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Шановні друзі! 

Перед Вами – пілотний випуск проекту «Часопис українського сходу». 

Наш проект об’єднує матеріали істориків, краєзнавців, вчителів та їх учнів, 

конспекти уроків з історії України, сценарії заходів з вивчення історії 

рідного краю. 

Статті проекту в електронному вигляді публікуються на сайті газети 

«Мой город Северодонецк» (www.sever.lg.ua). 

Сподіваємось, що Вам сподобається наш проект і він буде мати 

продовження. 

У журналі «Часопиc українського сходу» публікуються історико-

краєзнавчі статті, присвячені історії міст і сіл сходу України, збереженню, 

використанню, популяризації пам’яток історії та культури, теорії та 

практиці викладання історії України та краєзнавства, українського 

музейництва.  

Мета журналу – популяризація історії рідного краю в контексті 

загальноукраїнської культури. 

Якщо у вас є статті з нашої тематики, надсилайте нам в електронному 

варіанті на e-mail: VTV09@i.ua, tatyana.vergun@gmail.com 

 
Вимоги для оформлення публікацій 

 

Обсяг матеріалу – до 7 сторінок та до 5 ілюстрацій (формат А4). Текст 

має бути набраний у текстовому редакторі Microsoft for Windows, шрифт 

Times New Roman 14П, інтервал 1,5. Параметри сторінки: верхній та нижній 

обереги – 2 см, лівий – 3 см, правий – 1,5 см. Формат файлу Word. Текст 

набирається без переносів слів. Абзацні відступи форматуються в матеріалі, 

а не використанням пробілів і табулятора. Текст статті записується в 

окремий файл під назвою Прізвище.doc; в окремому файлі подається перелік 

ілюстрацій під назвою Перелік.doc; ілюстрації записуються в окремі файли і 

розміщуються в папці під назвою Рис.doc.; розширення 200 dpi, формат 

*.JPEG або *.TIFF, розмір 10×15 см; (де 10 см – базова (менша) сторона, 

інша сторона – за пропорціями). 

Таблиці, схеми, діаграми: у вигляді графічного файлу або віртуального 

роздруку у форматі *.pdf у масштабі 1:1, максимальна ширина зображення – 

10 см. 

Інформацію про автора (авторів) необхідно вмістити перед заголовком 

статті без скорочень за таким алгоритмом:  

прізвище, ім’я (повністю), по батькові (повністю);  (якщо є )наукова 

ступінь, наукове звання; посада й місце роботи – обов’язково (для 

непрацюючого пенсіонера – науковий фах); електронна адреса (за 

відсутності – вказати поштову адресу); телефон (бажано). 

ПОСИЛАННЯ, ПРИМІТКИ: винятково післятекстові з нумерацією за 

зростанням (гарнітура Times New Roman; індекси посилань у тексті у 

квадратних дужках звичайними цифрами (напр.: [15] тощо). УВАГА! В 

одних дужках має бути лише один номер посилання; у тексті посилання 

– одне чи кілька джерел (або текст зауваження чи примітки). Текст 

посилань наприкінці тексту статті після заголовку «Джерела та література» 

у вигляді нумерованого списку, розмір шрифту – 14П, інтервал – 1,5. 

http://www.sever.lg.ua/
mailto:VTV09@i.ua
mailto:tatyana.vergun@gmail.com
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КРАЄЗНАВСТВО 

МІФОЛОГІЗОВАНА ІСТОРІЯ ПРИДІНЦЕВОГО 

ПОРУБІЖЖЯ 

Сергій Каленюк, член Національной спілки краєзнавців України 

Темою моїх краєзнавчих досліджень є Придінцеве 

Порубіжжя. Термін власний, яким позначаю територію в басейні 

Сіверського Дінця між річками Бахмутка і Лугань, у центрі якої 

знаходяться міста Лисичанськ і Сєверодонецьк. Ця територія 

прилягає до Дінця, що перетинає Донецьку і Луганську області із 

заходу на схід.  

Придінцеве Порубіжжя цікаве тим, що сотні, якщо не тисячі 

років через нього проходили кордони, рубежі, які роз’єднували і 

об’єднували народи, культури, релігії. Тут сходились інтереси 

Великої Орди, Кримського ханства і Московської держави. У 

XV-XVI ст. тут був східний рубіж Великого князівства 

Литовського на досить умовному кордоні з Кримським ханством. 

У різні часи Придінцеве Порубіжжя було кордоном донських, 

запорозьких і слобідських козаків, кордоном між 

Слов’яносербією і Слобожанщиною, Слобожанщиною і 

Донбасом. І завжди цей край був окраїною чиєїсь держави або 

якоїсь адміністративно-територіальної одиниці – Азовської, 

Новоросійської, Слобідсько-Української чи Воронезької 

губерній. Недаремно ж і назва села Рубіжна, яке пізніше 

розчинилося в Лисичанську, походить від Рубіжної балки, що 

знаходилася на рубежі (кордоні), яким був Сіверський Донець. 

Саме через Рубіжну балку проходив Боровський перевіз через 

Сіверський Донець на Кальміуській сакмі, одному з основних 

шляхів із Криму в Московську державу. 

Краєзнавчі дослідження привели до висновку про 

міфологізацію історії цього регіону. Наведу кілька прикладів 

Міф І – На території Донбасу до середини XVIII століття 

постійних поселень не існувало.  

Процитую мовою оригіналу характерне твердження, 

викладене в одній із книг: «По правому берегу Северского Донца 

между речками Бахмутом и Луганью до середины 18 века не 
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было ни одного населенного пункта. Правый берег  Донца 

оставался дикой, незаселенной степью».  

Але ж це не так. На картах аж до XVII ст. включно видно, що 

це були татарські землі, на яких жили кочові народи. 

Австрійський дипломат Герберштейн, який на початку XVI ст. 

подорожував Московією і її околицями, у книзі «Записки о 

Московии» писав, що тут жили татари-кочівники, у яких були і 

постійні поселення  в пониззі Танаїсу (Дону) та прилягали до 

Малого Танаїсу (Сіверського Дінця), де вони навіть обробляли 

землю. Відомий Воронезький історик В. П. Загоровський  у книзі 

«Белгородская черта» описував яким чином татари сіяли просо 

між Осколом і Дінцем. Не з Криму ж вони приїздили  до Осколу 

сіяти просо. Та й кам’яні мечеті, про які писали в давніх книгах, і 

які лишилися в топоніміці, свідчать про існування постійних 

татарських поселень. 

Отже, територія була не такою вже й дикою, але не 

російською, і тому названа безлюдним  Диким Полем.  

Міф ІІ – Заселення Донбасу почалося із заснуванням тут 

постійних поселень росіянами  

Цей міф опирається на результати перших ревізій у 

Бахмутській провінції, які дають викривлене уявлення про процес 

заселення краю. Адже перші переписи обліковували лише 

чоловіків, які платили податки у російську казну. Більша частина 

населення, яке жило на території, що незабаром стала 

Новоросією, до 70-х років XVIІІ ст. не реєструвалося ще 

загальними ревізіями: переселенці, іноземці, українське 

населення, козацтво, військові та ще деякі категорії 

враховувалися окремими обліками, результати яких збереглися 

не всі. Наприклад, у Бахмутській провінції за результатами 

першої ревізії 1719 року зафіксовано 14 населених пунктів, а на 

1745 – на 3 більше. А на карті 1730 року російських геодезистів 

Шишкова і Лупандіна, які описували ліси уздовж Сіверського 

Дінця, таких поселень на 8 більше. Але ці поселення були не 

російських однодворців, а належали слобожанам, військовим і 

козакам. 

Міф ІІІ – Визначна роль Слов᾽яносербії у заселенні 

правобережжя Дінця. 
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Поширену думку, що перші поселення на правобережжі Дінця 

заснували сербські полки Депрерадовича і Шевича, спростовує 

карта, яка зберігається у Військово-історичному архіві у Москві 

«Достоверная ландкарта между рек Днепра и Донца и о 

расстояниях от устья Самары до Изюма и Луганской станицы» 

[РДВІА, ф.846, оп.16, спр. 25841, а.1].  Сербські переселенці 

появилися тут у 1754 р., а карта виготовлена у 1748 р. і має дві 

копії 1749 і 1750 рр. На території, яку невдовзі зайняв полк 

Депрерадовича, показано 66 поселень. Зокрема позначені 

слободи Серебрянка, де розташувався штаб Депрерадовича і 1 

рота його полку, та слобода Бєлінка, поруч з якою розмістилася 3 

рота у шанці Вишній Бєлінський. Позначені але без назв і решта 

поселень, у яких розташувалися роти полку Депрерадовича. 

Гусари Депрерадовича і Шевича почали прибувати сюди у 

листопаді 1754 року, під зиму. І якби тут не було місцевого 

населення, то зиму у степу без харчів і житла слов᾽яносербські 

гусари не пережили б. Тому свої шанці вони будували поруч з 

існуючими уже поселеннями. 

Не забудемо і про хутори та зимівники запорозьких козаків, 

які не любили пускати російських топографів на свої землі. 

Варіант карти 1749 р. має пояснення: «Хутора оных запорожских 

казаков внутри земель, кои назначены под ландмилицию». На 

землях запорожців планували побудувати укріплену лінію і 

поселити ландміліцію із переселенців із-за Білгородської лінії. 

То не такою вже дикою і незаселеною була територія 

сучасного Донбасу до середини XVIII століття.  

Міф ІV – Причетність російських царів до історії поселень у 

Придінцевому Порубіжжі 

Російські царі, якщо не Петро І, то Катерина ІІ вважаються 

причетними до багатьох об᾽єктів краю, не лише міст. Відома 

легенда про те, як Катерина ІІ поверталася з Криму і на річці 

Айдар їй подарували велику щуку, яка висковзнула в річку, а 

цариця викрикнула “Ай! Дар!”. От тому річку й назвали Айдар. 

Легенда живе й популяризується, хоча назва річки Айдар 

існувала задовго до Катерини ІІ.  

І навіть до відкриття вугілля у Донбасі причетний нібито цар 

Петро І, який повертаючись із азовського походу нашими 
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місцями (а конкретне місце кожен із оповідачів вказує своє), 

присів біля багаття обігрітися і просушити одяг. Козак висипав у 

вогонь чорне каміння, від чого вогнище розгорілось, а цар при 

цьому ніби сказав: «Сей мінерал, як не нам, то нащадкам нашим 

корисним буде». 

 А в Серебрянці (Артемівський район) місцеві жителі 

вважають, що стара капличка була названа в честь Олександра 

Невського, який, нібито, колись побував тут.  

І зовсім дивним виглядає призначення дати заснування міста 

Луганська від указу Катерини ІІ «Об устроении литейного завода 

в Донецком уезде при реке Лугани и об учреждении ломки 

найденного в этой стране каменного угля» від 14 листопада 1795 

р.  Адже вже в першому пункті указу сказано, що тут є постійні 

поселення, які можуть постраждати від підняття рівня води. 

Завод будували не в голому степу, а на землі села Кам᾽яного, 

жителів якого, як і сусідньої Вергунки, планувалося у кількості 

«до трехсот душ по способности к заводу употребить». Якщо 

вести історію Луганська від рішення про заснування заводу, то як 

бути з історією «села казенных поселян» Кам᾽яного, 

слав᾽яносербського шанця Кам᾽яний Брід, «древнейшего 

запорожского займища и старожитной казацкой местности 

Каменный Брод»? Та й як пояснити, що у місті, яке веде відлік 

від 1795 р. є Свято-Петропавлівський кафедральний собор, 

побудований у 1761 році? Але ж ще у 1776 році при церкві Петра 

і Павла було 274 приходських двора. 

Міф V – Вугілля у Донбасі відкрив російський рудознавець 

Григорій Капустін. 

З відкриттям вугілля у Донбасі пов’язаний ще один міф, 

можна сказати «рукотворний» міф, втілений у бронзі. Це втілення 

можна бачити в Лисичанську у формі пам’ятника Григорію 

Капустіну – «першовідкривачу вугілля в Донбасі». В дійсності ж 

Капустін до лисичанського вугілля непричетний, та й на 

території в межах сучасної України ніколи не бував. Чому ж 

жителі Бахмута  Семен Чирков і Микита Вепрейський, які у 

вересні 1721 року знайшли вугілля, були замінені російським 

рудознавцем Григорієм Капустіним?  Вперше академік 

О.Зворикін опублікував збірник документів з цього питання у 
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1949 році. Це був час «боротьби з космополітами» і з 

«поклонінням перед Заходом», коли почалися пошуки і 

призначення – коли заслужено, а коли й ні, – російських 

першовідкривачів паровозів, пароплавів, літаків, радіо тощо. У 

той час було небезпечно для життя вихваляти будь-що 

закордонне. Російський рудознавець Капустін підходив значно 

краще на роль першовідкривача вугілля, ніж місцеві солевари. 

Це лише деякі з історичних міфів нашого краю. Окремої 

розмови заслуговує міфологізація теми донського козацтва. Але 

наведу лише про один приклад політичного використання міфу, 

який використовується місцевою владою і партіями в певні 

моменти у своїх цілях. У Рубіжному в 2008 році видали красивий 

буклет на 22 сторінках, на обкладинці якого написано «К 70-

летию Луганской области. Из истории родного края. Донские 

казаки – первопроходцы наших земель (490 лет с момента первых 

поселений казаков на реке Северский Донец». І влаштували гучне 

козацьке свято у місті, якому ледве виповнилось 100 років. На 

святі були присутні керівники області і представники козачих 

організацій Криму, Придністров᾽я і Росії. І чому так скромно – 

490, сказали б уже 500 років. Все-рівно ні 490, ні 500 років тому 

про жодне козацьке поселення на Сіверському Дінці невідомо. 

Вважається, що перші поселення донців на Дінці з’явилися у 70-х 

роках 17 століття – півтора століттями пізніше названої дати.  

Не дивно, коли селище Борівське, святкуючи День селища, 

згадує своє дійсно козацьке минуле, хоча після того, як борівчани 

підтримали  Булавинське повстання у 1707 році, козацька 

складова в історії селища зникла. За велінням Петра І повсталих 

донських козаків безжально стратили і заборонили їм тут 

селитися.  В колишні городки донських козаків заселили 

однодворців із-за Бєлгородської лінії.  Але останні роки і селища 

навколо Борівського, такі як Сиротине, Воронове, Метьолкіне, 

що виникли в ХІХ ст. як хутори вихідців з Борівського, теж 

почали святкувати День селища, «назначаючи» довільно дату.  

Головне, щоб було більше 300-х років, що дозволить дотикнутися 

до донського козацтва. Адже цю лінію так зручно 

використовувати під час виборів.   
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Походять ці міфи ще з часів Російської імперії. Але й 

«радянські міфи» культивувались у Донбасі і, зокрема, в 

Придінцевому Порубіжжі до самого останнього часу: «Молода 

гвардія», «Зарница», «Патріот Луганщини», «Лица Луганщины», 

Ворошилов, Стаханов, Жертви ОУН-УПА…  

Коли в імперії, будь то Російська чи Радянська (форма – не 

головне) культивуються проімперські міфи, це – нормально. 

Можна говорити про співвідношення імперського чи 

«інтернаціонального» і національного. Адже закономірно, що 

кожна держава відстоює свій державний інтерес, у тому числі і в 

ідеологічній сфері, у формі історичної, культурної, мовної 

ідентифікації тощо.  

Але в новій Україні на Донбасі ще з радянських часів 

лишилася імперська ідеологія. Вона, зокрема, і через 

міфологізацію історії при підтримці сусідньої держави 

культивувалася місцевою проросійською і прорадянською 

елітою, яка походила з компартійного і комсомольського 

минулого Луганщини. Як приклад можна назвати публікацію 

представника Луганської «еліти», тогочасного народного 

депутата України Віктора Тихонова від 7 лютого 2008 р. в 

«Нашей газете», де він говорить про те, що «никто никому не 

должен указывать, какие традиции соблюдать, какие памятники 

ставить и на каком языке общаться» і обурюється 

«насильственной и скоростной украинизацией». І тут же вміщено 

статтю «Мы – билингвы», яка закликає до двомовності. Але ж у 

цьому номері немає жодного матеріалу українською мовою. І це 

у виданні Луганської обласної ради, яка мала б виконувати 

тогочасний «Закон про мови», прийнятий ще в радянські часи, і  

який на той час вже 19 років «швидко і насильно українізовував» 

чиновників України.  

 І це панування старої «імперської» ідеології в новій 

українській державі увійшло в протиріччя з інтересами України і 

її громадян. Ми не просунулися ні на крок у подоланні імперської 

складової нашої міфологізованої історії. І результатом цього 

стали події, які зараз відбуваються у Донбасі.  

Тож історикам і краєзнавцям  Донбасу є над чим працювати, 

щоб подолати старі проімперські історичні міфи. Але поодинці їм 
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це зробити не вдасться. Крім активізації  діяльності Національної 

спілки краєзнавців України, інших громадських об᾽єднань 

істориків і краєзнавців та громадськості потрібна і державна 

підтримка та комплекс заходів по  формуванню єдиної 

національної ідентичності зі збереженням і розвитком мовних, 

етнічних, культурних тощо ідентичностей усіх місцевих спільнот. 

