певним орнаментальним мотивам.  

Менш помітним, але не менш важливим символічним елементом вбрання був пояс. Окрім свого 
утилітарного призначення підтримувати натільний одяг, пояс ніс забуту тепер функцію залучення 
людини в простір культури. Невипадково відсутність пояса фіксується в обрядах, пов'язаних з 
культом природи, її життєвими циклами, приміром, на свято Івана Купали. Пояс віддзеркалював 
подвійну сутність людини як біологічної та соціальної істоти. Його центральним положенням на 
фігурі фіксувалося місце поєднання/розмежування сакрального верху та матеріально-тілесного низу. 
Семантика поясу була тісно пов'язана з ідеєю плідності, сексуальної сили, дітонародження. Пояс як 
атрибут ритуального персонажа був пов'язаний з поняттям фертильності, сексуальної зрілості, що й 
ілюструють численні етнографічні матеріали. В традиційній свідомості пояс був тією межею, що 
відокремлювала фізіологію від культури.  

Ймовірно, що це значення межі закладено і в одній з назв доморобного поясу — крайка, тобто 
«кордон», «кінець», «берег». Сприйняття пояса як кордону проявлялося в обрядах, пов'язаних з 
першим вигоном худоби на пасовище. Ритуал проходження худоби через пояс мав забезпечити 
повернення та єдність худоби з житлом, убезпечити її від дикого звіра. На Слобожанщині переганяли 
худобу через замкнений на замок ланцюг або червоний пояс. Синонімічна семантика пояса та ключів 
представлена в колядках: золотий пояс, на якому висять золоті ключі, є атрибутом богині Сонця, 
«княгині-господині». Роль символічної охоронної огорожі виконував пояс і навесні, коли господарка, 
випускаючи курей на двір, проганяла їх через пояс, щоб вони не ходили до чужого городу.  



Традиційний тканий пояс часто фігурує в дівочих ворожіннях на весілля. Ритуальне 
розв'язування червоного пояса, його розкладання, переступання через нього мало полегшити пологи. 
Натомість відсутність пояса свідчила ро загрозу з боку персонажа, що належав до неосвоєного світу 
дикої природи, а відтак наявність у нього нечистої сили та відсутність фертильного статусу. До таких 
народна традиція відносила хтонічні міфологічні персонажі (русалок, мавок, берегинь) а також 
відьом всі вони були одягнені в сорочку без пояса. І навпаки, наявність пояса захищала людину від 
злих, демонічних потойбічних сил; пояс усвідомлювався я як охоронний знак.  

Особливе значення поясу фіксується в ритуалах життєвого цикл. У тріаді «Народження, життя, 
смерть» пояс займає серединне положення і має вітальну життєстверджуючу семантику: входження 
дитини в життя, включення її в соціум, встановлення шлюбних стосунків, запліднення, сексуальна 
сила. Зав’язування пояса на дитині підтверджувало її людський окультний статус. Померлу хрещену 
дитину обовязково потрібно було підперезати — тобто факт причетності дитини до світу людей 
фіксувався за допомогою поясу. Іноді пояс укладали на дно поперек домовини згідно з повір’ям, за 
який при воскресінні небіжчик також мав бути підперезаний поясом.  

Багата декоративність пояса, виготовлення його з нетрадиційних матеріалів (солом’яних 
перевесел, вербових гілок) та перенесення його функцій на інші сакрально значимі елементи 
традиційної культури (вишиті рушники) служили в конкретних обрядах підвищенню 
демонстраційного значення символічної функції пояса в одязі ритуальних персонажів.  

Особливе значення надавалось весільним поясам червоного кольору, які пов'язувались поверх 
верхнього одягу. Такі пояси мали символічно — оберегове значення. При цьому часто роль пояса міг 
виконувати рушник, орнаментика вишивки кінців якого символізувала продовження роду. Як 
правило, це був мотив стилізованого дерева життя. Аналогічні мотиви ми зустрічаємо і у вишивці на 
тканих кольорових святкових поясах.  

Окрім сорочки і пояса, незаперечним національним символом є головний убір — вінок.  
Традиційно вінок сприймається як дівочий головний убір або як головний убір нареченої у 

весільному обряді. Натомість вінок в українській народній традиції має ширше символічне значення, 
оскільки фіксується не лише як дівочий головний убір або головний убір нареченої. Приміром, 
відомо, що тим, хто запрошував гостей на весілля, давали як відзнаку віночок з квітів, що його 
вішали на руку.  