Для Придінцевого Порубіжжя ця задача завжди була актуальною, 

а тим більше зараз. Адже це дозволить посилити сприйняття 

української держави як «своєї» представниками різних етнічних 

груп, зменшить або нівелює можливість виникнення 

сепаратистських тенденцій серед етнічних груп сходу України, 

поруч із кордоном  колишньої метрополії. Досягнення таких 

цілей повністю відповідає інтересам України 

 

*** 

ИЗДЕЛИЯ  ПАЛЕОЛИТИЧЕСКОГО  ОБЛИКА  

С МЕСТОНАХОЖДЕНИЯ г. РУБЕЖНОЕ 

 

Александр Чаплыгин,  историк, писатель, г.Рубежное 

Коллекция памятника г. Рубежное чрезвычайно уникальная 

по своему содержанию.  Древнейшие кремневые изделия, из 

мною собранных, обработанных орудий ранней деятельности 

первобытных людей на данной местности, были обнаружены во 

время строительства нового жилого массива в северной части 

города. Массовость находок среднепалеолетического типа 

достигает 100 экземпляров. 

Предметы быта и охоты изготовлены из светлого и 

темносинего кремния и покрыты молочно-белой патиной. По 

качеству кремня и по степени латинизации инвентарь выглядит 

однородным. Здесь обнаружены нуклеусы и ядрища, с которых 

скалывались плоские отщепы – заготовки. Этот факт доказывает, 

что все орудия были созданы из местного источника сырья. 

В памятнике встречаются изделия средних и крупных 

размеров /более 5 см/. Это, следовательно, неаллювиальное, 

постоянно-действующее местонахождение. Это местонахождение 
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палеолитической группы предметов и связанный с ними тип 

индустрии, входят в восточномикокскую фацию варианта мустье 

двухстороннее. Относятся к характерному типу Антоновки в 

Донецкой области, /2/. Мустьерская стоянка-мастерская 

находилась на левом берегу реки Северский Донец. Место 

залегания орудий – глиняная среда, и находились они на глубине 

от  3 до 5 метров, впоследствии извлечены во время выполнения 

/в зависимости от характера/ земляных работ. Концентрация всех 

предметов /площадь находок около 2000 кв.м./ указывают на 

четкую определенность границ данной палеолитической стоянки-

мастерской. 

Сегодня поверхность земли в районе находок находится на 

высоте 5 метров над уровнем воды, а отдаленность составляет 5 

км от нынешнего русла реки Северский Донец. Это, по всей 

видимости, и есть те места кремневых выработок неизвестные до 

сего времени на Северском Донце /4 /. Это была мастерская по 

первичной обработке кремния и принадлежала к типу из разряда 

таких мастерских по классификации П.И.Борисковского /1/. 

Изветстно, что только специфические орудия являются 

основным и наиболее важным показателем культурной 

принадлежности памятника /З/. К специфическим типам орудий 

г. Рубежное относятся бифасы-ножи с интенсивной 

подретушировкой по хорде с заостренным рабочим жалом. 

Наиболее выразительным в коллекции является орудие, 

найденное у дороги. 

На этом изделии мастером был оставлен округлый участок с 

усеченной площадкой для упора рук. Ретушь, подправляющая 

выемку: как всегда крутая и нанесена со стороны спинки. На 

брюшке ножа видны следы прямых, направленных к краям, 

снятий путем отжимной техники. Этот тип изделий, 

предназначенный для режущих операций, как и все другие, имеет 

слегка изогнутую строгую коническую форму, оформлен на 

одних устойчивых характерных традициях. Категория этого 

орудия: класс ножей, отдел подсегментовидных; группа 

двухсторонних и тип базально-утонченных по классификации 

В.Н.Гладилина /1976г./ 
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Все бифасы-ножи были найдены на одной планирующей 

площади и имеют сильный налет патины. Сходство памятника г. 

Рубежное с прототипами ножей-ручных рубилец с Житомирского 

местонахождения /5/ и бифасом, обнаруженным в Макеевке 

Донецкой области/б/, дают основание заявить о связи между 

этими культурами эпохи раннего палеолита, об идентичности 

хронологических рамок изучаемых предметов. Материал из 

местонахождения г.Рубежное входят в особую группу 

типологических памятников кремневой индустрии /8/, дает 

представление в границе обитания древнейших людей в бассейне 

Северского Донца /Левобережье/ и в их мастерстве – по 

первичному расщеплению кремния. 

Коллекция распадается на такие по их производственной 

функции группы: большие рубила, бифасы-ножи, скребла на 

массивном первичном отщипе, ножевидные пластины, резцы, 

скребки с протопризматическим скалыванием, чепперы и 

остроконечники, молотки. 

Численное большинство в процентном отношении составляют 

скребки вместе с остроконечниками, которые получили 

распространение в использовании дротиков и в качестве ножа 

для свежевания дичи. 

Среди скребков имеются латинизированные 

протопризматические изделия со струганной спинкой и овальной 

формы. Кремневые остроконечники с ассиметрично 

намеченными с противолежащей крутой ретушью остриями, 

сопровождаются орудиями с двухскатными гранями. Резцы 

обычно на сломанных пластинах, некоторые из них с краевыми 

выемками. 

Служебными орудиями для резания и стругания являлись 

ножевидные пластины с подкруглым навершием; с 

притуплённым одним краем и с ретушью на другом. Собственно 

ножи сделаны с широким лезвием, лавролистные – с усеченными 

концами на трапецивидном основании. 

Выделяются скребла на массивном отщипе с влиянием уже 

геометрических форм и дугообразным рабочим подправленным 

краем. 
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Довольной архаичности крупные рубила со снятыми сколами 

и обозначенным острием. 

Процент рубящих орудий небольшой, но особый интерес 

вызывают чопперы-топоры, отбойники, стамески и молотки, 

представляющие хорошо окатанную поверхность с постоянной 

коркой и ударную обработанную часть. К этим типам орудий 

можно отнести и сами ретушеры, встречаются в большом 

количестве заготовки на нуклевидных сколах. Вместе с 

кремневыми вещами эпохи раннего палеолита найдены 

фрагменты костяных окаменелостей. 

Анализ всего вещественного инвентаря г. Рубежное, включая 

позднепалеолитические и мезолитические орудия, 

насчитывающие около 25 тыс. экземпляров; а также комплект 

наконечников и микролитических изделий неолита, 

свидетельствует о размещении здесь разновременных 

человеческих пребываниях. Особую роль сыграло место, на 

котором, как мы видим, возникли каменные орудия эпохи Мустье 

/ ср. возраст 100 тыс. лет назад/, что доказывает достигший на 

этот период расцвет самой функционируемой стоянки-

мастерской. Материал ее служил также для поделок в более 

поздние времена, что подтверждают культурные памятники / в 

частности мезолитический клад из 150 орудий/. 

Значит, эта мастерская, можно сказать, датируется тем же 

временем, что и стоянка и рассматриваемый материал / 7/. 

Памятник г. Рубежное подлежит дальнейшему изучению 

решения вопроса о фактическом первичном заселении этой 

местности древнейшими людьми. 
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*** 

НАСЕЛЕНИЕ ДИКОГО ПОЛЯ В XII–XIV ВЕКАХ 

Максим Миколайович Ключнєв 

  С периодом монголо-татарского нашествия (XIII–XІV вв.) 

обычно связывают запустение территории нашего края, почти 

полное прекращение здесь хозяйственной жизни, значительное 

сокращение населения. Это действительно верно, если взять 

непосредственно период завоевательных походов монголов в 

Дешт-и-Кипчак (Половецкую степь), а также южные и юго-

восточные окраины древнерусских земель. 

  Многочисленное монгольское войско, объединенное 

жесткой воинской дисциплиной. Прошедшее через горнило 

длительных и суровых военных походов, значительно 

превосходило в военной мощи дружины русских князей и 

половецких ханов. Это превосходство основывалось также на 

использовании монголами передовых достижений военного 

искусства Востока (стенобитные машины, метательные орудия, 

"греческий огонь", флаговая сигнализация для руководства боем 

и т.д.). Все это позволило монголам в кратчайшие сроки (1236–

1241 гг.) овладеть громадными пространствами, включавшими 

территорию нашего края. 

Нашествие сопровождалось жестоким истреблением и 

порабощением населения степей. Посол римского папы к 

монгольскому хану монах Иоанн де Плано Карпини указывал: 

"Команов (половцев - М.К.) перебили татары. Некоторые даже 

убежали от их лица, а другие обращены ими в рабство"[1]. 
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Итогом этих завоеваний стало образование в начале 40-х годов 

XIII века государства монголов  - Золотой Орды, в состав 

которого вошла территория нашего края. 

С образованием Золотой Орды в степях наступил период 

относительного мира, что способствовало увеличению 

численности населения. Уже в 1389 году проезжавший через 

Подрнье дьякон Игнатий сообщал : "... и ту многое множество 

татар, и всяких скот стады без числа много"[2].Что же 

представляло собой население нашего края в тот период? 

Основную часть его составляли половцы, воспринявшие 

самоназвание господствующего монгольского племени татар, 

управляемые представителями татарской знати, но сохранившие 

свой язык и культуру. Основой их хозяйства являлось кочевое 

скотоводство, охота. Рядовые кочевники находилисьв 

зависимости от феодальной знати и хана. 

Еще одну группу населения составляли бродники. Об их 

существовании имеются сведения в русских летописях и актах. 

Начиная с 1147 года. Бродники во главе со своим атаманом 

Плоскиней принимали участие в битве на калке (1223 г.) на 

стороне монголо-татар. В документах Западной Европы также 

есть упоминания о бродниках. Так в послании короля Венгрии 

Белы IV Иннокентию (1254 г.) говорится: "Татары заставили 

платить дань особенно страны, которые с востока граничат с 

нашим царством: Русь, Куманию, Юродников, Булгарию" [3]. 

Евромейские послы к монголам Гильом де Рубрук и 

ПланоКарпини сообщают об остатках славянского и аланского 

населения в наших степях. Эти люди жили свободно, 

исповедывали православие. В 1261 году для христиан Золотой 

Орды была учреждена особая Сарайская епархия. Духовенство ее 

жило при дворе Батыя и совершало богослужения. Рубрук 

считал, что бродники образовались от смешения славян с 

аланами. Эти люди все необходимое для себя добывали войной, 

охотой и рыбной ловлей. Неблагоприятные условия их жизни не 

позволяли им возводить дорогих построек и иметь большие 

города (впрочем, в русских летописях упоминается город 

"Броднич с месты" на Дону). Бродники жили в землянках, кухни 

строили из плетней и кимыша. Женщины пользовались у них 
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особым почетом: "Жены их украшали голову подобно 

француженкам, и опушали низ своего платья белками, выдрами и 

горностаями". Мужчины летом и зимой носили высокие черные 

бараньи шапки и кафтаны [1]. 

По мнению большинства современных исследователей [4] 

бродники были разнородной этнической массой, включавшей в 

себя славянский, алано-болгарский и половецкий элементы. 

Объединяла их общая религия –христианство о также род 

занятий. Это были группы лично свободных людей, живущих 

независимыми самоуправляемыми общинами. Основу их занятий 

составляло военное дело. Отряды бродников нанимались на 

службу к русским князьям и половецким ханам, служили в 

войсках монгольских ханов. Помимо военного дела, бродники 

занимались также земледелием, обеспечивая зерном кочевников, 

обслуживали переправы через реки, проводили торговые 

караваны через земли кочевников [5]. 

Эти же функции выполняло оседлое население степей, 

основную часть которого составляли славяне. Постоянные 

поселения славян в южном Поднепровье и среднем Подонье 

существовали еще до монгольского нашествия. Их население 

занималось земледелием, ремеслом, торговлей, удовлетворяя 

потребности кочевников в продуктах земледелия и ремесленных 

изделиях. Кроме того, жители этих поселений обслуживали 

переправы через реки, проводили торговые караваны [6,7]. 

После нашествия монголо-татар жизнь на большинстве 

этих поселений не прекращается, лишь усиливается неславянский 

элемент за счет половцев, лишенных монголами скота и осевших 

на землю. Жители поселений продолжают вести прежний образ 

жизни. Это объясняется тем, что новые хозяева степей монголы 

были заинтересованы в существования оседлого степного 

населения [4]. Кроме того, монголы целенаправленно переселяли 

в пределы степи русских людей, формируя из них легкоконные 

отряды для своих войск [5]. 

Поселения этого времени (XIII–XIV в.в.) были 

расположены по берегам рек у переправ в окружении 

естественных преград (болот, озер, лесов). Население их 

занималось земледелием, придомным скотоводством, рыбной 
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ловлей, ремеслом, посреднической торговлей, обслуживанием 

переправ через реки. Интересны сведения, которые оставил 

Гильом де Рубрук, который в 1254 году ехал в ставку 

монгольского хана. В переправе через Дон ему помогали жители 

"русского поселка", которые имели от хана поручение перевозить 

путешествующих через реку. Рубрукдет нам интересные данные 

о занятиях жителей поселка, в частности, о земледелии и 

рыболовстве: "В то время они жали рожь. Пшеница не родилась 

там хорошо, а просо они имеют там в большом количестве... В 

первый день они дали нам большую свежую рыбу..., На третий 

день – сушеной рыбы, имевшейся у них там в большом 

количестве." [1]. 

С 1993 года раскопки подобного поселения ведутся 

областной археологической экспедицией школьников совместно 

с областным краеведческим музеем у с. Нижнетеплое (пос. 

Артема) Станично-Луганского района Луганской области. Это 

пока единственное известное нам поселение XIII–XIV вв. на 

территории области. 

Оно расположено на возвышенности в пойме левого берега 

Северского Донца и в древности было окружено болотами и 

озерами. Неподалеку выше по течению реки находится переправа 

через Донец. Ее обслуживанием, очевидно, и занимались жители 

поселения. В ходе исследований были обнаружены остатки семи 

углублений в землю жилых построек. Форма жилищ, 

конструктивные элементы, наличие внутри глинобитных печей 

сближают их с древнерусскими жилищами XII–XIII вв.[8]. 

Среди археологических находок особый интерес 

представляют те, которые свидетельствуют о занятиях населения: 

обломок железного серпа, ножи, плотницкие инструменты, 

рыболовные крюки и грузила для сетей, кости домашних и диких 

животных. Обнаружены также куски металлургического шлака, 

что косвенно может свидетельствовать о наличии местного 

железноделательного производства. Но самым массовым видом 

находок являются обломки керамических сосудов. Их форма, 

орнамент (прочерченные по сырой глине прямые и волнистые 

линии, разнообразные вдавления) типичны для древнерусской 

посуды XII–XIV вв. Большинство керамики местного 
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производства, но встречаются фрагменты сосудов, 

изготовленных не в поселении. Это обломки амфор и кувшинов, 

украшенные по внешней поверхности мелким рифлением, 

красно-коричневым ангобом и лощением. Такая посуда 

изготовлялась в золотоордынских городах, ближайшим из 

которых был Азак в устье Дона [9]. На поселение она могла 

попасть вместе с торговыми караванами, направлявшимися из 

Азака и других городов на Русь и в Западную Европу. 

О религиозной принадлежности жителей свидетельствует 

найденный в заполнении одного из жилищ каменный нательный 

крест. Подобные кресты были распространены на Руси в XII–XIV 

вв. [10]. 

В конце XIV вв. жизнь в поселении прекращается . Это 

было связано скорее всего с длительными междоусобными 

войнами, начавшимися в это время в Золотой Орде. Самой 

разрушительной из них была война Тохтамыша с Тамерланом 

1394–1395 гг., сопровождавшаяся массовыми убийствами, 

зверствами, разрушениями и грабежами. Об этих событиях 

свидетельствует обнаруженный на поселении в заполнении 

жилищ и рядом с ними слой пожарища и в нем железный 

наконечник стрелы. 

Около двухсот лет оставался пустынным донецкий берег. 

Лишь в XVII веке сюда приходят донские казаки и основывают 

Теплинский городок, остатки которого также обнаружены в ходе 

раскопок. 

Археологические исследования поселения у села 

Нижнетеплое продолжаются и, будем надеяться, дадут новые 

уникальные сведения об одной из интереснейших и мало 

исследованных страниц истории нашего края, истории Украины. 
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*** 

О СТРЕЛЕЦКОЙ ПОРОДЕ ЛОШАДЕЙ  

И ПРИВОЛЬНЫХ ЗЕМЛЯХ ПО РЕКЕ КАМЫШНОЙ 

 

Иван Озерний, директор Меловского районного краеведческого 

музея 

 

Прежде всего, о нашем крае и его историческом прошлом. 

История нашего края, как и всего левобережья Северского Донца, 

уходит в далёкое прошлое, а если точнее выразиться, в седую 

старину. Некоторые учёные определяют её глубину в 50 тыс. лет. 

Видимо к этому времени нужно отнести и историю нашего края, 

т.е. степей по реке Деркул и её притоку реке Камышной. Когда-то 

в юности, влюбленный в свой край и в историю Старобельщины, 

а именно оттуда начал я свои познания нашей истории, я наш 

край называл «Белой Украиной». Посудите сами: Старобельск, 

Беловодск, Меловое, Белокуракино, Белые реки по обеим 

сторонам Донца Северского, Белолуцк и белые горы у Городища, 

Беловодска, Калмыковка и гора «Перерва» у с. Стрельцовка, о 
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которой ходят легенды. А посёлок Меловое, самая северо-

восточная точка на карте Украины! Чем не Белая Украина наша 

Старобельщина? Ведь есть же в истории Северская Украина, 

Слободская Украина, и много других. Так я думал в юности и 

мечтал написать книгу «Сказание о Белой Украине». Но моим 

мечтам сбыться не пришлось. 

В эпоху средневековья наши степи привлекали к себе 

кочевые племена печенегов и половцев, были ареной борьбы 

русских с Золотой ордой и Крымским Ханством. По территории 

Старобельщины проходила Кальмиусская сакма, одна из дорог, 

по которой татары вторгались в наши края, совершая походы на 

Русь. Здесь находились три перевоза через реки: Боровской /го-

родка Боровское/, Татарский /южнее реки Лугани/, и Мышкин / в 

устье реки Деркул/. Я мысленно пробегал по Царской дороге 

мимо Городища по Бандитскому шляху к Татарскому перевозу и 

копался, и копался в различных документах и исторической 

литературе в надежде почерпнуть сведения о первых поселенцах 

на реке Камышная. Но все было напрасно. О нашем «медвежьем 

уголке» ни единого слова. 

Но вот однажды, в 1971 году, археологическая экспедиция 

Луганского пединститута им. Т.Г. Шевченка под руководством 

К.Н.Красильникова сделала довольно сенсационное для нас от-

крытие – она раскопала курган, а захоронения в этом кургане 

были совершены в основном в эпоху бронзы, и называются 

впускными. 

Разрез кургана показал, что первоначальная насыпь кургана 

над погребениями была невысокой до 1,5 метров, в диаметре  6-8 

метров. Потом уже позже другие племена и в другое время, 

«впуская своих сородичей», для каждой могилы досыпали свой 

слой земли. Таким образом, в толще кургана у с. Калмыковки 

оказалось 35 погребений, и он вырос до значительных размеров –

 7 метров высоты и 40 метров в диаметре. 

Этот курган был очень древний, в нём открыты три 

культуры захоронений ямная, катакомбная и срубная. В научном 

мире считается, что памятники срубной культуры относятся к 17-

18 вв. до н.э. Они могут принадлежать киммерийцам, первому 

известному нам народу, населявшему в древности наш край. 
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Из всего этого выходит, что Калмыковский курган, в 

котором наличествуют все три названные культуры, 

рассказывает, что в нашем крае, на Старобельщине, а, в 

частности по берегам реки Камышная /притока реки Деркул/ 

проживали скотоводческие племена I и 3 тысячелетия до н.э., и 

относятся они к эпохе меди и бронзы, которая длилась на 

территории Украины с III по начало I тысячелетия до н. э. 

В Подонцовье пролегали пути русских сторож и станиц, 

высылаемых с целью разведки в степь. По росписи 1571 г. на 

южно-русской границе насчитывалось 73 сторожи, из них 16 сто-

рож несли службу на Слобожанщине. Но среди них нигде мы не 

находим р. Камышной. Обращаем внимание и на создание новых 

сторож. В 1623 г. существовало 18 воронежских сторож, а вокруг 

Валуек располагалось 8 ближних и 2 дальних сторож. Но и здесь 

мы никаких сведений не находим. 

Обращаем внимание на 17 век. В 17 веке приток крестьян 

на Дон усилился. В его верховьях по Северскому Донцу, 

Красной, Айдару и Деркулу выросли городки новопришлых 

казаков. 

Здесь оседала казацкая голытьба. Из казацкой станицы 

возник в 1686 году Беловодск, хотя архивными документами это 

не подтверждено. Дата основания Беловодска подтверждена в 

«Историко-статистическом описании Харьковской Епархии», с 

оговоркой «вероятно в 1686 году». 

Начали искать и мы эту «вероятность». Если Беловодск был 

станицей, из которой выросло поселение, и если обратить 

внимание на то, что первые поселения на Деркуле появились в 

конце 17 века /Обливы 1699; Яблоново 1701/ а упоминания о 

Беловодском в документах Ю. Долгорукого в 1707 г., то мы 

можем полностью довериться легенде, бытующей в селе 

Стрельцовка. А она гласит. «...Там, где речка Камышная делала 

крутой поворот в своём течении на юг от горы Перерва, 

поселилось несколько семей Чечей и основали слободу Чечень, а 

вокруг этой слободы также стали расселяться другие приезжие. 

Селиться начинали от Перелесья, от Новоникольска 

/Безбожновка/ по всей реке Камышной, и от неё по оврагу до 

Медведя, т.е. до хутора Петровского. Таким образом, слобода 
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переросла в село Чечевку. Чечевкой село называлось до тех пор, 

пока не приехала на конный завод Екатерина Вторая. И тогда 

часть населения, которая проживала на Левобережье, на юг от 

горы Перерва, подала на высочайшее имя «прошение» о том, что 

они являются забытыми потомками стрельцов, которые служили 

верой и правдой всем царям на защите границ. Но князь 

Долгоруков сжег их добро. А они схоронились в лесах, а теперь, 

так же как и их предки, служат верой и правдой России. Царица 

удовлетворила их просьбу, и с того времени село стали 

официально называть Стрельцовкой, а поселение конного завода 

– Новострельцовкой». 

Тот факт, о котором говорит легенда, / о восстании под 

руководством К.Булавина/, позволяет нам предположить, что 

первые поселенцы появились на реке Камышная в конце 17 и 

первые годы 18 века. 

Крестьянская война была подавлена царскими войсками с 

неслыханной жестокостью: десяки тысяч восставших и членов их 

семей погибли в боях или были уничтожены, казачьи городки 

были сожжены дотла. 

Вчитаемся в Указ Петра Первого от 28 июля 1708 г., в те 

строчки, где говорится об уничтожении поселений: «…По 

Бузулуку всё. По Айдару всё. По Деркулу всё. По Калитвам и 

другим Запольным речкам – всё». И, конечно наивно думать, что 

Карательный отряд В.Долгорукого не тронул поселения по реке 

Камышной, если такие существовали, /а Камышная входит в 

водную систему р. Деркул/. Рядом протекают Белая и Чёрная 

Калитвы, и Камышная была той речкой, на которые Петр Первый 

указал: «... и по Запольным речкам всё». 

В. Долгорукий разрушил и сжёг городки и станицы по 

Айдару и Деркулу. Ближайшим казачьим поселением, которое 

уцелело, была станица Луганская. Каратели Петра Великого 

превратили наш край в новое Дикое поле. «Только в 1717 году по 

предложению генерал-адмирала Апраксина. Петр Первый 

приказал острогожскому полковнику Тевяшеву поселить на 

Деркуле людей своего полка из Ливен, Старого Оскола, 

Землянска, Корочи. Главной целью этого поселения было 



24 
 

основание дворцовых конных заводов, к чему представляли 

много удобств и пространства здешних степей» /3/. 

Ещё во время похода на Азов Пётр Первый, проезжая по 

нашим степям, любовался их бескрайними просторами и 

плодородием, и признал очень удобными для основания конных 

заводов. Но осуществить задуманное он не смог /4/. 

Переселение казаков Острогожского полка шло очень 

медленно. И лишь в 30-е годы 18 столетия началось интенсивное 

заселение земель нашего края. В 1732 году Анна Иоанновна 

подарила эти незаселенные земли братьям Павловым. Потом 

донской атаман Ефремов добился того, что Правительственный 

Сенат Грамотой от 12 июля 1737г. лишил помещиков Павловых 

права на прилегающие к Деркулу земли, а поселившихся там 

украинцев было приписано к Валуйскому уезду Белгородской 

губернии на правах государственных крестьян /5/. 

Во время колонизации степной окраины в 17 веке и первой 

половине 18 века земли по рекам Деркул, Камышная и Меловая 

оставались незаселенными. Сохранился зазывной лист генерал-

майора Тараканова к «вольным черкасам» /украинцам/ от 1735 

года, в котором он, указывая, какой земельный участок будет ему 

отведён, зовет, «кто пожелает в оные места жить за меня идти, те 

без всякого опасения заблаговременно туда шли и на речке 

Калитве, где была станица Дёгтева, в крепком месте, в устье 

речки Меловой за лугою и за лесом селились местечком 

хорошим» /6/. 

Тараканов, очевидно, хотел заселить украинскими 

слобожанами отведенные ему 1500 га земли, там и была основана 

слобода Александровская, но права Тараканова на землю не были 

признаны и «слободу было велено разрушить, а черкас 

распустить». Подробнее об этом можно прочесть в историческом 

исследовании Д.И. Багалея «Очерки из истории степной 

окраины» 1887 года. 

Боже мой, как до обидного мало написано о нашем крае! 

Богом забытый и заброшен псюрпками-краеведами в далеком 

прошлом (да и в настоящие годы), хотя он и относится к 

исторической области, которую называют Слободской Украиной. 

В дореволюционные годы Слобожанщина изучалась интенсивно, 
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но авторы, которые изучали Слободскую Украину, уже много лет 

не издаются, и такого историка, как Д. Багалея, написавшего 

много очерков по истории нашего края, не отыщешь даже в 

областной библиотеке. Особенно не посчастливилось истории 

Восточной Слобожанщины, в частности истории Острогожского 

полка. Всем известно, что Меловое (да и район Меловской) 

является крайней северо-восточной точкой Украины. И совсем 

недавно мы узнали из публикации Игоря Саенко в «Бахмутском 

шляхе», что две слободы нашего района Зориковка и Морозовка 

входили в состав Острогожского полка /7/. Когда они возникли 

на берегах реки Камышной, одному Богу известно. Оказывается, 

что до 1765 года они уже существовали потому, что в этом году 

слободские полки были реорганизованы в гусарские. 

Где искать документы, если наша местность была 

приписана к Азовской губернии, была в составе Белгородской, 

Воронежской и Харьковской губернии, а план местности, на 

котором должен строиться Стрелецкий конный завод, оказался в 

Ленинградском историческом архиве и датирован 1796 годом. 

Историческая судьба документов оказалась на сегодняшний день 

не только в разных городах, но и в разных государствах. 

Собирать их пришлось по крупицам. 

Во второй половине 18 века наша территория входила в 

состав Беловодского уезда Воронежской губернии. Земли по 

рекам Деркул и Камышная были уже заселены. На речке 

Меловой имелся только один хутор Волкодавов. Этот хутор и 

хутора по реке Камышной – Зоринов, Чечень, Бондарев, 

Бараниковский и другие были заселены украинцами. 

Возникновение этих хуторов было связано с Указом Анны 

Иоанновны от 1739 года об учреждении в этом районе конных 

заводов /8/. В 1767 году на хуторе Волкодавове числилось 

населения 77 человек /9/. 

В фонде 1239 ЦГАДА «дворцовый архив» хранится дело 

«Об учреждении в Малороссии и в Слободских полках, конских 

заводах для укомплектования армейских полков» 1739 года, где 

имеется Указ Анны Иоанновны об учреждении конских заводов 

(копия) о передаче заводов в Военную коллегию (лист II). 

Инициатором заведения заводов был Артемий Волынский (лист 



26 
 

273). В этом деле указания на населённые пункты отсутствуют. 

По справке Дворцовой конюшенной канцелярии в то время ещё 

решался вопрос, «в которых где местах, при каких городах и 

сёлах те заводы будут учреждены» (п.8 л.83 об.). 

В деле № 3210 имеются документы за 60-е годы 18 века, в 

том числе «Книга Валуйского ведомства Дворцовой канцелярии 

слободы Беловодской с хуторами» 1767 год, где на листе 40 

перечислено население хутора Волкодавского с имеющимися у 

него лошадьми. Вот и все наши познания по истории освоения 

нашего края, если не считать сообщения «Историко-

Статистического описания Харьковской Епархии» о слободе 

Никольской, расположенной на реке Камышной: «Привольные 

степи по реке Камышной долго оставались пустой степью. При 

императрице Елизавете здесь стали поселяться бродяги, которых 

ремеслом были грабежи и разбой. Все усилия правительства 

водворить порядок в этом крае оставались напрасными. Только 

страшные бедствия 1770-1772 гг. укротили дикую волю 

Степняков. В 1770 году облако кровавого цвета со всадником 

грозного вида устрашило жителей. Чума и падёж скота в 1771 

году ещё более привели в ужас. Падеж скота был так силён, что 

недоставало рук человеческих для очищения дорог от трупов. 

Бунт Пугачева отозвался так же грозно в крае.. »/10/. 

Итак, возникновение хуторов по р. Камышной связано с 

Указом Анны Иоанновны об учреждении в этом районе конных 

заводов. Следовательно, вся история нашего района была 

подчинена хозяйственной деятельности этого завода. 

Начнём с того, что в 1796 году был составлен «План места 

положения Новоучрежденному Стрелецкому конному заводу в 

Беловодской волости на порожних казённых землях». И на этом 

плане есть надпись, которая перекликается с бытующей в 

Стрельцовке легендой о Булавинском восстании. Надпись гласит. 

«Расстояние от Стрелецкой слободы в двух верстах и посему 

назначено назвать завод Стрелецким». 

Кто же стоял у истоков этого завода? Нам хорошо известно, 

что на р. Меловой стоял хутор Волкодавов и в нём жили люди. 

По всей вероятности они то и были первостроителями завода. 

Подрядчик, а ним был некий Милютинович, начиная постройку 
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конюшенного двора, должен был рассчитывать на рабочую силу. 

Милютинович жаловался, что ему было трудно отыскать 

рабочую силу потому, что в окрестностях строившегося завода не 

было никого, кроме присланных к беловодским заводам крестьян. 

История подарила нам фамилию первого человека 

положившего первый камень в первую конюшню будущего 

конского завода, прославившего впоследствии русское 

коннозаводство на весь мир. Таким был подрядчик 

Милютинович. Из документа 1802 года мы узнаём и первого 

смотрителя нового завода. Им был Евдоким Нашовкин. 16 

сентября 1802 года в журнале государственной экспедиции 

появляется запись о назначении Пашовкина в Стрелецкий завод 

смотрителем. Стрелецкий конный военный завод, начатый 

постройкою в 1801г. окончен в 1805 г. 

«Плодовый состав Стрелецкого конного завода при его 

основании был подобран из лошадей Деркульского, 

Скотнинского, Починовского и некоторых дворцовых конных 

заводов, конюшенная прислуга была выбрана из служителей этих 

заводов и частью из приписанных к Беловодским заводам 

крестьян»/1/. 

Настоящая история Стрелецкого конного завода, как нам 

представляется, начинается с 1841 года. В том году конный завод 

указом царского правительства объявлен военно-ремонтным 

государственным  конным заводом  по выращиванию  

полукровной  ремонтной лошади для военных целей, типа Англо-

Араба, которая впоследствии была названа Стрелецкой породой 

лошадей. 

При создании Стрелецкого конного завода были 

соблюдены инструкции, написанные А.Волынским «О 

приведении конских заводов в лучшее состояние и размножении 

оных», и по данным В.Н.Калинина в Стрелецком заводе за 

период с 1819 по 1860 гг. состояло 317 жеребцов, из которых 

43,8% – арабских, 8,5% – персидских и турецких, 20,2% –  

орлово-растойчинских; 7,2 % – чистокровно-верховых; 6% – 

датских и 6,7% различных пород. Поскольку большинство 

производителей (64%) принадлежало к арабской и орлово-

растойчинекой породам, вполне естественно, что эти породы 
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оказали доминирующее влияние на тип стрелецкой лошади. 

Стрелецкая лошадь отличалась от Арабских более крупным 

ростом, очевидно полученным от орлово-растойчинцев. 

Популярность Стрелецкой лошади росла с каждым годом, 

их охотно покупали офицеры; донские коннозаводчики не раз 

пользовались стрелецкими жеребцами для предания большей 

породности донским лошадям. Кроме того, стрелецкие жеребцы 

пополняли и заводские конюшни Украины и Кавказа. Стрелецкая 

лошадь своим замечательным экстерьером, типом и отличными 

движениями вызывала восторг и высокую оценку у экспертов и 

посетителей на всемирных выставках. 

В 1891 году в Санкт-Петербурге состоялась Всероссийская 

конная выставка. Проходила она с 31 марта по 8 апреля. На 

выставке была представлена группа Стрелецких лошадей. Рыжий 

жеребец Герой от Гомера и Пемзы –   очень красивого, как 

замечено в литературе, – и крепкого склада. Тут же был 

представлен гнедой жеребец Громобой от Гомера и Игры, 

правильною склада. Большое впечатление произвели два родные 

брата Каймак и Красавчик. Стрелецкому заводу на 

Всероссийской конной выставке 1891г. «...присуждено 

свидетельство на золотую медаль за представленных им четырёх 

жеребцов» /12/. 

В 1893 г. лошади Стрелецкого конного завода были 

отправлены в Чикаго на Всемирную выставку. Нам известно, что 

Гуниад и Гудрун произвели на выставке огромное впечатление и 

получили высшие награды выставки – золотые медали /13/. 