В українській народній традиції наявність вінка фіксується в усіх регіонах України. Він широко 
побутує: у різноманітних архаїчних ритуалах: календарних (купальських, обжинкових) та сімейних 
(поховальних, весільних, родинних). Найбільш архаїчними з-поміж перелічених є купальські та 
поховальні обряди, які були пов'язані з культом предків та переходом в інший, «той» світ. Якщо в 
купальській обрядовості імітується ритуальна смерть — жертвоприношення, то у поховальній це є 
безпосереднє вирушання на «той світ». Як купальський (літній поворот сонця), так і поховальним 
(перехід в інший світ) ритуалом забезпечували «перехід» 

Від одного стану до іншого. Вінок як ритуальний язичницький символ був знаком посвячення 
вищим силам, знаком обраного, приреченого до відправлення на «той світ». Кожен, хто опинявся на 
межі між двома світами наділявся цим символом-оберегом.  

Вінок був одним з основних атрибутів дівочих ворожінь. Так, у купальську ніч одну з дівчат 
обирали Купайлом, саджали її з зав'язаними очима в яму, наповнену вінками, які вона потім 
роздавала танцюючим навколо неї дівчатам, що по цих вінках ворожили. Високий символічний 
статус плетеного вінка — оберега стимулював і вибір матеріалу для його виготовлення: трав, квітів, 
листя. V зимовий період за браком живих рослин їхнє місце посідали інші природні матеріали — 
вовна, пір'я, прядиво, сухі злаки тощо, — які імітували природну фауну; при цьому прагнули 
зберегти праобраз живих плетених вінків.  

Різноманітні вінкоподібні головні убори ускладнених форм як невід'ємний атрибут весілля є вже 
похідним явищем. Вони припускають використання різноманітних матеріалів-замінників — пір'я, 
стрічок, паперових квітів, металевих прикрас, вовни, хутра, воску.  

На Волинському Поліссі дівчата прикрашали свою голову дрібним курячим пір'ям, 
пофарбованим у зелений колір. На Західному Поділлі дівчата оздоблювали своє волосся 
«качуриками» і хвоста селезня, занурюючи їх перед тим у розтоплений, пофарбований на зелене віск. 
Колись на Київщині І зелене пір'я з хвоста селезня вшивали поміж двома стрічками, а потім 
вив'язувались цією оздобою нижче вінка. Гуцули Буковини носили вінки — «карабулі» з стеклярусу, 
стрічок, штучних квітів і павиних пер.  



Полтавщина та Київщина відома своїми вінками, зробленими із шовкових стрічок, зібраних у 
різний спосіб: чи то у вигляді розеток чи то у вигляді стрічки, зібраної у складочки. На Галицькій 
Гуцульщині весільний вінок-чільце оздоблювали великою кількістю вузьких латунних бляшок у 
вигляді маленьких пелюсток квіточок і листочків а замість стрічок позаду кріпили так звані мітки — 
пучки вовняних ниток червоного кольору.  

З часом вінок, як і будь який інший архаїчний елемент одягу, втрачає свій початковий 
символічний зміст і стає виключно декоративним елементом дівочого костюма, тобто простою 
прикрасою.  

Якщо вінок виконував ритуально-символічну функцію, тобто його носили у |переходових 
станах, як го: шлюб — перехід дівчина/жінка; поховальний обряд перехід життя/смерть, то інший 
жіночий головний убір — очіпок — був, власне, віковим маркером. Очіпок одягали на молоду 
наприкінці весільного ритуалу, коли знімали вінок. Це означало, що вона вже одружена жінка і тому 
зобов'язана ховати волосся від стороннього ока. По кривання голови має давню традицію і 
характерно для багатьох народів як Заходу, так і Сходу. За народним етикетом етикетом вийти на 
вулицю з непокритою головою «засвітити волоссям» було і страшним гріхом.  

Іздавна вважалося, що у волоссі схована магічна сила, пов'язана зі здоров’ям, родючістю, 
сексуальною силою. Згадаймо біблійну історію про Самсона, чиє довге волосся було знаком святості 
та здоров'я. В багатьох культурах довге волосся було ознакою королівської влади або свободи та 
незалежності. Воно слугувало своєрідним правом на престол. Разо з відрізаним волоссям зникало й 
королівське достоїнство і право на владу.  

Довге розпущене волосся у жінки означало її статус неодруженої, тобто вільної та незайманої. У 
християнській іконографії чітко підкреслюється відмінність діви Марії та святих дів з розпущеним 
волоссям від блудниць в яких навпаки волосся заплетене. 