В 1867 г. на Парижской выставке была присуждена золотая 

медаль жеребцу Стрелецкого конзавода Бивуаку. 

Последними представителями породы были Цилиндр и 

Ценитель, которые впоследствии стали родоначальниками 

терской породы лошадей. 

Гражданская война нанесла огромный урон коневодству 

нашей страны, в том числе, и Стрелецкому конному заводу. И 

всё-таки не всё сгорело в огромном пожарище, на юге Великой 

России остались кони золотой крови. У истоков уже советского 

коневодства стояли, возрождая славу русских коннозаводчиков 

громкие имена. Не все бросили Россию и бежали за границу. Во 
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главе создаваемых в то время комиссий стоял бывший начальник 

Стрелецкою конного завода генерал царской армии Н.Н. Богоут. 

Он прекрасно знал стрелецкую породу лошадей. Поскольку мы 

ведём разговор о стрелецкой лошади, остановимся на ней 

При бегстве барона Врангеля из Крыма бойцами 1-й конной 

армии в качестве трофея были захвачены два выдающихся 

жеребца – Белый Цилиндр, на котором барон Врангель собирался 

въехать в Москву, и полубрат Цилиндра – Ценитель. Оба эти 

жеребца стали родоначальниками новой отечественной терской 

породы лошадей. 

В заключение о Стрелецкой лошади скажем следующее: 

Стрелецкая лошадь – Арабская лошадь. И если посмотреть в 

программы скачек до Великой Отечественной на ипподромах 

страны, то терская лошадь именуется стрелецкой. Таким образом, 

стрелецкая лошадь имела пропорциональное и гармоничное 

телосложение, как и современная терская, – компактное и 

округлое туловище с широкой грудью на сухих и крепких 

конечностях. Особенно впечатляет голова – небольшая, короткая, 

широкая во лбу, клинообразно сужающаяся к морде, часто с 

вогнутым профилем. Уши тонкие, подвижные, глаза – выпуклые, 

темные, блестящие, выразительные. Характерная черта этих 

лошадей высоко поставленный с красивым изгибом 

отставляемый на ходу хвост. 

Масть серая, гнедая и рыжая. Лошадь добронравная, с 

живым темпераментом, неприхотлива, вынослива, имеет хорошее 

здоровье. Движение у арабской лошади исключительно лёгкое, 

она хорошо поддаётся выездке. 

Эти особенности и также ряд других объясняют широкую 

популярность стрелецкой лошади в племенном и 

пользовательном коневодстве практически на всех континентах 

земли. Они шли наряду с орловскими рысаками. 

Американцы, зорко приглядевшись к орловскому рысаку и 

русскому наезднику, высказывали о них хотя и суровое, но всё-

таки лестное мнение: «Если бы у нас в Америке,– говорили они, – 

выработался такой драгоценный беговой материал, как ваш 

орловский рысак, то мы давно уже показали бы миру настоящие 

чудеса во всех рекордах. А наездники русские в большинстве 
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превосходные, замечательные наездники. У них и любовь к делу, 

и физическая сила, и чуткая гибкость рук, и несравненный 

глазомер, и удаль, и находчивость, и зоркость, и понимание 

лошади. Но, к сожалению, обоим – и коню и ездоку – не хватает 

одного пустяка: той тренировки, какая в Америке ведется десятки 

лет». 

Из этих высказываний становится ясно, что американцы, 

увидев хороших стрелецких лошадей, не выпустили их из 

Америки. Гуниад и Гудрун не возвратились на Родину. Неясно, и 

в какую цену их приобрели за океаном и почему в течение 8 лет 

их не «списывали из наличности»; а дело только одно, что, 

получив золотые медали на выставке в Чикаго, Стрелецкая 

лошадь прославилась на весь мир. 
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*** 

ПРАВОСЛАВНЫЕ ХРАМЫ XVIII ВЕКА НА ЛУГАНЩИНЕ 

Артемий Черевко,  курсант ЛИВД 

 

Массовое строительство православных церквей на 

Луганщине началось во второй половине XVIII – первые годы 

XIX столетий. В это время были возведены десятки церквей, в 
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том числе в Каменном Броде (1761 г.), Александровке (1785 г.), 

Дмитриевке (1766 г.), Камышевахе (1781 г.), Желтом (1785 г.), 

Фащеевке (1786 г.), Михайловке (1787 г.), Старом Айдаре (1787 

г.), Аннинском (1795 г.), Нещеретово (1795 г.), Вергунке, 

Старобельске, Беловодске, Белокуракино, Сватово, 

Новобожедаровке (ныне Кружиловка), Павловке, Лимаревке и др. 

Из них до наших дней дожило лишь несколько сакральных 

сооружений. Это случилось потому, что часть из них 

перестраивалась по ветхости в последующие годы, другая часть 

погибла в период антирелигиозной политики, проводимой 

советским режимом. Годину лихолетья удалось пережить лишь 

нескольким храмам, а именно: в Старом Айдаре, Михайловке, 

Кружиловке, Красном Куте, Осиновом и в Лимаревке. 

Одной из самых древних сохранившихся церквей является 

Михайловский храм в Старом Айдаре, построенный в1787 г. 

Среди переселенцев, сыгравших определенную роль в 

утверждении православия в крае, были выходцы из Сербии, 

Хорватии, Болгарии и Валахии. 

В 1788 г. была освящена Михайловская церковь в слободе 

Громовка (ныне Михайловка Перевальского района), которая 

возводилась на средства помещика Авраама Миоковича [1]. В 80-

е гг. XVIII века сербский помещик Давид Божедарович начал 

хлопотать о постройке в слободе Новобожедаровка (ныне 

Кружиловка Краснодонского района) каменной церкви во имя 

Николая Чудотворца. В январе 1793 г. в приходе начались 

богослужения, а в начале 1797 г. строительство церкви было 

завершено[2]. В 1798 г. помещик Штерич за собственный счет 

заготовил стройматериалы, необходимые для сооружения храма в 

Красном Куте. Церковь в этой слободе была освящена в первые 

годы XIX столетия [3].  Тогда же открылась Успенская церковь в 

Осиновом. Возможно, 200-летнюю историю имеет храм во имя 

иконы Божьей Матери "Живоносный источник" в Лимаревке. 

В 1917 г. к власти пришли большевики и наступил 

коренной перелом в государственно-церковных отношениях. 

Правящие силы объявили религии беспощадную войну, решив 

навсегда искоренить из сознания народа всякое  инакомыслие. 

Кроме террора и подрыва экономической основы церкви, власти, 
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умело используя внутрицерковные противоречия и углубляя их, 

провоцировали расколы. При поддержке большевиков лояльные 

к режиму раскольнические группировки смогли подчинить 

значительную часть приходов. В 1924 г. церкви в Старом Айдаре, 

Красном Куте и Лимаревке захватили обновленческие 

раскольники. 

В 30-е гг. началось массовое закрытие церквей. В 1931 г. 

Кружиловский сельсовет, реализуя антицерковную политику 

советской власти, попытался закрыть приход и передать здание 

церкви под клуб. Прихожане обратились с жалобой в Луганский 

горсовет, который, опасаясь негативных последствий, отменил 

данное решение. В 1932 г. в церкви была совершена кража. В 

январе 1934 г. в Кружиловку прибыла группа Украинского союза 

воинствующих безбожников  во главе с инспектором окружного 

отдела по делам религиозных культов Волковым для проведения 

массово-разъяснительной работы. Ими было собрано 172 

подписи жителей села за закрытие церкви. После такой 

"плодотворной" работы безбожников решение властей не 

заставило долго ждать, и  5 марта 1934 г. постановлением  

ВУЦИК № 1922 Николаевская церковь была закрыта. Исчез 

бесследно огромный иконостас царских врат, созданный 

московскими мастерами, который представлял большую 

культурно-историческую ценность. В июне 1934 г. были 

осквернены могилы священников. Неизвестные вскрыли 6 

склепов и похитили серебро и другие ценности[4]. Осквернению 

подверглись и другие храмы Луганщины. 

В 1942 г. немецкими захватчиками была оккупирована 

Ворошиловградская область. Стремясь привлечь на свою сторону 

местных жителей, немецкая администрация на завоеванных 

землях придерживалась принципа свободы совести и 

вероисповедания. За 1942–43 гг. в области возродилось 

большинство приходов, в том числе в Старом Айдаре, 

Михайловке, Красном Куте и Осиновом. 

В период правления Хрущева началась новая волна 

репрессий и гонений на православие – советские власти в 

последний раз попытались административно-силовыми методами 

искоренить в СССР религию. В 60–70-е гг. были упразднены 
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приходы в Старом Айдаре и Красном Куте. Сохранившиеся 

церковные здания стали использоваться для хозяйственных нужд. 

Примером  может послужить Николаевский храм в Красном 

Куте, который в разное время занимали зерносклад, конюшня, 

клуб, спортзал и, наконец, под склад ядохимикатов [5]. В 

Лимаревке размещалась электрическая подстанция, а в 80-е гг. – 

небольшой маслобойный цех [6]. С годами церкви ветшали, 

ржавело железо на крыше, отваливалась штукатурка, стены 

покрывались непристойными рисунками и надписями. Вновь, как 

и в 30-е гг., богоборцами возобновилось разрушение храмов. В 

послевоенное время было снесено 39 сакральных сооружений [7]. 

Из-за отсутствия денежных средств верующие долгое время не 

проводили ремонтных работ, и в апреле 1971 года техническая 

комиссия признала церковное здание непригодным для 

эксплуатации по причине аварийного состояния. 9 октября 1972 

года совет по делам религий принял решение снести церковь, 

однако это решение так и не было претворено в жизнь [8]. 

Богослужение продолжалось лишь в Михайловской церкви 

в Михайловке и в Успенской церкви в Осиновом. В1962 г. 

постановлением Совета министров УССР храмы в Михайловке и 

Осиновом были поставлены на учет памятников архитектуры 

республиканского значения; а в 1979 г. данный статус приобрела 

Михайловская церковь в Старом Айдаре [9]. 

После 1988 г. произошло изменение в религиозной 

политике советской власти. Церковная жизнь начала 

возрождаться. Силами верующих  были восстановлены храмы в 

Красном Куте и Старом Айдаре. А в Лимаревке и Кружиловке 

верующие взялись за реконструкцию, но в связи с тяжелым 

экономическим положением вынуждены были отказаться от 

этого благородного дела. В скором будущем данным храмам 

грозит полное уничтожение, а мы можем навсегда потерять эти 

уникальные памятники архитектуры XVIII века. 
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*** 

МАРІЯ ЗАГІРНЯ – ПИСЬМЕННИЦЯ І ПЕДАГОГ НА 

ЛУГАНЩИНІ 

Людмила Нежива, асистент кафедри української  літератури 

ЛДПУ ім. Т.Г.Шевченка 

У числі славних імен, пов'язаних з Луганщиною, конче слід 

згадати Марію Загірню (Марію Миколаївну Грінченко) – 

українську письменницю, яка жила й працювала у нашому краї в 

кінці XIX століття. 

Про Марію Загірню в історії розвитку української 

національної культури найчастіше мовиться в контексті 

досліджень творчої спадщини Бориса Дмитровича Грінченка. І це 

закономірно, адже подружжя Грінченків єднали спільні 

зацікавлення освітою, культурою, долею України; любов до 

літератури, рідного слова. Марія Миколаївна була помічницею і 

співробітницею в усіх літературних, громадських, видавничих та 

наукових діяннях свого чоловіка. Разом Борис та Марія 

Грінченки створювали підручники (“Рідне слово. Українська 

читанка”(К, 1912), систематизовували фольклорні та 

етнографічні матеріали (“Этнографическиематериалы, собранные 

в Черниговской й соседних с ней губерниях” (Чернігів, 1895), “Из 

уст народа” (К, 1903), у співавторстві писали науково-популярні 

твори (біографії Т.Шевченка, Л.Глібова), упорядкували "Каталог 

музея украинских древностей В.Тарновского" (К, 1901). Нерідко 

Марії Миколаївні доводилось виконувати допоміжну роботу: 

карткувати, корегувати, переписувати матеріали. Одним із таких 

прикладів є створення чотиритомного "Словаря української 

мови" (1907-1909 рр,). 
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Як і Борис Грінченко Марія Загірня "дотримувалася 

найбільш прогресивних ідей відродження шкільництва і освіти на 

засадах національної етнопедагогіки" [4, с.184]. Улітку 1887 року 

на запрошення відомої просвітительки Христини Данилівни 

Алчевської в Олексіївську школу на Катеринославшині (тепер 

Луганщина) приїхали учителювати Борис та Марія Грінченки. 

Незважаючи на урядові заборони (згадаймо лиховісні укази 1863 

та 1876 років), вони створили нову школу. У часи, коли навіть 

слова "Україна", "український" вважалися крамольними, 

подружжя Грінченків залишалося вірним своєму життєвому 

кредо – засобами освіти виховувати національно свідомих людей. 

Свідченням того є спогади Марії Загірньої під назвою 

"Школи, де вчителював Борис Грінченко" (Загірня М. Спогади. – 

Луганськ, 1999), які розповідають про систему навчання й 

виховання при кінці ХІХ століття. Головною метою нарису про 

вчителювання, на нашу думку, є показ світогляду народного 

вчителя. Спогади Марії Миколаївни широко висвітлюють 

демократизм та гуманізм педагогічних ідей Бориса Грінченка, 

його послідовність в утвердженні принципу національного як 

основного у навчанні та вихованні. Письменниця, пригадуючи 

вчителювання на Луганщині, зазначає: "Хоч і не українська була 

школа в Олексіївці, та все ж вивчившися школярі в їй, знали, що 

вони українці, знали історію і географію України, знали про всіх 

видатніших письменників і про їх писання, знали про тяжке 

безправне становище України, знали про Галичину запевне 

більше, ніж тодішній пересічний українець -інтелігент. І свої 

знання уміли висловити путящою українською мовою" [3, с.65]. 

У цьому чимала заслуга й Марії Загірньої. На початку 

вчителювання Бориса Грінченка в Олексїївській школі виявилося 

що рівень освіченості учнів дуже низький. Тому усіх школярів 

було розділено на дві групи: старшим викладав Борис 

Дмитрович, а рештою опікувалась Марія Миколаївна. 

Повертаючи в школу національні традиції, вона привчила дітей 

носити чисті українські сорочки з полотна замість брудних 

перкалевих, дівчаткам дарувала красиві стрічки на голову, вчила 

їх шити й мережити. 
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Грінченки, хоча й неофіційно, навчали дітей українською 

мовою, прищеплювали їм любов до рідного слова. Марія Загірня 

відзначає у спогадах, що навчання рідною мовою 

продовжувалось своєрідним комплексом позакласної роботи. Із 

власної Грінченкової бібліотеки, де були зібрані кращі твори 

української і російської літератури, заборонені "Ученым 

комитетом", учні брали книжки додому. Письменниця згадує : 

"Всі книжки з цієї бібліотеки обгорнені були поверх палітурок у 

газету, і школярі знали, що книжку в газеті не можна нести в 

школу, а, прочитавши її, треба положити в неї записку з своїм 

прізвищем і рецензією, і в суботу, йдучи в школу, занести й 

положити в комірчині” [3, с.65]. Таким чином, в Олексіївській 

школі діяв літературний гурток. У результаті чого багато дітей 

писали вірші, маленькі оповідання рідною мовою, самі випускали 

рукописний альманах "Думка", де вміщали свої літературні 

спроби, фольклорні матеріали, зібрані у своєму селі. 

Борис та Марія Грінченки займалися просвітницькою 

діяльністю і серед дорослого сільського населення. Нерідко в їх 

помешканні збиралися односельці, велися розмови на соціальні 

та загальноукраїнські теми, читали твори кращих українських 

письменників. Так вивчалися читацькі інтереси, проаналізовані й 

узагальнені у книзі В.Грінченка "Перед широким світом", 

матеріали для якої допомагала збирати Марія Загірня. 

Соціологічні спостереження, викладені у цій книзі, свідчать про 

необхідність заснування простонародної літератури. Адже 

малописьменний читач при сприйнятті мистецького твору 

потребує перш за все реалістичного змалювання дійсності, чітко 

окреслених позитивних та негативних героїв, послідовності у 

сюжетній розповіді. За словами сучасної дослідниці-

літературознавця Н.Шумило: "На Україні була ще, щоправда, не 

всіма тоді усвідомлена, національна масова культура, яка 

відповідала запитам тодішнього переважно селянського читача і 

яка здатна була вести його до розуміння національної елітарної 

культури. Це народна література..." [5, с.68]. 

Одним із представників цієї літератури є Марія Загірня, 

автор численних науково-популярних видань, перекладів, поезій 

на громадську тематику. Заслуга цієї письменниці полягає в тому, 
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що вона одною з перших в українській літературі звернулася до 

тематики шахтарського життя, реалістично зобразивши соціальні 

протиріччя, побутові негаразди у шахтарських поселеннях 

(повість "Під землею", Чернігів, 1897). Письменниця видала його 

з підзаголовком "'Оповідання про шахти", визначивши як 

оповідання. Але зауважимо, що композиційна структура, обсяг, 

проблематика, розгалуження сюжетної лінії: кохання, 

взаємовідносини у сім'ї – з одного боку, стосунки між шахтарями 

– з іншого, – дозволяють уважати цей твір повістю. 