Таким чином в Українській традиції зберігається символіка. Магічна сила жінки, яка на відміну 
від чоловіка була здатна народжувати, містилась саме у розпушеному волоссі. Розпускати волосся 
жінка мала право лише у ритуалах, пов'язаних з землеробськими обрядами та культом родючості. 
Приміром обряді орання поля (проводився у випадках засухи, епідемій і т. п. ), який жінкиз 
розпущеним волоссям здійснювали вночі, магічна сила волосся спрямована була на родючість самої 
землі, на врожай. Так само при пологах жінці розв'язували всі вузлики на одязі і розпускали волосся, 
щоб вивільнити її природну фертильну магічну силу. Ще й лосі на побутовому рівні існує заборона 
викидання на вулицю волосся з гребінця, щоб з ним не позбутися власної сили і здоров'я. У 
традиційній весільній обрядовості українців обрізання коси у нареченої і ховання волосся під очіпок 
символізувало, очевидно, підпорядкування жіночої сили волі чоловіка. Згідно з повір'ям, яке існувало 
на Поліссі, не годилось жінці виходити на вулицю простоволосою, бо її чоловік міг скоро померти.  

У фольклорі та ворожіннях молодих дівчат були поширені мотиви «покривання» голови. Якщо 
дівчина довго не одружувалася, то їй потрібно було на свято Покрова поставити в церкві свічечку 
перед іконою Покрова Богородиці і помолитися: «Покрівонько, Покрівонько! Покрий мені 
голівоньку, щоб я жінкою була, щоб мені ^^^^™ весело жилось з чоловіком молоденьким, з дитятком 
веселеньким». Власне, фінальним дійством у весіллі було покривання молодої наміткою, яку 
вив'язували по очіпку. Ритуал покривання голови молодої наміткою, а пізніше — хусткою на рівні 
обрядової семантики означав перехід молодої у новий для неї стан — стан заміжньої жінки. На 
Україні кінця ХІХ — початку XX ст. у комплексі традиційно-побутового костюму існували декілька 
типів взуття: личаки, плетені з лика (переважно у Поліссі), постоли зі шкіри (Карпати і Закарпаття), 
чоботи з суцільнокроєною халявою та черевики з розрізною халявою (на всій території України), Але 
саме чоботи набули і ним о соціально-символічного статусу у різноманітних обрядах сімейного 
циклу (народження, весілля, і вінчання). Хоча чоботи були відомі з часів Київської Русі, але загальне 
поширення серед українських селян попи ліс тали тільки наприкінці XVIII ст. та в ХІХ ст. Дівочі 
черевики поширилися лише в ХІХ ст. Святкові ні, особливо для дівчат та молодиць, шилися з 
кольорового сап'яну (червоного, зеленого, жовтого), з орнаментально вистроченими закаблуками, 
високими підборами («корками») та мідними підківками. Поширені в XIX ст. жіночі черевики шили з 
чорної шкіри та облямовували червоним сап'яном. Черевики шнурували червоними чи зеленими 
вовняними стрічками або застібували на ґудзики, що свідчить про їхнє більш пізнє походження з 
міської культури. До черевиків вдягали сині панчохи зі стрілками або вишитими зірочками біля 
кісточок.  

В кожному регіоні чоботи мали свої характерні способи крою, форму, колір, оздоблення. Вони 
були як для щоденного використання, так і спеціально святкові. Часом назва чобіт вказувала на 



одноколірність («зелениці», «жовтиці», «червониці») або двоколірність («чорнобривці»), коли 
передки робилися чорні, а халяви жовті (Полтавщина). Іноді чоботи називали «писаними», якщо 
вони були декоровані строчкою і набитими цвяшками (Поділля) або вишиті бісером (Буковина).  

У весільній обрядовості досить поширеним був звичай дарувати молодій чоботи. Також чоботи 
дарували матері молодої — тещі — на знак купівлі-продажу нареченої: «А за тії чоботи, що зять дав, 
А за тії чоботи дочку взяв».  

Дарування чобіт перед весіллям рівнозначно освідченню в коханні. Цей сюжет неодноразово 
зустрічається у фольклорі та художній літературі. Згадаймо повість Миколи Гоголя «Ніч перед 
Різдвом», де черевички стали весільним подарунком.  

Етнографічні матеріали фіксують обрядову ситуацію, коли в чоботи, які молодий збирається 
дарувати дівчині, його мати насипає в один жито, а в другий — бублики, горіхи, цукерки, мідні 
монети. Молода, приймаючи чоботи, символічно «вгадує» своє майбутнє подружня життя: якщо 
перший чобіт виявиться з житом, то майбутнє життя молодих буде щасливе, якщо з мідними 
грошима або цукерками — молоді будуть жити у бідності.  

Чоботи як основний елемент ворожіння присутні на свято Андрія (13 грудня за новим стилем): 
дівча 1.1 перекидали свої чобітки та черевики через хату. Чобіт, який перекидається через хату 
(освоєний, впорядко ваний, обжитий простір), символічно потрапляє в потойбіччя, тому моле 
пророкувати майбутні.  

Говорячи про символіку українського вбрання, неможливо не надані і про кожух. Кожухи 
різних регіонів України відрізнялись як своїм кроєм (прямоспинні і приталені), гак і декором, 
Кожухи оздоблювали чорною й і сірою вовною, а також аплікаціями, кольоровими шнурами та 
вишитими смугами де за нитку правили шкіряні ремінці, які давали ефект фактурного декору 
Пишний аплікаційний орнамент шкіри на кожухах Правобережжя (Київщина, Поділля) розміщували 
на спідньому ріжку правої поли утворюючи так званий під наріжник. Характерною ознакою кожухів 
Лівобережжя (Полтавщини, Слобожанщини) були рослинні мотиви вишиті на спині, передніх полах 
та рукавах різнокольоровим гарусом. На Закарпатті, Буковині та Покутті на облямівку 
використовували хутро тхорів.  

Але своєрідну символічну значимість в обрядовій культурі Українців мав не декор кожуха, а 
його звородній хутряний бік. Так вивернутий вовною на зовні кожухом покривали приставлену до 
печі — домашнього жертовного вівтаря лаву, на яку ставили матір та батька благословляючи 
молодих до шлюбу. Вивернутий кожух правив ритуальним одягом матері молодої (тещі), коли вона 
спочатку тричі підходила і погрожувала молодому («стращала» його): «Із якої причини теща 
вбралась в овчині? Хоче зятя злякати, Щоб дочки не дати». Потім вона благословляла весільний 
поїзд молодого, стоячи на порозі хати з двома буханцями хліба під пахвами та наповненою водою й 
вівсом мискою в руках. Функцію благопобажання тещі у вивернутому кожусі розкриває весільна 
пісня: «Теща зятя вітає, Кожух вивертає: «Щоб ти, зятю, був багатий, Як той кожух волохатий, На 
коні, на вівці, На рублі, на червінці"».  

Вивернутим кожухом застеляли віко діжки або стільчик, на який садовили молоду для 
розплітання дівочої коси, чим стверджувався стан переходу дівчини в стан жінки-молодиці: «Ой дай, 
мати, стільця… Ой дай, мати, стільця, До стільця кожуха, шоб сіла молодуха». І зрештою, весільне 
ложе молодих в коморі також застеляли вивернутим кожухом. На алегоричність образів-символів 
«навиворіт», «навпаки», що були характерні для всіх форм народних ритуально-святкових розваг та 
веселощів, свого часу звертав увагу Михайло Бахтін: «…все святе й високе переосмислюється… і всі 
ці переосмислення спрямовуються до безумовного та породжуючого початку… в напрямку вглиб». 
Тобто в цих образах, і особливо в образі «тещі у вивернутому кожусі», ймовірно, відбувається 
формальне оновлення загубленого впродовж історії первісного змісту кожуха як символу засновника 
роду — тотема (священної тварини, вбитої в ім'я оновлення роду). Теща символізувала тотем 
прародительку роду, одягнену в шкуру.  

( Обрядовий персонаж «мати у вивернутому кожусі» проявляв й мисливську стадію роду та 
верховенство І ньому прародительки — володарки тваринно-лісового світу. В народних уявленнях 
жінка продовжувала замішатись охоронницею-володаркою домашнього вогнища та порогу — 
«кордону-входу» до іншого світу.  

Тобто обряд зустрічі молодого тещею у вивернутому кожусі проливає світло на роль 
прародительки роду — п. і міфологічну традицію, яка віддзеркалює значення тотемного пращура в 
організації роду. Окрім демонстрації грації «надсили» тещі, а в її особі і всього роду молодої, кожух 
виступав символічним пророкуванням — побажанням плідності й достатку в найбільш 



кульмінаційних моментах ритуалу створення нової родини. Ця його символічно — благопобажальна 
функція яскраво проявлялась і в обряді заручин — зустрічі у вивернутому кожусі зятя, і в обряді 
«розплітання коси» як знаку виділення-застилання ритуального місця, на якому дівчина прилюдно 
виявляла символічний акт зміни свого статусу — переходу від дівочого до жіночого стану і в обряді 
«комора», коли дівчина фактично ставала жінкою — кожухом застелялося весільне ложе молодих.  

З аналогічними символічно-пророчими та оберегово-благопобажальними функціями виступає 
кожух і в кульмінаційному моментіі будівельної обрядовості українців — зведенні сволока при 
будівництві нової хати. Саме кожухом обгортали сволок — одну з найважливіших конструктивних 
деталей хати. Його встановлення символізувало завершення першого етапу спорудження нової хати 
— штучно створеного внутрішнього простору, який людина виокремлювала з неосвоєної «дикої» 
навколишньої природи. Кожух у цьому випадку виконував роль своєрідної жертви як дару дикій 
природі, а в подальшому — дару майстру, щоб знешкодити його можливі лихі помисли. Адже, за 
народними уявленнями, при відсутності на сволоку кожуха майстер міг, вдаряючи по новому, 
«голому», сволоку, «зарубати на біду», «зарубати на лихо, нещастя» для господарів нової хати цей 
сволок, надати йому на довгий час негативної сили впливу на власників нового житла. Затвердженню 
цього обряду сприяло також загальновизнане народною традицією значення вовни як символу 
плодючості, багатства, добробуту.  