Повість "Під землею" має краєзнавчий характер і відповідає 

реальній дійсності, адже написана вона під враженнями 

побачених письменницею шахтарів і шахтарських поселень, 

розповідей про шахтарське життя та їх нелегку працю. 

Починається твір описом нашого краю, на що вказують 

географічні назви: "Мала річечка Біла простяглася вузенькою 

смужкою серед Катеринославських степів. Вона бігла там, де ліг 

у Слов'яносербському повіті так званий Донецький кряж..." [2, 

с.З]. 

Ідейна концепція повісті полягає в розкритті письменницею 

соціальної нерівності, складних умов життя та праці нижчих 

верств населення. З розвитком сюжету простежується 

суперечність між прагненням трудящої людини до звичайного 

людського щастя, праці на своїй землі, світлого кохання, 

можливості створити родину, ростити дітей і бути опорою 

суспільного ладу, що усе це неможливле для сільської та 

робітницької бідноти. Так, один із головних героїв повісті Павло 

невтомно працює у своєму господарстві, має дружину й маленьку 

дитину, але нестатки змушують покинути сім'ю і йти на 

заробітки. Інший герой твору Федір – сирота, що не має грошей 

на власне господарство, а отже не може одружитися з коханою 

дівчиною, також вирушає на шахти у пошуках роботи. Коли 

Павло та Федір прийшли у шахтарське поселення, то побачили 

тисячі таких самих робітників, об'єднаних недолею, нелюдськими 

умовами праці. 

Безперечно, важливою є і морально-етична проблематика 

повісті. У всьому позитиві Павло та Федір протиставлені іншим 

шахтарям, які не витримують важкого фізичного і 
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психологічного напруження під землею, втрачають моральну 

гідність, стають п'яницями. 

Таким способом Марія Загірня відтворює у повісті тип 

людини-робітника, у якому відбивається складний процес 

маргіналізації особистості. Така людина втрачає той духовний 

світ, у якому жила до недавнього часу, а інший світ засвоїти не 

може. Це призводить до деморалізації, втрати усталених 

морально-етичних і естетичних орієнтирів. На противагу 

постають образи жінок, які у творі є активною діючою силою. 

Саме вони тяжко працюють у своєму господарстві, виховують 

дітей, чекають своїх наречених і чоловіків додому 

Отже, цей художній твір був, по суті, одним з перших 

прозових творів про шахтарську працю, виродження традиційної 

моралі українського народу. 

Проминуло століття, однак не забули в нашому краї 

наполегливої праці подружжя Бориса та Марії Грінченків у ім'я 

майбутнього України. Їхня творчість вивчається в навчальних 

закладах, діє літературно-меморіальниймузей, а, 

щонайголовніше– виходять книги, які відомі з рукописів або не 

видавалися тривалий час. 

ЛІТЕРАТУРА: 

1. Грінченко Б.Д. Перед широким світом.– К., 1907.  

2. Загірня М. Під землею. – Чернігів, 1897. 

3. Загірня М. Спогади / Передм., упор., прим. Неживої Л.– Луганськ: Шлях, 

1999.– 160 с. 

4. Любар О.О., Стельмахович М.Г., Федоренко Д.Т. Історія української пе-

дагогіки. – Київ:  

    Інститут змісту і методів навчання Міністерства освіти України, 1999.– 

355с. 

5. Шумило Н. Соціологія "народницької концепції" в українській літературі 

кінця XIX –  

    початку XX століття // Українська мова і література в школі. – 1991. – 

№11.– С. 62–68. 

 

*** 

СТУДЕНТСЬКІ ТА УЧНІВСЬКІ НАУКОВІ ТОВАРИСТВА 

 НА ТЕРЕНАХ ЛУГАНЩИНИ  

(середина 40-х – 80-х рр. ХХ ст.) 

Годунова М.В.,  



39 
 

Луганський інститут МАУП 

 

Обрана автором тема належить до однієї з найменш 

досліджених в галузі історичного краєзнавства. У зв’язку з тим, 

що відсутня історіографія проблеми, автором, в якості джерела, 

використані матеріали місцевої преси. Не претендуючи на 

повноту висвітлення даної проблеми, автор узагальнив газетні 

публікації і дійшов висновку, що порушена проблема 

надзвичайно актуальна  в наші дні, а тому потребує подальшого 

ретельного та детального вивчення. 

На Луганщині перше студентське наукове товариство (СНТ) 

з’явилося у повоєнні роки  в Луганському державному 

педагогічному інституті ім. Т.Г. Шевченка. Ініціатором його 

створення на рубежі 1946–1947 рр. був молодий науковець, 

доцент С.Ф. Самійленко – у майбутньому видатний український 

мовознавець. За три роки під його керівництвом товариство 

зросло з кількох студентських гуртків до 25-ти і майже при всіх 

кафедрах інституту. Керівництво інституту відзначало, що їхня 

робота сприяла поглибленню фахових знань студентської молоді 

[7, 4]. 

Невдовзі студентські наукові товариства запрацювали в 

сільськогосподарському і машинобудівному інститутах, а дещо 

пізніше – в медичному та гірничо-металургійному інститутах 

(наприкінці 50-х рр.), а також в найбільших спеціальних 

технічних та сільськогосподарських закладах області: в 

Рубіжанському хіміко-механічному технікумі, в Кадіївському, 

Краснолуцькому, Ровеньківському та Луганському гірничому 

технікумах, Старобільському й Успенському 

сільськогосподарських технікумах тощо.  

Зазначимо, якщо на початку своєї діяльності наукові гуртки 

функціонували на підставі власних статутів, то невдовзі вони 

стали типовими, бо були розроблені Міністерством освіти та 

Міністерством вищої освіти для вищих навчальних закладів 

різних категорій і профілів. І хоча напрямки діяльності гуртків і 

секцій студентських наукових товариств були різноманітними, 

всі вони, без  винятку, були заідеологізованими. Адже в їхніх 

статутах, крім розвитку кругозору студентської молоді в галузі 

теоретичних і практичних знань, набуття навичок для 
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самостійних досліджень з фундаментальних проблем науки, 

обов’язково вимагалося пропагувати політичні знання серед 

широких верств населення. Ось чому  члени студентських 

товариств наполегливо розробляли доступну, тією чи іншою 

мірою, для них проблему під керівництвом наукового керівника – 

вишівського викладача, а потім виступали з лекціями та 

доповідями на політичні, соціально-економічні та науково-

популярні теми в трудових колективах. Зрозуміло, що тільки під 

кутом більшовицької ідеології. Наприклад, студент ІІІ курсу 

Луганського педінституту Яків Корнієнко під час літніх канікул 

прочитав в Білокуракинському Будинку культури лекцію за 

темою «Подолання пережитків капіталізму в свідомості 

радянських людей» [1, 4]. І навіть там, де здавалося б неможливо 

було задіяти ідеологічні постулати, саме під їхнім знаком 

проводилися цікаві і змістовні практичні роботи. Про це свідчать, 

зокрема, діалектологічні студентські експедиції в Станично-

Луганському та Краснодонському районах, проведені кафедрою 

російського мовознавства у 1949 і 1950 роках. На виконання 

завдання Інституту російської мови АН СРСР молоді педагоги 

відбирали на місцях тільки такі матеріали, які «переконливо»  

ілюстрували культурний ріст колгоспного селянства за роки 

радянської влади [5, 4]. В Рубіжанському хіміко-механічному 

технікумі, де працювало кілька студентських наукових гуртків 

під  керівництвом викладача В.Г. Присич, майбутні хіміки не 

тільки вивчали біографії видатних вчених, а й пропагували 

здобутки та досягнення науковців під кутом зору розвитку 

російської науки, яка, начебто, була визначальною для світового 

співтовариства [4, 4]. 

Та все ж таки слід зауважити, що і за таких обставин чимало 

членів студентських наукових товариств визначили своє 

майбутнє в якості науковця-професіонала. Так, наприклад, 

заслуговує уваги життєвий подвиг першого голови СНТ 

Луганського педінституту, випускника природничо-

географічного факультету 1949 року К.М. Ситника, який став 

видатним українським вченим у галузі фізіології рослин та 

організатором української науки. Костянтин Меркурійович з 1950 

р. почав працювати в Інституті ботаніки АН УРСР: у 1960–1979 
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рр. він завідувач відділу, а з 1970 р. – директор Інституту, у 1966–

1970 рр. – головний учений секретар Президії АН УРСР, у 1972–

1974 рр. – академік-секретар відділення загальної біології. З 1973 

р. він – академік АН УРСР, з 1974 р. – віце-президент АН УРСР. 

Костянтин Меркурійович знаний також як громадський діяч: 

депутат та Голова Верховної Ради УРСР 10-го скликання, 

народний депутат України 1–4-го скликань. Двічі був удостоєний 

державної премії УРСР та премії АН УРСР ім. М.Г. Холодного 

[2, 3-15]. 

На початку 60-х рр. в роботі студентських наукових товариств 

намітилися нові тенденції. Зокрема, у вищих навчальних закладах 

області стали проводитись міські, а потім регіональні та 

всеукраїнські наукові студентські конференції, у роботі яких 

брала участь студентська молодь не лише з України, а також з 

інших союзних республік. Так, на 17-й студентській науковій 

конференції Луганського сільськогосподарського інституту у 

1962 році брали участь молоді науковці з вишів Полтави, Умані, 

Воронежа, Курська, Ростова-на-Дону тощо. На конференції були 

заслухані десятки наукових розвідок експериментального і 

реферативного характеру. Багато з них мали виробниче значення, 

про що засвідчили доповіді студентів 2-го курсу ЛСХІ В. Глєза – 

"Про використання органічних фарбників для люмінесцентного 

визначення життєздатності насіння зернобобових рослин", М. 

Блюденова – "Ефективність впливу добрив на кукурудзу" і М. 

Розсолова – "Вплив допосівної обробки та добрив на врожайність 

соняшника" та ін.[3, 4]. 

У 60–80-х рр. в навчальних закладах області дні студентської 

науки проводились як тури всесоюзних та всеукраїнських 

конкурсів студентських робіт, присвячених черговим ювілеям в 

житті країни: 50-м роковинам жовтневого перевороту в 

Петрограді та встановлення радянської влади, 50-м роковинам 

утворення СРСР, сторіччю та стодесятиріччю від дня 

народження   В.І. Леніна, обговоренню книг Л.І. Брежнєва "Мала 

земля", "Відродження", "Цілина" тощо. До проведення таких 

заходів активно підключалися партійні та комсомольські органи. 

Зокрема, з ініціативи ЦК ВЛКСМ у 70–80-х рр. проводилися 

щорічні всесоюзні конкурси студентських робіт із суспільних 
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наук, історії ВЛКСМ і міжнародного молодіжного руху, що 

призвело до вихолощення початкової ідеї мети СНТ. 

Керівництв все частіше змушене було рапортувати про те, що 

науково-дослідницькою роботою в навчальному процесі охоплені 

всі студенти. Саме так звітувало керівництво медичного 

інституту про дні студентської науки, присвячені 114-й річниці 

від дня народження В.І. Леніна. Крім того, у звіті 

стверджувалося, що 73% студентів виконують наукову роботу в 

позанавчальний час у студентських наукових секціях, 

конструкторському бюро і поліклініці, а на секційних засіданнях 

були присутні майже 2 тис. студентів. Насправді ж,  практика 

засвідчила, що з 340 заявлених доповідей, підготовлених 607 

авторами, виступили тільки 252 доповідача, 26% доповідей 

взагалі не заслуховувалися [6, 2]. 

Як і слід було очікувати, найкращих результатів у всесоюзних 

конкурсах студентських робіт із суспільних наук, історії ВЛКСМ 

і міжнародного молодіжного руху досягли студенти та 

випускники педагогічного інституту. Тут плодотворно працювала 

велика наукова група під керівництвом доцента В.Г. Мотренка, 

яка досліджувала історію молодіжного руху на теренах краю і 

підготувала макет нарисів історії комсомольських організацій 

Луганщини. Її члени – А.О. Климов, В.Ф. Семистяга, В.І. Яковлєв 

–неодноразово ставали переможцями не тільки всеукраїнських 

студентських конкурсів, а й конкурсів молодих учених. Група 

студентів-дослідників, під керівництвом В.Г. Мокренка, також 

була удостоєна Всеукраїнської молодіжної премії ім. Миколи 

Островського та Обласної молодіжної премії ім. Молодої гвардії. 

У майбутньому молоді науковці – А.О. Климов та В.Ф. 

Семистяга – були удостоєні почесного звання "Заслужений 

працівник освіти України", а О.І. Левченков  – "Заслужений 

юрист України". Завідувачами кафедр різних вузів Луганська 

стали А.О. Климов, О.І. Левченков, І.В. Довжук, Ю.М. 

Теплицький, В.П. Михайлюк, І.С. Михальський, М.С. Бур’ян. 

Головним редактором всеукраїнського літературного та 

наукового історико-філологічного журналу "Бахмутський шлях" 

став В.Ф. Семистяга. І таких прикладів можна навести чимало. 
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Таким чином, як бачимо, СНТ сприяли підготовці 

кваліфікованих фахівців у стінах вузів та спеціальних навчальних 

середніх закладах, опануванню студентською молоддю основами 

науково-дослідницької роботи та готували їх до майбутньої  

громадсько-трудової практики. Але провладний комуністичний 

режим через мережу комсомольських і партійних організацій, 

залучаючи молодь до науково-дослідницької роботи, 

переслідував більш прозаїчну мету – готував фахівців-

пропагандистів, відданих комуністичній ідеї, які на практиці 

повинні були  доводити перевагу соціалістичного способу життя, 

ідей пролетарського інтернаціоналізму та радянського 

патріотизму.  
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*** 

ВЗГЛЯД НА ОПРЕДЕЛЕНИЕ ХУДОЖЕСТВЕННОГО 

ОБРАЗА 

 НАРОДНОЙ ВЬШИВКИ ЛУГАНЩИНЫ 

 

Анна Аникина, искусствовед, хранитель Луганского 

областного художественного музея 

 

На территории Луганщины, как и по всей Украине, вышивка 

является наиболее распространенным и живым видом народного 

творчества. 

Подтверждением этого является, прежде всего, музейные 

материалы и яркие экспозиции областных художественных 

выставок народных мастеров, где можно познакомиться не 
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только с современной вышивкой, но и с более старинными ее 

образцами ХІХ – нач. ХХ вв. 

Это уже дает возможность говорить о творческой 

преемственности поколений. Изучая исторические, социально-

экономические процессы, проблемы энтогенеза, а также 

историко-археологические памятники нашего края, приходишь к 

выводу, что истоки духовной и художественной культуры 

Луганщины, как и всей Украины в целом, имеют свои глубокие 

корни. А это позволяет говорить о давно сложившихся 

традициях, которые не могли повлиять на развитие и 

определение художественного образа народного творчества 

нашего края. 

Поскольку наш регион заселен сравнительно поздно и 

обусловлен неоднородностью этнического состава населения, 

народное творчество Луганщиныобрело самобытность, свой 

художественный образ, где проявились свои специфические 

местные особенности. Эти черты нигде не  выявляются с такой 

полнотой, как в народной вышивке. 

Вышивка Луганщины воспроизводит все исторические этапы 

народной художественно-изобразительной культуры нашего 

региона, начиная от исторически-сложившихся традиций  через 

их взаимослияние, которые воплотились в современных 

оригинальных образцах. 

Вышивка Луганщины - это художественный сплав 

переосмысления исконныхтрадиционных форм и образов 

этнически близких народов, это, прежде всего украинского и 

русского. Причем в этом большую роль сыграл декоративный 

орнамент, который признается одним из основных показателей 

этнических особенностей, той отличительной чертой, которая 

дает возможность выделять даже близкие друг другу этнические 

группы, и где выражена самобытность нашего региона. 

Вышивка Луганщины является составной частью 

общеукраинской, однако ей свойственны и своеобразные 

местные особенности. 

Основные цвета вышивки Луганщины – это традиционные 

сочетания красно-черных, серо-красных и реже сине-красных 

цветов, они также отличаются скромной, выдержанной в 
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пастельных тонах разноцветной гармоничной гаммой. В 

вышитых художественных произведениях почти каждого района 

области преобладает цветочно-растительный и растительно-

геометризованный орнамент, выполненный мелким и крупным 

крестиком, полукрестиком, а в первой четверти ХХ века узоры 

выполняются не только отдельными швами, но и сочетанием 

нескольких швов – стебельчатый с рушниковым. Также 

встречается вышивка, выполненная в технике художественной 

глади, о чем свидетельствуют сохранившиеся 

высокохудожественные памятники сакрального искусства 

/вышитые иконы, плащаницы и др./. Как свидетельствуют 

архивные материалы, во ІІ пол. ХIХ в. на Слобожанщине, в 

частности в Старобельском уезде, находился женский монастырь, 

который имел большой доход от "... изготовления монахинями 

риз для церквей, вышивание золотом и серебром..." 