Важливу статево-вікову символіку мав колір як самого вбрання, так і його декору (вишивки, 
аплікації, вибійки). При певних обрядових діях кольором підкреслювалась ритуальна значимість 
костюму персонажів. Крім того, колір міг бути регіональним маркером одягу.  

Так, найбільш повноколірним був костюм молодої жінки, яка була спроможна продовжувати 
рід, народжувати дітей. Також яскравістю кольорів виділявся костюм дівчини «на виданні» яскрава 
вишита сорочка, вишиванка, який демонстрував її готовність до шлюбу навпаки, для одягу жінок 
старшого віку, котрі вийшли з фертильного стану, були характерні значно стриманіші кольори аж до 
повної їх нівеляції. У цьому сенсі одяг людини похилого віку у символіці наближався до одягу 
дитини. Людина старшого віку, відмовляючись, іноді навіть підсвідомо, від яскравих кольорів, 
наближалася до переходу в інший світ. До речі, ця традиція залишилась і до наших днів. Про молоду 
жінку, яка вбирається у стримані, неяскраві кольори кажуть, що вона себе «заживо ховає». Звідси, 
очевидно, витікає символічне кольорове навантаження сучасного «офісного» костюму з його 
обов'язковою сіро-чорних щоб використання яскравих кольорів не відволікало від роботи, .і у 
випадкам, жіночим вбранням і акцентувало на сексуальності.  

В регіональному аспекті за ознакою колористики українське традиційне вбрання умовно на 
монохромне, діахромне, поліхромне. Так прикладом монохромності може слугувати вбрання гуцулів. 
Прикарпаття, в колористичному рішенні якого домінують зближені контрастність та тепло 
холодність помаранчево жовтих кольорів. Вбрання мешканців правобережного Полісся виділяється 
діахромним контрастом поєднанням білих і червоних кольорів, західних подолян — домінуванням 
чорно-білих поєднань. На відміну від них компелекси вбрання населення Буковини, Лівобережного 
та Правобережного Середнього Подніпров'я, Полтавщини Слобожанщини вирізняються 
поліхромією, що проявляється в різнобарв'ї матеріалів (від парчі та оксамиту до шовку бісеру та 
срібла), які використовуються для їх пошиття.  

Загальною рисою святкового, або, точніше, святково-ритуального українського традиційного 
вбрання, є червоний колір. Його вітальна символіка є універсальною. Червоний колір у вишитих 
сорочках та у стегновому одязі (плахти, запаски, спідниці тощо) є домінуючим на всіх теренах 
України. Виняток становлять елементи строїв Закарпаття та Лемківщини, де поряд з червоним 
кольором активно присутній синій.  

Окрім кольору, важливу роль, особливо у регіональній самобутності українського вбрання 
відіграє його орнаментика. Найбільш давньою вважається орнаментика його тканих елементів: 
наміток, сорочок, опинок, поясів. Вона являє собою геометричні мотиви (прості смуги, квадрат, 
ромб), що, власне, продиктовано самою технологією ткання. Можна стверджувати, що ткацтво 
передувало вишивці. Вишивки, які базуються на лічильних техніках: занизування, низинка, 
настилування та інші, — імітують перебірне ткацтво, з якого, очевидно, вони й походять. Логічно, 
що більш давні орнаментальні мотиви — саме геометричні. Вони становлять основу всієї української 
одягової орнаментики і характерні для всіх без винятку регіонів України. Разом з тим геометрична 
орнаментика не вичерпує всього багатства вишитих елементів одягу. Поряд з геометричними 
мотивами побутують і рослинні. В часовому відліку вони є пізнішими, проте часто на одному виробі 
(приміром, на сорочці) спостерігаємо співіснування двох мотивів — геометричного та рослинного. 



Причому рослинний мотив, як новаційний, змінює геометричний у тих місцях, які мають більше 
візуально-декоративне навантаження (рукави, погрудки), тоді як геометричний орнамент 
залишається на підтичці (внизу сорочки). Станок сорочки, який шиють 3 купованого фабричного 
полотна, вишивають рослинними мотивами, а підтичка, яка залишається шитою з лляного 
домотканого полотна, зберігає давню геометричну орнаментику.  

Домінування рослинної орнаментики спостерігається переважно у прикордонних західних 
районах України, що мали етнокультурні контакти з сусідніми народами (поляками, словаками), 
традиційна культура одягу яких характеризується саме рослинною орнаментикою. Найяскравішим 
прикладом рослинної орнаментики є вишивка Сокальщини та Яворівщини.  

В центральній частині Лісостепу, Житомирському та Київському Поліссі, а також у Степовій 
Україні поява рослинної орнаментики завдячує вже не етнічним контактам, а впливу міської 
культури. Так, капіталістичне місто, окрім безлічі готових інтернаціональних візерунків, 
запропонувало народним майстриням крамне (фабричного виробництва) полотно та бавовняні нитки 
чорного й червоного кольорів, а також канву, яка використовувалась при вишиванні на матеріалі з 
нечітким переплетінням ниток основи й піткання, тобто з «нечіткими чисницями». Ці дешеві й 
доступні «дари» міста сприяли швидкому витісненню трудомістких своєрідних селянських 
орнаментів і заміні їх універсальним «хрестиком», сучасну монополію якого не витримує жодна з 
традиційних технік. Хрестиково-натуралістична (мотиви троянд, винограду тощо) і еклектична 
сільська вишивка цілком відмінна від історично-традиційної і орнаментом, і матеріалом, і 
кольоровим рішенням.  

Важливим декоративним елементом вбрання є шийні прикраси. Фотографії початку XX ст. 
вражають сучасного глядача неймовірною їх кількістю. Низки коралів, буриштину, перлів, дукачів, 
хрестів венеціанського намиста та намиста з дутого скла, ґерданів створювали складну композицію, 
яка органічно доповнювала святкове вбрання українців. Починаючи від шиї і звисаючи майже до 
пояса, прикраси створювали захисний бар’єр між зовнішнім світом і тілом людини.  

Розмаїття природних зон своєрідність шляхів соціально економічного та соціально-культурного 
розвитку окремих земель України вплинули на формування певних регіональних комплексів 
традиційного українського вбрання, поліського, лісостепового, степового та карпатського. При 
спільності символіки окремих елементів одні у кожен і лісостепових регіонів має свої характерні 
риси які набувають статусу його регіональних символів. Таким регіональним символом є окремі 
елементи одягу, так і цілі комплексом вбрання.  

Лісостеп охоплює сім регіонів: Волинський, Галицький, Опільський, Подільський, Середньо 
подніпровський, Полтавський і Слобожанський. Найбільш яскраво символіка кожного з регіонів 
представленна у жіночому вбранні.  

Ансамбль з сорочки вишитої, вишиванки та плечового безрукавного і стегнового одягу створює 
художньо-емоційний образ кожного з цих регіонів через колористику, силует, поєднання різних 
текстильних виробів (як домотканих, так і фабричних). Для регіональних комплексів Лісостепу 
характерним є широкий спектр безрукавного плечового одягу (кабати, камізельки, безрукавки, 
шнурівки, кептарі, керсетки) в поєднанні з різноманітними варіантами стегнового одягу (літниками, 
димками, фартухами, опинками, горбатками, спідницями, плахтами, ша-рафанами). Волинське, 
галицьке і опільське вбрання розрізняється поєднанням широкої спідниці та приталеного 
безрукавного плечового одягу, тоді як для подільського, середньоподніпровського і полтавського 
вбрання більш характерним є стегновий одяг, який облягає стан, та безрукавний плечовий одяг, який 
здебільшого не фіксує лінію талії (позаду талія завищена). Слобожанський тип вбрання поєднує в 
собі ознаки двох попередніх варіантів.  

При загальній подібності волинського, галицького та опільського комплексів кожен з них 
характеризується своїм поліхромним колоритом, різноманітною (від геометричних до рослинних 
мотивів) орнаментикою вишивок на сорочках та своєрідністю декоративного оздоблення плечового 
безрукавного вбрання. Вбрання Поділля є найбільш стриманим і архаїчним у порівнянні з іншими. 
Про це говорять і опинки (нецінний стегновий одяг, виконаний з домотканих тканин), і стриманий 
колорит сорочок (переважаючим є чорний колір з вкрапленням червоного), і домінування 
символічних орнаментальних мотивів (хрестів, ромбів, сварг) у поєднанні з технікою вишивки 
занизуванням, качалочками, гладдю.  

Середньоподніпровський, Полтавський і Слобожанський типи при багатьох спільних рисах 
(наявність Плахти, керсетки) мають свої відмінності у декоративному вирішенні безрукавного 
плечового вбрання, і іп, ому крої та колориті вишитих сорочок. Крім цього, вбрання Слобожанщини 



вирізняється з-поміж інших Наявністю так званої парочки — приталеної кофти та рясної спідниці, 
пошитих з кубового ситцю.  

Зона лісостепу і степу дуже змінилися за останні кілька століть. Колись лісостеп вкривали густі 
ряснолисті ліси з вкрапленнями степових галявин, а степ буяв різнотрав'ям та ковилами. Згодом 
внаслідок хліборобського освоєння вигляд обох природних зон стали визначати безкраї лани, які у 
лісостепу межують з рештками лісових масивів, а в степу — зі штучними лісосмугами. Традиційна 
культура українців обох макрорегіонів формувалась під впливом ландшафту, який можна позначити 
словом «поле» — неозорий простір під високим блакитним небом, з шовковим колоссям пшениці та 
жита, в якому мерехтять сині волошки та червоні маки. 