Орнаментельные композиции вышивок компануют 

архаические изобразительные мотивы "древа жизни", вазоны, 

мотивы традиционных троянд, лилий, ягод, виноградной лозы, 

листьев. Зооморфные мотивы представлены в основном в виде 

изображений птиц, петушков, павлинов, а также используются 

геометрические элементы: полосочки, ромбы, кресты, розетки. 

Узоры нашей вышивки почти на всех видах изделий 

находятся в гармоничном соединении с кружевными ажурами и 

прозрачной мережкой, которые выступают как сопровождающий 

декоративный элемент, придающий изделию, не только легкость 

и благородство, но и обогащают декоративную выразительность 

вышивки. Кроме того, для большей декоративной 

выразительности вышивки, в частности, рушников и скатертей 

дополняется бордюрным орнаментом с имитацией бахромы или 

самой бахрамой. 

Наблюдается также введение в орнамент словесных и 

сюжетных мотивов, присущих как украинской, так и русской 

вышивке. 

Построение орнаментального комплекса вышивки компактно 

– ритмичными фризами, а иногда отдельными 

полосками.                
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На сегодняшний день сохранившийся  художественный 

материал относительно народной вышивки восточно-украинского 

региона имеет немало белых страниц. 

Но, несмотря на этот факт, основное направление в создании 

художественного образа луганской вышивки заложено в 

сохранившихся традиционных образах ХІХ - нач. 

ХХвв.Поэтому уже можно говорить, что развитие современной 

вышивки на Луганщине имеет закономерную связь с историко-

художественным опытом нашего края. 

 

*** 

EX LIBRIS. ШЕВЧЕНКИАНА 

БОРИСА РОМАНОВА 

Татьяна Забирко,библиотекарь 

Северодонецкой город ской библиотеки 

для юношества имени Иосифа Курлата 

 

Каждый читатель библиотеки для 

юношества им. И. Б. Курлата, работая  в 

библиографическом отделе,  обращает внимание на экслибрисы,  

размещенные рядом с  каталогами  и  картотекой. 12 книжных 

знаков привлекают внимание своей выразительностью, четкой 

композицией, изысканностью и поэтичностью. Автор этих 

экслибрисов  – известный художник – график, дизайнер Б. Н. 

Романов.  

13 января Борису Николаевичу Романову исполнилось 65 лет. 

«Сколько помню себя - рисую», - говорит он. Закончив  

Харьковский художественно -  промышленный институт,     

факультет графического 

дизайна,   Романов в 1972 году  направляется  в Северодонецк.  

Стал работать художником - дизайнером в объединении "Азот", 

затем возглавил этот отдел.   В свободное время писал пейзажи, 

портреты, шаржи. Но серьезно заниматься творчеством вне 

производства оказалось сложно. Главная причина - отсутствие 

мастерской. И тогда Борис Николаевич  вспомнил об экслибрисе, 



47 
 

более доступном, не требующем  особых,  специально - 

оборудованных  условий.  Да и  форма  книжной гравюры 

привлекательна тем, что на очень небольшой плоскости можно 

разместить и сложную композицию, и остроумно составить 

аллегорию. 

И все в наши дни искусство книжного знака популярно не 

только среди библиофилов, но и у коллекционеров - почитателей 

искусства графики. Экслибрисы служат предметом взаимного 

обмена, подобно редким почтовым маркам. Графические 

миниатюры Б.Н. Романова    притягивают внимание самых 

известных коллекционеров, искусствоведов, организаторов 

международных выставок и издателей.  

Б. Н. Романов - автор более 350 интересных, разнообразных 

миниатюр,  с символическим и философским смыслом, с легким  

юмором  и  нежной иронией,  с симпатией и уважением к 

владельцу.  В его работах  утонченно  обыгрывается фамилия 

владельца,  характер,  профессия, увлечения. Книжные знаки  

художник выполняет в технике  гравюры на линолеуме и 

гравюры на пластике, иногда гравюры на металле – офорт, 

использует возможности цветной гравюры.  

Образ Великого Кобзаря занимает одно из ведущих мест в 

творчестве художника. Для  Б. Н. Романова  Тарас  Шевченко –  

хранитель  нации.  Любая черта души украинца коренится в 

стихах, поэмах  поэта. Это больше, это душа народа в самом 

прямом смысле. И Б. Н. Романов воплощает это в  графических  

миниатюрах, цитирует любимые строки, а некоторые из них 

запечатлел в экслибрисах. В 2004 году вышла книга 

«Шевченкиана Бориса Романова» со вступительной статьей 

искусствоведа  П. Нестеренко. В ней представлены 27 книжных 

знаков.   

Первый экслибрис «Шевченкианы»  был выполнен в 1986 

году для учителя – методиста из Северодонецкой школы № 4 

Людмилы Первак (Дармограй). На следующий год – для 

редактора отдела журнала «Українська мова і література в школі» 

Раисы Витренко. Затем художник создает  книжные знаки 

известным в Украине  людям – писателям Ивану Дзюбе, Евгению 

Сверстюку, Дмитрию Павлычко, Владимиру Яворивскому, певцу, 
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лауреату Шевченковской премии Василию Зинкевичу, Музею 

одной книги – «Кобзар», третьему президенту Украины В. 

Ющенко, заслуженному учителю Украины, литературоведу с 

Луганщины Богдану Павстуху. Книжные знаки представлены в 

альбоме-каталоге «Шевченкіана в екслібрісі». Среди лучших 

работ были напечатаны два    экслибриса Романова  в альбоме-

каталоге всеукраинской выставки  «Українська історія і культура 

в дзеркалі екслібриса ХХ століття », проходившей в Лейпциге.  

К 190 – летию со дня рождения Т. Г.  Шевченко в Музее 

книги и книгопечатания в Киево-Печерском историко-

культурном заповеднике проходила выставка экслибрисов 

«Шевченкиана» из собрания известного коллекционера Петра 

Нестеренко. Работы 

Б. Н. Романова были 

представлены на 

отдельном стенде.  

В книжном знаке 

шрифт играет роль 

ничуть не меньшую 

нежели сюжетный 

рисунок. 

Всматриваясь в 

надписи на 

экслибрисах Б. Н. 

Романова,  

понимаешь, что 

выбор шрифта 

безупречен, он  

органично вписывается в композицию, и часто является 

первоосновой, базисом.  

На экслибрисе известного поэта Д. Павлычко, автора популярних 

песен («Два кольори мої, два кольори»), сценариста 

(художественный фильм о молодом Шевченко «Сон»),  написано 

– Шевченкиана. За типичным украинским пейзажем с хатами, 

вербами и тополями изображены повстанцы и панская усадьба. 

Один из экслибрисов сделан для Е. Сверстюка,  лауреата 

Государственной премии им. Т.Г. Шевченко. Исследования 
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Евгения Сверстюка, политического узника, одного  из 

инициаторов украинского 

национального сопротивления 

60-х годов  о Шевченко очень 

глубоки и серьезны. На 

гравюре автор перенес 

Шевченко в будни советского 

исправительно-трудового 

лагеря 1980 – 1990 годов, 

заставляя зрителя задуматься 

о судьбе вольнодумающего 

человека в обстановке 

репрессивной 

государственной системы.  

В основе экслибриса Ивана Дзюбы,  шестидесятника, 

диссидента, бывшего министра культуры, автопортрет  Т. Г. 

Шевченко, выполненный в 1847 г. В мае 1847 г. он был осужден 

на поселение в отдельный 

Оренбургский корпус  солдатом 

под строгий надзор с запретом 

писать и рисовать. В июне с 

Оренбурга  его отправляют в  

Орскую крепость, где, несмотря 

на запрет,  пишет автопортрет. Т. 

Шевченко,  участвует экспедиции 

по изучению Арала, и  впервые в 

истории запечатлел  его в 

обширной серии акварелей, карандашных рисунков.  На 

экслибрисе использован фрагмент акварели «Остров Куг – Арал. 

Аральское море».   

У Богдана Пастуха издано несколько 

книг о творчестве Б. Гринченко, В. 

Сосюры, Т. Шевченко. Смотришь на 

книжный знак Б. Пастуха и сразу 

всплывает образ Прометея, прикованного 

цепью к скале. Видно только часть руки – 

кулак, как символ борьбы и орел, который 
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одновременно читается и как двуглавый - символ царизма. Поэма 

«Кавказ» написана в 1845 году, но как она современна. 

 

В книжном знаке Петра 

Нестеренко, искусствоведа, 

лауреата Государственной премии 

им. Т. Г. Шевченко, в первую 

очередь бросаются слова «…Всі 

знаєте, А своєї?». Эти строки из 

поэмы «І мертвим і живим…» 

осуждают тех, кто отказывается и 

не знает родного украинского 

языка. Цитата недвусмысленная и 

с поучительным 

предупредительным содержанием. 

На  графической  миниатюре 

разместилось так много всего: скульптура Б. Хмельницкого, 

Киево-Печерская лавра, памятник Владимиру,  угол Дворца 

«Украина». И на фоне этих   исторически сложившихся  

украинских символов надписи «hot-

dog», «shop», « kiev», «lipton», 

«second-hand»,  «kafe», «bar»,  

«хлеб», «водка». Все это говорит о 

том, что владелец этого знака 

делает все возможное, чтобы в нашу 

речь как можно меньше проникали 

слова иностранного 

происхождения. Ведь украинский 

язык имеет много синонимов, среди 

которых можно найти аналогию. 

Все работы Бориса Николаевича 

лаконичны, но этот экслибрис 

перегружен, чтоб каждому было 

понятно, что за чистоту речи нужно 

бороться. 
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В экслибрисе  В. Асеева Т. Шевченко приоткрывает дверь.  

Что за ней? Можно ли переступить порог и нужно ли? Из 

светлого – в тьму. Взгляд строгий, проникающий в самое сердце, 

и   совесть,  заглушенная самооправданием и эгоистическим 

страхом, пусть не сразу, но 

пробуждается. 

  Книжный знак Андрея 

Вьюнка, искусствоведа, 

художника, выполнен к юбилею  

издания «Кобзаря». На нем 

изображен автопортрет Т. 

Шевченко 1843 г., выполненный 

тушью в зеркальном отражении. В 

первом издании «Кобзаря» на 

фронтисписе использован офорт В. 

Штернберга, с которым Шевченко 

учился в Академии художеств, 

«Кобзарь с мальчиком – поводырем». И эту гравюру Б. Романов 

использовал в экслибрисе А. Вьюнка.     

Григорий Штонь – 

литературовед, известен 

своими монографиями и 

критическими статьями, вел 

передачу на радио. «І день іде, і 

ніч іде…» - эти слова из 

известного стихотворения Т. Г. 

Шевченко: 

І день іде, і ніч іде. 

І, голову схопивши в руки, 

Дивуєшся, чому не йде 

Апостол правди  і науки? 

В гравюре использованы 

иллюстрации к поэме «Слепая» 

(карандаш, 1842 г.). Этот 

рисунок Т. Шевченко вместе с 

поэмой «Тризна» подарил своей любимой женщине – Варваре 

Репниной.  Две даты (экслибрис изготовлен в 1998 г.) говорят о 
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том, что и в 1860 г. и в 1998 г. существовали  бедные и богатые. 

На фоне дороги, по которой мчится «БМВ» - символ крутизны, 

изображена нищая со спящим ребенком. Современный + 

нувориш   со своей собакой проходит мимо, его не волнуют 

проблемы бедных. 

В книжном знаке Н. Гнатюк,  поэтессы, + ведущей  

радиожурнала  «Кобзарь», 

поднята актуальная тема 

объединения Украины. 

Экслибрис Нины Гнатюк 

дополнен цитатой из поэмы  

«І мертвим і живим…»: 

І забудеться срамотня 

Давняя година, 

І оживе добра слава, 

Слава України, 

І світ ясний, невечерній 

Тиихо засіяє... 

Обніміться ж, брати мої, 

Молю вас, благаю! 

Портрет Шевченко (по фото И. Гудковского, 1859 г.) 

выполнен на фоне символического изображения эфира и 

воспринимается как рупор, выразитель мыслей, чувств и 

стремлений украинского народа к объединению. 

 Шевченкиана Б. Н. Романова уникальна на миниатюрной 

доске художник создает целый рассказ, веху из жизни поэта. При 

этом  каждая графическая миниатюра это Ex libris, который 

отражает владельца с, присущими только ему, индивидуальными 

чертами. Когда знакомишься с новой работой Б. Н. Романова, 

вновь убеждаешься, что каждый украинец имеет своего 

Шевченко. Чем больше погружаешься в мир его стихов, 

подробностей жизни, тем больше начинаешь понимать 

неисчерпаемость этого феномена нашей духовной культуры.  

*** 
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НЕЗДІЙСНЕНА МІСІЯ ОСТАННІХ ЗАПОРОЖЦІВ 

 
Василь Каплунов, член Національної спілки краєзнавців України   

 
Окремий Запорозький загін, Запорозька дивізія, Запорозький 

Корпус, Окрема Запорозька дивізія, Запорозька Група, – різну 

назву мало це військове з'єднання Армії Української Народної 

Республіки (Української Держави), що діяло під час Перших 

визвольних змагань. Запорожці - останні дієві українські козаки 

на території Приайдарщини (зараз це північ Луганщини, а в ті 

часи – південний схід Харківщини). Сформовані вони як 

Окремий Запорозький загін на початку лютого 1918 року на 

Житомирщині, а в середині березня вже як дивізійне з’єднання 

було відправлене на фронт. Підрозділи дивізії відзначилися в 

боях з більшовиками за Полтаву (27.03.1918) та Бахчисарай 

(24.04.1918). У березні-квітні з-під більшовицької окупації було 

визволено Лівобережну Україну, Донеччину і Крим.  

Наприкінці березня того ж року у Харкові дивізія була 

переформована у Запорозький Корпус Армії УНР. В період 

Гетьманату корпус було перейменовано в Окрему Запорізьку 

дивізію.  

Декілька подробиць про дислокування цього підрозділу в 

північній Приайдарщині. 

Як відомо, урядом гетьмана Скоропадського було розроблено 

директивний документ щодо підтримки безпеки в прикордонній 

смузі – «Тимчасове положення про Пограничні пункти». 

Розрізнялися «Прикордонні пункти» (ПП) і «Особливі 

спостережні пункти» (ОСП).  

Прикордонні пункти мали завдання не допустити в'їзду на 

територію Української Держави антиурядових і кримінальних 

елементів і розміщалися по периметру України. Найближчим до 

півночі Луганщини, яка в той час входила до Харківської 

губернії, був ПП «Валуйки» (зараз – Білгородська область РФ; 

зауважимо, що за Брестською угодою УНР з Центральними 

країнами державний кордон України проходив через південь 

нинішньої території Білорусі й частину сучасного російського 

Центрального Чорнозем'я).  

Інший різновид контролю здійснювали Особливі спостережні 

пункти. ОСП дислокувалися в тилу Прикордонних пунктів і 

стежили за діями іноземців на підконтрольній ділянці 

прикордонної смуги. Найближчим був ОСП в Куп'янську.  

ПП «Валуйки» і ОСП «Куп’янськ» тісно взаємодіяли на 

лівому фланзі кордону з Росією з Курською прикордонною 
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бригадою Окремого Корпусу кордонної охорони генерал-

хорунжого Л. Байкова. На правому фланзі від Валуйок на кордоні 

з Росією була розташована Окрема Запорозька дивізія генерал-

хорунжого О. Натієва. Зв’язковими між ПП «Валуйки», 

Курською прикордонною бригадою і Запорозькою дивізією на 

півночі Луганщини були урядові комісари з широкими 

повноваженнями від гетьмана Скоропадського. 

Південну частину встановленої німцями «лінії обсаження» (за 

термінологією тих часів) на проміжку Куп’янськ - Кантемирівка 

зайняв Запорозький корпус генерал-хорунжого Олександра 

Натієва: від слободи Кантемирівка через Новомарківку (зараз 

обоє в складі Воронежської області РФ), слободу Пантюшине 

(нині Новопсковського району Луганської області в Україні), 

через сусідню їй слободу Бондарівку (нині у Воронежській 

області РФ) і вище на слободу Ровеньки (в 1918 році 

Острогожського повіту Воронежської губернії, нині райцентр 

Бєлгородської області РФ).  

На правому крилі корпусу, в Новомарківці, була розташована 

кінна сотня 1-го Запорозького полку імені гетьмана Петра 

Дорошенка, в слободі Пантюшине та Бондарівці стояла піхота 

цього полку.  Штаб і командир, полковник Олександр 

Загродський, знаходилися в слободі Кам’янці (нині 

Новопсковського району Луганської області). Полк 

дорошенківців, очікуючи результатів переговорів з російською 

делегацією про встановлення державного кордону, готовий був 

далі йти вглиб Богучарського повіту Воронежчини, який за 

проектом Центральної Ради, а потім уряду П. Скоропадського 

мав також входити до українського Подоння. 

На захід від 1-го полку дорошенківців простір від Бондарівки 

в напрямку до Ровеньок (в селах Волоконівка і Вища Біла 

нинішньої Воронежської області, в селі Новобіла 

Новопсковського району Луганської області) займав 2-й 

Запорозький піхотний полк полковника Петра Болбочана. 

По річці Айдар були розташовані 3-й Гайдамацький 

піхотний полк полковника Володимира Сікевича з штабом у 

Білолуцьку (Новопсковський район) і 1-й Запорозький імені 

кошового Кості Гордієнка полк кінних гайдамаків полковника 

Продьмо, який щойно замінив полковника генеральної булави 

Всеволода Петрова. Штаб останнього полку знаходився в слободі 

Павлівка під Білокуракіним (нині райцентр Луганської області). 

Йому підпорядковувався гарматний дивізіон полковника 

Алмазова.  
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Ще північніше по течії річки Айдар (по лінії слобода 

Ровеньки – слобода Айдар, нинішня Бєлгородщина) займав 

позиції 3-й Запорозький імені гетьмана Богдана 

Хмельницького полк полковника Олександра Шаповала (не 

змішувати з 3-м Гайдамацьким - номери полків подані у 

відповідності з наказом військового міністерства за виданням І. 

Тиктора «Історія українського війська»). 

В контексті історії України і Слобожанщини, зокрема, 

цікавими є деякі факти, пов’язані з цими військовими 

підрозділами і їх перебуванням на території північної 

Приайдарщини. 

З 3-м Гайдамацьким піхотним полком пов’язана доля 

видатного українського поета Володимира Сосюри, який в 

листопаді 1918 року покидає в Бахмуті комендантську сотню 

Гетьманської варти (міліцію) і на хвилі антигетьманського 

повстання їде в Сватове, де в той час знаходився 3-й 

Гайдамацький, та стає в стрій 9-ї сотні цього полку. У грудні 

1918 року змінюється командир полку – замість В. Сікевича на 

підвищення пішов колишній сотник Гайдамацького Коша 

Омелян Волох  (народився на Сватівщині). Вже під його 

командуванням в один з грудневих днів полк з боєм вибиває 

німців зі Сватового. Один з учасників бою – ройовий 9-ї сотні 

Гайдамацького полку В. Сосюра. 

Ще напередодні гетьманського перевороту Полк Січових 

Стрільців полковника Євгена Коновальця німці роззброїли, коли 

полк перебував у Києві, охороняючи державні установи УНР. 

Після розформування полку абсолютна більшість січовиків 

відбула не в Галичину, а добровольцями на схід, до Запорозького 

корпусу, де в травні 1918 року становили значну частину 2-го 

піхотного полку і обох гайдамацьких: 3-го піхотного і 1-го 

кінного. Таким чином, на півночі Луганщини і півдні 

Білгородщини влітку і восени 1918 року перебували герої 

національно-визвольної боротьби, оспівані в багатьох піснях 

«славні стрільці січовії». Вони залишили після себе в корпусі 

(дивізії) і серед місцевого населення добру згадку, бо були 

дисципліновані, підтримували моральний дух серед запорожців, 

протидіяли кримінальному елементу особового складу і місцевих, 

викривали тих старшин, хто був налаштований на «білий» Дон 

або до більшовиків. 

На особливу увагу заслуговує 1-й полк кінних гайдамаків - 

єдине формування з усіх українізованих частин колишньої 

царської армії, яке під командуванням полковника Всеволода 

Петрова не втратило свою бойову вартість в неспокійні дні 1917 і 
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початку 1918 року. Це він разом з Гайдамацьким Кошем і 

Січовими Стрільцями у лютому 1918 року звільняв від 

більшовиків Київ, потім безстрашно робив глибокі рейди в тили 

ворога на харківському і кримському напрямку боїв. Мав гарні і 

здорові коні і ще кращих козаків. Відчувалася тверда і уміла рука 

полковника В.Петрова, який при відсутності боїв постійно 

проводив командно-штабні та польові навчання. У жителів 

Можняківки Новопсковського району, де деякий час перебували 

гайдамаки (найвірогідніше – гордієнківці), і по сьогодні 

збереглися перекази про перебування кінних гайдамаків на 

Майданах (степова околиця села з древніми курганами) і 

Бондарівці (місцевий мікротопонім), про тренування кіннотників 

і вдосконалення майстерності стрибків на конях через полум’я та 

спеціально вириті рови, рубку шаблями пучків лози, закріплених 

на віхах. 

Полк назвали іменем українського патріота, кошового 

Запорозької Січі, який більш ніж 200 років тому благословляв і 

відпускав запорозьких козаків до лав повстанців Кіндрата Булави 

на Дінець і Айдар, соратника Івана Мазепи отамана Костя 

Гордієнка. А ще служив у цьому полку хорунжий М.Скрипник, у 

майбутньому Патріарх УАПЦ Мстислав. Історичне коло відомих 

імен, що боролися проти московського гніту, замкнулося на 

нашому Айдарі! 

Отже, по той бік лінії «обсаження» ішла Воронежчина, 

українське населення якої, у відповідності з ІІІ Універсалом 

Центральної Ради, саме мало вирішити – приєднуватися до 

України, чи залишитись в Росії. Німці тут на власний розсуд  

встановили демаркаційну лінію і нізащо не погоджувалися йти 

далі та не дозволили Скоропадському направити українські 

з’єднання на східну Слобожанщину і Подоння. Тому українські 

військові підрозділи зупинилися на лінії Куп’янськ – Ровеньки – 

Бондарівка (останні дві слободи нині належать Росії) – Кам’янка 

(зараз українське село) -  Кантемирівка (РФ), хоча кордон, що 

його запропонувала українська сторона Росії, повинен був 

проходити по лінії Старий Оскол – Бутурлинівка – Новохоперськ 

і далі місцями розселення етнічних українців до Північного 

Кавказу. Сам П. Скоропадський з цього приводу дав емоційну 

оцінку діям союзників: «Німці …не дійшли до кордонів України і 

Совдепії, які передбачалися, а провели демаркаційну лінію дещо 

раніше. Треба було бачити те горе, яке відчували люди, що 

приїжджали до мене після того, як дізнавалися, що поки що 

північніше демаркаційної лінії ми фактично не можемо керувати 

країною. Скільки сліз і відчаю визивала ця інформація, і все це 
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були не поміщики, навіть не дрібні власники, які знали, що все їх 

добро буде спалене і ніхто не допоможе врятувати їх жінок і 

дітей. Я також був у відчаї, але німці нізащо не погоджувалися 

просуватися далі, але зі своєї точки зору вони були праві, так як 

вони і без того занадто розсіялися» . 

Устремління українського населення вказаних етнічних 

територій відображалося в таких телеграмах: «Щиро вітаємо 

братів-товаришів! Нехай живе вільна Україна! Кохаємо надію, 

що засяє вільне сонечко неньки України. Кооператив 

«Товариська крамниця» слободи Пухової Острогожського повіту 

Вороніжської губерн. Рада Кооператива» (телеграма 

Харківському З’їзду представників українського народу 

Слобожанщини, квітень 1917 року). Подібного ж змісту і на ту ж 

адресу з Новохоперська (Воронежчина). 27 травня 1917 року в 

Острогожську  (Воронежчина) відбувся перший український з’їзд 

повіту, на якому було ухвалено: «Зв’язатися з Харковом як 

центром всієї Слобожанщини… приступити до українізації 

народних шкіл… признати український жовто-блакитний 

прапор…». Дієві були українці Кубані: депутати Законодавчої 

ради 16 лютого 1918 року проголосили утворення Кубанської 

Народної Республіки і прийняли резолюцію про прилучення 

Кубані на федеративних засадах до України. 

Бажання українців Воронежчини, Подоння і Кубані влитися в 

самостійну і незалежну Україну співпадало з намірами спочатку 

Центральної Ради, а згодом гетьмана П. Скоропадського, 

утворити державу в межах етнічного розселення українців. 

Найбільш боєздатна одиниця української армії - Окрема 

Запорозька дивізія, після успішних боїв проти більшовиків в 

березні – квітні 1918 року, влітку і восени того року 

«відпочивала» без серйозних боїв на східному кордоні, чекаючи 

наказу рухатися вглиб Росії на місця розселення етнічних 

українців. 

 І таке рішення готувалося. Ось як про це пише Д. 

Дорошенко: «В справі Кубані українське правительство вело 

таку лінію, щоб якомога тісніше зблизитись з єдинокровним 

з нами кубанським козацтвом і нахилити його до злуки з 

Україною. Воно дивилось на Кубань, як на частину 

української землі, котра раніше чи пізніше повинна 

приєднатись до України або як автономна область, або на 

федеративних основах». 

Одначе справа ускладнювалася тим, що в той час Кубань 

увійшла в спілку з північно-кавказькими горцями і 

терськими козаками. Крім того, негативну роль грав на 
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Кубані типовий український фактор – міжусобиці між 

козаками і зайшлими, так званими «іногородніми» 

елементами. Це зв'язувало українським патріотам на Кубані 

руки. Та найгірше було те, що на початку літа 1918 р. 

Кубань майже вся перебувала під більшовицькою окупацією 

після того, як 23 березня 1918 р. більшовики захопили 

Катеринодар. Кубанський уряд, Крайова Рада, залишки 

козацького війська і багато місцевої інтелігенції перебували 

на той час на півночі Кубанського краю, по сусідству з 

Доном. В північно-східній частині Кубані засіли 

«добровольці» (Добрармія) з своїми проводирями, 

генералами М. Алєксєєвим (командуючий) та А. Денікиним 

(заступник). Як видно зі спогадів П. Скоропадського і Д. 

Дорошенка, Алєксєєв був толерантним до Гетьмана і 

українців з їх незалежністю. Денікін же ненавидів українців 

не менше, як більшовиків, і до Української Держави з її 

Гетьманом ставився непримиримо вороже, як і до тяжіння 

кубанців, відповідно.  

Ось тут варто зупинитися на факторах, які, мов болотні 

купини, в справі об’єднання українських земель були 

«непрохідними» для гетьмана Скоропадського. Вони, ці 

фактори, стримували і Окрему Запорозьку дивізію  

передислокуватися з Приайдарщини на Подоння і Кубань, на 

місця розселення етнічних українців. 

Фактор перший – донські козаки. Спершу, коли їх 

отаманом був П.Н.Краснов, відносини Української Держави 

і Дону прийняли  «добросусідський приязний характер» (за 

Дорошенком). Донські козаки майже одночасно з Україною і 

так само за допомогою німців визволились з-під 

більшовицької окупації. 3 травня 1918 року «Круг Спасения 

Дона Всевеликого Войска Донского) вибрав військовим 

отаманом генерал-майора П. Н. Краснова з широкими 

повноваженнями. За декілька днів до цього в Україні до влади 

прийшов П. Скоропадський. Спільний для них ворог - 

більшовики, спільна залежність від присутності на своїй 

території німецьких військ - диктували Україні й Дону 

зближення й добросусідські відносини. 

Але були й причини для суперечок: на колишній 

території області Війська Донського жило багато 

українського населення; окрім західних волостей понад 

річкою Калитвою, цілий Таганрозький округ був в значній 

мірі заселений українцями (61,7 %). Він входив і раніше в 

склад Катеринославської губернії і тільки в 1887 році був 
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«прирізаний» до Дону. Промисловий Таганрозький район, 

тісно зв'язаний з донецьким районом Катеринославщини, 

мав величезне економічне значення для України. Ось чому 

український уряд в 1918 році настояв перед німцями, щоб 

вони тимчасово окупували Таганрозький округ, як належний 

до України, аж до вирішення питання між Україною й Доном 

безпосередньо. Німці так і зробили, а в Таганрог був 

призначений український комендант полковник Давидов.  

Але й донці не тільки не хотіли зректися Таганрога, але 

ще й претендували на Старобільський повіт з його кінними 

заводами й на Луганськ з його промисловістю. 

В листі до Гетьмана отаман Краснов писав про «вічну 

приязнь донських козаків з українцями», і тут же зазначав, 

що Україна даремно претендує на одвічні донські землі — 

Таганрозький округ, прохав допомогти і, не знаючи 

справжніх намірів Гетьмана, закликав його до спільної праці 

по відбудові єдиної, неділимої, великої Росії.  

11 травня 1918 року надзвичайний посол Краснова 

генерал А. Черечукін прибув до Києва і, зорієнтувавшись на 

місці про стан справ, доніс отаману Краснову, що на Україні 

йде побудова самостійної держави й що пункт в листі 

отамана Краснова про відбудову «єдиної-неділимої» треба 

викинути. Отаман Краснов так і зробив. В його новому листі 

цей пункт був викинутий, а генералу Черечукіну наказав 

домагатися насамперед визнання Всевеликого Війська 

Донського самостійною державою з боку України.  

Поки велися переговори між Києвом і Доном про 

визнання незалежності Донщини і про кордон,  за 

обопільною згодою Гетьмана і німців для Дону з України 

були відпущені значні запаси зброї, амуніції, набоїв, 

частиною в кредит, частиною за гроші. 

Переговори між урядами отамана Краснова і гетьмана 

Скоропадського ускладнювалися ще й підкреслення Доном 

його тимчасового існування як окремої держави «вплоть до 

образованія Велікой Россіі», яку отаман Краснов не бачив 

без Кубані і України. (Забігаючи наперед зазначимо, що в 

роки 2-ї Світової війни погляди Краснова на відбудову 

«вєлікой і нєдєлімой» зміняться з точністю наоборот.) Але, 

як описує Дорошенко, риторика під час зустрічей була дуже 

теплою, а прийоми донців у Києві були помпезними. 

Тим не менш, Голова Ради Міністрів Ф. Лизогуб та 

Управляючий Міністерством Закордонних Справ Д. 

Дорошенко в своїх нотах отаману Краснову постійно 
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підкреслювали проблеми взаємовідносин між Доном і 

Україною: «(1)…згідно (Вашої) декларації, державна 

організація Всевеликого Війська Донського в теперішній 

момент має лиш тимчасовий характер, що (2), на жаль, 

надзвичайно утруднює можливість вирішення питання …про 

установлення точних гряниць між Донським Військом та 

Україною». 

В таких обставинах прибула 28 травня 1918 р. до Києва 

кубанська делегація. До її складу входили: голова М. 

Рябовіл (голова Кубанської Законодавчої Ради), його 

заступник Султан Шахин-Гирей  (голова комітету 

кавказьких горців), члени Ради К Я. Безкровний, Г. В. 

Омельченко, П. М. Каплин і кубанський міністр 

хліборобства Д. Є. Скопцов. З них М. Рябовіл, К. 

Безкровний і Г. Омельченко були відомі як українські 

національні діячі й патріоти. В Києві, в Міністерстві 

закордонних справ і при Гетьманському дворі, зустріли 

делегацію «дуже тепло й прихильно» (за Дорошенком).  

Тим часом, як писалося вище, полки Окремої Запорозької 

дивізії займали свої місця дислокації на Приайдарщині. Не 

знаючи перипетій перемовин українського уряду з Доном і 

Кубанню «запорожці» проводили тактичні навчання, вчили 

добровольців – рекрутів  азам військового мистецтва і 

методам прикордонного контролю. 

Муштра проводилася кожного дня, бо значна частина вояків 

поповнилася у Харкові, Барвінковому, Макіївці, Костянтинівці, 

Сватовому селянами і робітниками, студентами і семінаристами, 

що не вміли сидіти на конях, орудувати шаблею та рушницею. 

Треба було їх з цивільних хлопців перекувати на вояків не тільки 

душею, а й тілом. Як розповідали сватівські старожили одному з 

дослідників гайдамацьких шляхів на Сватівщині, Володимиру 

Щербаченку (2001 р., Луганський педуніверситет), командир 3-го 

Гайдамацького полку проводив на центральному майдані 

Сватового збори, на яких закликав приєднуватися до української 

армії. «З усіх сіл ішли до нас дядьки в свитках і з торбинками. 

Записувалися, і спокійно, як до церкви, йшли на смерть…» - 

писав про ті події В.Сосюра.  

До гайдамацьких лав вступали і місцеві приайдарські хлопці. 

Так, в Новобілій і Можняківці, що на Новопсковщині, є і сьогодні 

сім’ї, де пам’ятають тих, хто пішов з гайдамаками «воювати за 

Україну».  

Ось як характеризував сам П. Скоропадський керівний і 

особовий склад дивізії: «Натієв військова людина, …я знаю, 
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що бригада його воювала добре». Проте, під час боїв на 

харківському напрямку і в Приайдарщині особовий склад 

поповнився новобранцями, яких Скоропадський 

характеризував з дворянською чванькуватістю: «В нього 

(Натієва) був набраний всякий зброд, за невеликим 

винятком…, набраними з «бору та сосенки».» Гетьман 

визнавав за «українськими самостійниками» (гайдамаками і 

січовими стрільцями) їх позитивний вплив на підрозділ 

Натієва: «…бригада з часом набула українських рис». Тільки 

на цій оцінці щира українськість Скоропадського і 

закінчувалось, якщо прочитати його ревниво ядучі сентенції 

про австрійського ерцгерцога Вільгельма: «…корчив з себе 

відданого українця, називав себе Василько, говорив тільки 

по українському, носив вишиту сорочку. В дивізії Натієва 

…склалося цілком визначене ядро прихильників 

ерцгерцога» (виділення моє – авт.). Остання фраза 

Скоропадського лише підкреслювала національно свідому 

направленість порухів особового складу дивізії.  