Справжнім сплавом регіональних типів Лісостепу є одяг населення степової України. У ньому 
переплітаються традиції Поділля, Середнього Подніпров'я, Полтавщини, Слобожанщини. Степовий 
комплекс вбрання характеризується широким використанням тканин фабричного виробництва, 
домінуванням новітніх міських тенденцій в оздобленні та окремих фрагментах і збагаченням його 
елементами одягу інших етносів. Традиційний комплекс вбрання цього регіону досліджено значно 
менше у порівнянні з іншими регіонами. Вочевидь, у поліетнічному оточенні відбувався взаємовплив 
між традиційними формами вбрання українців та молдаван, болгар, греків, кримських татар, росіян. 
Шкода, але у музейних колекціях майже не зберігся традиційний одяг українців, які заселяли 
Степовий регіон. Проте наявний матеріал дозволяє стверджувати: індикатором 
нижньоподніпровського регіонального комплексу є кареподібна форма горловини сорочок, керсеток 
та юпок, а одеського — сорочки подільського типу.  

Наприкінці XIX — на початку XX ст. українське традиційне вбрання було як життєво 
необхідним компонентом побуту, так і одним з обрядових атрибутів. Сьогодні воно відсутнє у 
щоденному використанні і виступає лише як символ національної приналежності.  

В уяві більшості наших сучасників усе розмаїття українського національного одягу зводиться 
лише до трьох типів: полтавського, гуцульського та волинсько-поліського. Ознаками полтавського 
вбрання є плахта, вишита «білим по білому» сорочка, керсетка з аплікаційним орнаментом, пишний 
вінок зі стрічками. Для одягу гуцулів характерні дві запаски, багато декорований кептар, розкішний 
головний убір з металевими прикрасами, постоли. Волинсько — поліський тип у порівнянні з двома 
попередніми скромніший, і його можна відрізнити за червоно-білою гамою спідниці, сорочки, 
запаски і хустки, пошитих з тканин домашнього виробництва. Такі уявлення про народний костюм 
звужують наші знання про багатство і різноманітність українського традиційного вбрання. 
Пропоноване стаття ставить на меті зруйнувати існуючі стереотипи і показати широкий спектр 
регіональних типів вбрання, про які навіть багато хто не здогадується. 
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Історія крани у кінематографі: 
 

1 

 

«300 років тому», 1956р., «Київська 
кіностудія ім. О.Довженка», за сценарієм 
О.Корнейчука, режисер – В.Петров, за участі 
акторів: В.Лановий, В.Добровольський, 
Н.Ужвій, В.Ємельянов. 

Сюжет фільму висвітлює жорстоку 
боротьбу українського народу під проводом 
Б.Хмельницького, долаючи силу та хитрощі 
ворога, з несправедливими наступами 
польських магнатів на свободу та волю 
України. Розповідає про прагнення волелюбної 
української нації створити національну, вільну, 
справедливу державу. 

 
 

2.    
«Б.Хмельницький», 1941р., «Київська 

кіностудія ім. О.Довженка», режисер – 
І.Савченко, у головній ролі - Н.Мордвінов. 

Історико-біографічний фільм. 
 
 
 
 
 

3.   

 

 
«Голод - 33», 1991р., «Київська 

кіностудія ім. О.Довженка», за сценарієм 
Л.Танюка, С.Дяченка, режисер – О.Янчука. 

За мотивами повісті В.Барки «Жовтий 
князь». Сюжет фільму змальовує жахіття 
народу України в період штучного голоду на 
теренах рідної Землі 1932-1933р.р. 



4 

 

«Дорога на Січ», 1994р., «Київська 
кіностудія ім. О.Довженка», режисер – 
С.Омельчук. 

Історична кіно замальовка подій, які 
передували початку Національно-визвольної 
війни середини ХVІІст. в історії України, під 
проводом Б.Хмельницького. Сюжет фільму 
створено за мотивами романа С.Черкасенка 
«Пригоди молодого лицаря». 

 
 
 
 

5  

 

«Захар Беркут», 1972р., «Київська 
кіностудія ім. О.Довженка», за сценарієм 
І.Франка, Д.Павличка, режисер – Л.Осика, за 
участі акторів: І.Миколайчука, К.Степанкова, 
Б.Брундукова. 

Сюжет фільму розповідає про боротьбу 
вільного, волелюбного карпатського народу 
тухольців зі зрадою та спільним ворогом, що 
посягає на їх свободу. Вони захищали свою 
незалежність і мир Європи. 

Всі ці події перехрещуються із чистим, 
всеперемагаючим коханням між дітьми 
ворогів, Максимом і Мирославою. Саме воно і 
допомогло перемогти ворога. 

 
6  

 

 
«Кармелюк», 1931р., «Українфільм», за 

сценарієм Г.Тасіна, режисер – 
Ф.Лопатинський, за участі акторів: 
І.Твердохліба, Ю.Сатарова, С.Шагайди. 

Екранізація автобіографічної повісті, де 
розповідається про видатну людину ХІХст., 
Устима Кармелюка, яка спромоглася 
зорганізувати могутній опір українського 
народу проти гайдуків і панського іга Поділля. 



7 

 

«Клейноди Гетьмана», 1993р., 
«Київська кіностудія ім. О.Довженка», за 
сценарієм Л.Осики, С.Дяченка, режисер – 
Л.Осики, за участі акторів: Б.Хмельницького, 
К.Степанкова, В.Коляди. 

Екранізація романа Б.Лепкого «Крутіж». 
Сюжет розгортається навколо доньки 
гетьмана, Б.Хмельницького, 1659р. Олена 
намагається зберегти клейноди гетьмана, 
зберегти символ могутності вільної держави. У 
фільмі яскраво відображені ментальні 
національні особливості українського народу: 
віра у вищі сили, самопожертва, хоробрість, 
любов до рідного краю. 
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«Олекса Довбуш», 1959р., «Київська 

кіностудія ім. О.Довженка», за сценарієм 
В.Іванова, режисер – В.Іванов, за участі 
акторів: О.Кочеткова, О.Борисова, Г.Теслі.  

Сюжет кіноповісті переносить глядача на 
простори Карпат, де розгортаються події 
боротьби вільного, самодостатнього 
гуцульського народу проти панів і 
несправедливості. Романтичний образ 
головного героя, Олекса Довбуша, 
українського Робін Гуда, відображений не 
тільки в кінематографі, а й у фольклорі. 

9  

 

«Україна в огні», 1967р., «Київська 
кіностудія ім. О.Довженка», за сценарієм 
О.Довженко, режисер – Ю.Солнцева, за участі 
акторів: Є.Бондаренко, Ю.Фісенко, 
З.Дєхтярьова та ін. 

У кіноповісті «Україна в огні» Довженко 
засуджує фашизм: «Засуджую і я носіїв 
коричневої чуми. Вони викликають у мене 
ненависть і презирство. Україна — це 
передусім українці. У повісті вони змальовані 
працьовитими, терплячими, винахідливими, 
співучими та мужніми.  

Але не всі. Ось Павло Хутірний став 
зрадником, бо не розумів вічних істин, не знав 
рідної історії». 
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«Зачарована Десна», 1964р., «Київська 
кіностудія ім. О.Довженка», за сценарієм 
О.Довженко, режисер – Ю.Солнцева, за участі 
акторів: Є.Бондаренко, Б.Андреєв, З.Кірієнко, 
Ф.Гладков, В.Гончаров та ін. 
Короткому нарисi автобiографiчного 

кiнооповiдання автор поспiшає зробити вiдразу 
деякi визнання: в його реальний повсякденний 
свiт що не день, то частiше починають 
вторгатися спогади. 
Що викликає їх? Довгi роки розлуки з 

землею батькiв, чи то вже так положено 
людинi, що приходить час, коли вивченi в 
давно минулому дитинствi байки й молитви 
виринають у пам'ятi i заповняють всю її оселю, 
де б не стояла вона. 
А може, те й друге разом i в такiй же мiрi, як 

i непереможне бажання, перебираючи 
дорогоцiннi дитячi iграшки, що завжди десь 
проглядають в наших дiлах, усвiдомити свою 
природу на раннiй досвiтнiй зорi коло самих її 
первiсних джерел. I першi радощi, i 
вболiвання, i чари перших захоплень дитячих... 
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«Поема про море», 1958р., «Київська 
кіностудія ім. О.Довженка», за сценарієм 
О.Довженко, за участі акторів: Є.Бондаренко, 
Б.Андреєв, З.Кірієнко, Б.Ліванов та ін. 

З метою повернути Дніпро, зросити степи 
безкрайні з їх вічною жадобою води, 
припинити вітри-суховії, у 1948 році почалося 
будівництво Каховського водоймища. Воно 
потребувало перенесення сіл з берегів Дніпра.  

Переселенню підлягало 678 дворів і все 
громадське господарство. Останнім свідком 
трагедії штучного моря став  Олександр 
Довженко, який опинився у самому вирі 
будівництва Каховсько-Кримського 
гідровузла.  

Картина розповідає про драму будівництва  
Каховської ГЕС .  

За цей фільм О. Довженко отримав 
Ленінську премію у 1959 посмертно.  
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