Противники Скоропадського в Києві не розуміли 

стратегію його перемовин з отаманом Красновим (жити в 

дружбі з незалежним Доном та координувати з  ним боротьбу 

проти більшовицької Москви) і вважали це заграванням з 

прихильниками «єдиної і неділимої». З тієї ж причини 

Скоропадський не був популярний і в дивізії, де «українські 

самостійники» мали великий вплив на козаків і місцеве 

населення. Тому останнє вбачало в «запорожцях» антипод 

«Гетьманської Варти» з її поліційними функціями. «Я часто 

отримував попередження, – писав у мемуарах 

Скоропадський, – що в Натієва робиться щось неладне, що 

там готується бунт і повстання проти мене… Німці 

пропонували розформувати цю частину з-за її 

неблагонадійності…». 

До честі Гетьмана, дивізія «запорожців» ним не була 

розформована. Він розумів, що дивізія вже показала свою 

боєздатність і при наявності великої кількості військового 

майна і озброєнь ще мала виконати функцію збирання 

українських етнічних земель Подоння і Кубані. Але 

Скоропадський успів зробити попереджувальний крок проти 

«бунтарів»: на місце «українського самостійника» 

осетинського походження генерал-хорунжого О. Натієва був 

призначений відданий Гетьману генерал Бочковський. 

(Натієв загинув від рук більшовиків у Грузії, формуючи 

загін добровольців для захисту незалежної України.)  
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Та повернемося до кубанської місії, яка прибула до Києва 

майже одночасно з донською. Кубанські делегати йшли 

назустріч стремлінню українців включити Кубань в склад 

Української Держави якщо не на правах автономної 

провінції, то принаймні як частину федерації Україна-

Кубань. Делегати Кубані виставили були ідею ще ширшого 

федеративного союзу, до якого увійшов би й Дон та 

північний Кавказ. (Отаман Краснов готовий був іти на 

федерацію з Україною і дав своєму послу генералу 

Черечукіну такі директиви: «На місцеву федерацію з 

Україною можна йти при умові повної автономії, свого 

отамана, свого війська, своєї мови. Монетна система, шляхи, 

пошта можуть бути спільні. Велике представництво членів 

Війська в (київській) Раді. Донське Військо служить тільки 

для оборони свого краю і його не можна виводити поза межі 

без особливої згоди Великого Круга. Закони свої, але 

пристосовані до українських, вироблені на Раді спільно». 

Але отаман Краснов домагався Луганська і Старобільська, 

не погоджувався уступити Таганрозький округ. Тому 

розмови й переговори про федерацію з Доном залишилися в 

області теоретичних міркувань.)  

3 червня 1918 р. в честь кубанців в Гетьманскому 

будинку відбувся урочистий сніданок на якому були 

присутні члени гетьманського уряду і штабу, військові чини 

та представник німецького посольства. Гетьман сказав: «Я 

дуже радий, що в особі вас, кубанські козаки, можу вітати 

нащадків славного запорозького війська, котрі у своїй 

невпинній боротьбі за волю України примушені були з 

бурхливого Дніпра перейти до Кавказьких гір, де все-таки, 

не дивлячись на різні перешкоди життя, лишились вірними 

синами рідної Неньки-України. З огляду на це я сподіваюсь, 

що й тепер славні кубанці підуть разом з молодою 

Українською Державою, щоб здійснити ті гарячі мрії, котрі 

являлись керовничою зіркою для наших батьків». 

Гетьманові відповідав українською мовою один з делегатів 

кубанців. Він вітав Гетьмана і від імені свого та всього 

кубанського населення, яке послало делегацію в Україну, 

дякував за ту широку гостинність, той щирий прийом, котрі 

делегація зустріла в Україні. Делегат-кубанець висловив 

тверду певність щодо того, що Кубань буде завжди жити в 

цілковитім єднанні  з своєю Ненькою-Україною. 

Характерно, що під час одного з тостів,  Гетьман закликав 

військовиків організовувати дисципліновану, «славну 
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старими звичаями» українську армію. Продовжимо це 

речення про те, якою він бачив армію, його ж словами із 

звернення до кубанських козаків: українська армія, це 

«нащадки славного запорозького війська, котрі… невпинно 

борються за волю України, …не дивлячись на різні 

перешкоди життя, лишаються вірними синами рідної 

Неньки-України». Ці гарні слова цілком можна віднести на 

рахунок «запорожців», та актуальні вони і сьогодні.  

В цьому матеріалі неможливо викласти всі подробиці зі 

спогадів Дорошенка про зустрічей з кубанцями, але навіть 

приведені тут фрагменти виступів про «Неньку-Україну», 

про нащадків запорожців і армію, славну старими 

запорозькими звичаями, перевертають стереотипи про П. 

Скоропадського, як українофоба і русофіла… 

Як передає у своїх спогадах тодішній гетьманський міністр 

Дорошенко, місією Рябовола було досягнуто таємну угоду з 

Києвом в єдиному варіанті: вести справу до з'єднання Кубані з 

Україною. Також була надана допомога грошима для ведення 

агітації і зброєю. Вже в червні було надіслано на Кубань 9.700 

гвинтівок, 5.000.000 набоїв і 50.000 артилерійських снарядів. У 

липні були відправлені 3 споряджені батареї, кілька сотень 

кулеметів і багато іншої зброї (за даними Д. Дорошенка). І такі 

транспорти висилались українським урядом для кубанців 

майже кожного місяця літа і осені. 

Але цим допомога Гетьмана Кубані (зазначимо зі слів Д. 

Дорошенка, що це допомога не просто Кубані, а «ворогам 

Добрармії») не обмежилася. Оскільки саме в цей час Добрармія 

готувалася до заняття окупованої більшовиками Кубані, було 

вирішено її випередити з'єднаними силами українського десанту і 

силами повстанців, які повинні були підняти повстання до 

моменту його висадки. 

Для десанту була намічена Окрема Запорозька дивізія 

генерала О. Натієва. Був вироблений план операції і відпущені 

на його реалізацію засоби і кошти. 

За планом, «запорожців» потрібно було перекинути 

залізницею до Азовського моря, для чого, по узгодженню з 

німцями, вже було віддано наказ стягнути підрозділи Окремої 

Запорозької дивізії до місць навантаження (в спогадах 

Скоропадського і Дорошенка ці місця не згадуються, але це 

могло бути Сватове або одна зі станцій на залізничній лінії 

Лисичанськ - Куп’янськ). 

Німці погодилися замінити дивізію Натієва на 

Приайдарщині проти більшовиків своїм військом.  Потім 
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запорожців потрібно було пересадити на кораблі і висадити 

десантом на Кубанському побережжі. Тим часом на Кубані 

під планований десант готувалося повстання, після чого 

спільними зусиллями можна було б вигнати з краю 

більшовиків, які загрожували з півночі, а з північного сходу 

- донців та Добрармію. Важливо було випередити генерала 

Алексєєва, захопити Катеринодар і тоді було б можна 

проголосити злуку Кубані з Україною.  

Історія, звісно, не терпить «якбитології», але не буде великим 

гріхом уявити чисто по людські, як «порвали» б будь-якого 

противника з’єднаними силами запорожці колишні (кубанські 

козаки) і запорожці сучасні з найбільш боєздатного підрозділу 

Української Держави – Окремої Запорозької дивізії! 

Але Добрармія випередила. Кубань була очищена від 

більшовиків без Рябовола і Скоропадського. В цій ситуації німці 

заборонили передислокацію і десантування Окремої Запорозької 

дивізії з Приайдарщини на Кубань. Як пише Дорошенко: «…вони 

(німці) не можуть допустити до збройної сутички між 

українцями й російськими добровольцями... Таким 

способом, замість приязної або навіть прилученої до нас 

Кубані постала територія, опанована Добровольчою 

російською армією з її ворожими до українства відносинами 

і планами відбудови "єдиної-неділимої" Росії. Кубанська 

Рада мусила коритися добровольчим генералам, котрі скоро 

взялися за нищення всякої автономії в краю».  

Але і після окупації Катеринодару російською 

Добрармією Кубанський Крайовий Уряд не лишав надії 

зміцнювати відносини з Україною і, навіть, об’єднання з 

нею в майбутньому. В кінці жовтня 1918 р. до Києва 

прибула надзвичайна місія з кубанським полковником В.  

Ткачовим на чолі. В грамоті Військового Отамана 

Кубанського уряду Гетьману Скоропадському були такі 

слова: «Насущні інтереси обох країн, як видко, вимагають 

якнайтіснішого зближення між ними, і Кубанське 

Правительство має тверду надію, що з давніх-давен зв'язані 

між собою кровними узами і повні яскравих прикладів 

боротьби за незалежність, Україна й Кубань знову дадуть 

зразок могучого братнього союзу». На це Гетьман відповів: 

«Маю тверду надію, що кубанське козацтво, яке є прямим 

нащадком запорожців, зіллється в тісний братський союз з 

рідною йому Україною на добро і на славу Кубанського 

Війська та Української Держави».   
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У відповідь на прибуття до Києва місії полковника В. 

Ткачова Український уряд висилає на Кубань надзвичайну 

дипломатичну місію з полковником Ф. Боржинським на чолі. 

Місія прибула на Кубань в листопаді і тут, в Катеринодарі, 

на засіданні Законодавчої Ради 1 листопада полковник 

Боржинський урочисто вітав Кубанське Козацтво від імені 

Гетьмана і Української Держави. Це був, на жаль, останній 

крок на шляху «злиття в тісний братський союз» України і 

Кубані. 

Далі П. Скоропадського Директорія усунула від влади, а 

доля одного з перших дипломатів незалежної України 

полковника Федора Конрадовича Боржинського (родом з 

Умані) була трагічна: коли він вертався з Кубані в Україну в 

кінці січня 1919 р., його на станції Волноваха захопили 

російські добровольці, вивезли в Юзівку, де судили за 

«зраду» єдиній-неділимій Росії і, як такого, що «нє 

раскаялся», розстріляли разом з його підлеглими по 

дипломатичній місії... Наказ про страту дипломата віддав 

особисто генерал Май-Маєвський, командувач денікінськими 

окупаційними військами в Донецькому басейні. Ось таке лице 

російського шовінізму.  

Про плани з’єднання Кубані і України керівництво Добрарміі, 

безсумнівно, було обізнане. Сам міністр Дорошенко, який з 

Гетьманом і Рябоволом його виробляв, пише, що план 

десантування «запорожців» на Кубань не був своєчасно 

приведений у виконання завдяки зраді одного з «високих чинів 

військового міністерства», який був у зносинах з генералом 

Алексєєвим і навмисне затримував його виконання. Передчасна 

смерть Алексєєва в жовтні 1918 р. тільки прискорила агонію 

«добрих» відносин між Українською Державою і Всевеликим 

Військом Донським: Алексєєва замінив українофоб Денікін, тому 

«відносини відразу змінилися, – пише в спогадах П. 

Скоропадський, – розпочалася дуже сильна агітація серед 

офіцерів проти мене…». 

Прізвище цього «високого чину» Дорошенко не згадує, але 

зрозуміло, що цей «чин» (очевидно, типова русофільська фігура в 

оточенні П. Скоропадського) скористався залежністю Гетьмана 

від німців, відсутністю порозуміння між Скоропадським і 

«українськими самостійниками», тому діяв у руслі прихильників 

«єдіной і нєдєлімой». І змінив на початку ХХ ст. карту не тільки 

України і Росії на користь останньої, а і, без перебільшення, 

Європи та світу. 
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І декілька слів про німецьке командування в Україні - 

другий фактор який в справі об’єднання українських земель 

був «непрохідним» для гетьмана Скоропадського і не 

дозволив Окремій Запорозькій дивізії  передислокуватися з 

Приайдарщини на Подоння і Кубань, на місця розселення 

етнічних українців. 

Спочатку німці не дозволили в червні 1918 року частинам 

Запорозького тоді ще корпусу переступити адміністративні межі 

між Харківською і Воронежською губерніями, встановленими в 

Петербурзі майже за сто років до того. Хоча корпус мав усі 

можливості успішно дійти до самого Острогожська, зайняти 

Подоння, заселене з ХУІІ ст. «черкасами», поскільки на той час 

деморалізовані «Брестським миром» російські війська без бою 

залишали все, що можно.   

Але, як відмічав П. Скоропадський в своїх спогадах, 

німці «окружили меня самым тщательным наблюдением» і без 

них Гетьман не міг фактично здійснювати серйозних військових 

операцій. Не міг навіть восени 1918 року, коли в Німеччині 

назрівала своя революція і Скоропадський бачив: «Они сами 

были в периоде разложения. Я их политики понять не мог».  

Поки Гетьман упражнявся в специфіці німецького мислення, 

висока місія Окремої Запорозької дивізії по збиранню 

українських земель, освячена в нашій Приайдарщині, була 

зірвана.  

Згодом ця тема в Україні і на Кубані була забута на довгі 

роки. 
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ІСТОРІЯ МІСТА СТАРОБІЛЬСЬК 

Весела Юлія, учень ЗОШ № 16  

        На Слобожанщині є гарне, тихе містечко Старобільськ з 

чудовими крейдяними пасмами, дивовижною річкою Айдар, 

численними озерами та ставками, неймовірно мальовничими 

перелісками. Це місто багате своєю надзвичайно цікавою 

історією та культурою.  

На території сучасної Старобільщини в різні часи 

проживали кіммерійці, скіфи сармати, болгари, алани, половці. 

Після монголо-татарської навали цей край у XIII-XVII столітті 

входив до складу безлюдного Дикого поля, яке було «нічийною» 

землею. Величезний малозаселений простір Дикого поля відділяв 

слов’янські землі від Кримського ханства. Безлюдні степові 

простори контролювалися пересувними сторожовими загонами, 

але більшими господарями тут відчували себе татари. Саме 

небезпека татарських набігів не дозволяла селитися на цих 

родючих місцях. Основними шляхами, якими кримці ходили на 

Русь, були Ізюмська та Кальміуська сакми (щляхи).  

Цар Борис Годунов прийняв рішення побудувати в Дикому 

полі сторожове містечко, щоб перекрити Ізюмську сакму.  Це 

завдання він доручив воєводі Богдану Яковичу Бєльському. 

Влітку 1600 року Б.Я. Бєльського було направлено у почесне 

посилання до Дикого Поля для охорони південних кордонів 

держави. Йому було доручено захищати центральний Ізюмський 

шлях від можливих вторгнень татар. За короткий час він 

побудував фортецю, налагодив систему стаціонарних  та 

пересувних спостережних пунктів для слідкування за 

вторгненнями татар. Маючі чималі кошти, він заохотив до себе 

на службу вільних козаків,  біглих людей, щедро забезпечував  їх 

грошима й одягом. Крім контролю за Ізюмським шляхом 

Бєльський вирішив збудувати укріплення поблизу Кальміуської 

дороги, яка проходила уздовж річки Айдар. Обстеження річки 

виявило ідеальне місце для фортеці. На лівому березі річки 

Айдар, Бєльський побудував на свої гроші й за допомогою своїх 

людей сторожове містечко й навіть наважився назвати його 

Бєльськ.  
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У 50 роках XVII століття почалося масове переселення 

народу на Слобожанщину. Перший потік біженців з 

правобережної України почався у 1651 році, другий у 1659, третя 

хвиля переселенців була у 1663–1687 роках. До цієї третьої хвилі 

й відносять заснування міста. Роком народження Старобільська 

офіційно вважається 1686 рік. 

У документах 1708 року поселення фігурує як «Більський 

городок», на картах XVIIІ століття місто позначається по-

різному: «Стара Біла слобода», «Біленька». У 1797 році слобода 

Стара Біла набула статусу повітового міста Старобільське 

Слобідської Української губернії, а через п’ять років 

Старобільський повіт знову передається Воронежській губернії, а 

з 1824 року стає повітом Харківської губернії. Населення міста 

Старобільське за даними загального перепису 1897 року 

становило 13 123 особи.  

З 1798 року місто забудовується згідно чіткого плану. 

Центр – особняками дворянства, купецтва та духовенства. І 

вулиці тут носили відповідні назви: Дворянська, Комерційна, 

Соборна, Торгівельна, Монастирська. На окраїнах в простих 

домівках селилися ремісники: кравці, шорники, гончарі, ковалі, 

теслярі, колісники, каретники. Ці вулиці носили назви: Народна, 

Кузнечна, Розгульна, Лісна.  

Старобільщина розвивалася як хліборобний край. Землі 

поступово перейшли до рук великих землевласників (Суханов, 

Муханов, Дяков, Кармазін, Шебельський, Харченко, Марченко, 

Кожухов, Бутков, Струков та інші). В місті будується 

п’ятиповерховий млин, вальцевий млин Кожухова, млин 

Марченко, маслозавод Ковтуна, пивзавод чеха Пискачева, 

ковбасне виробництво Рупеля, кондитерське виробництво 

Симікіна, пекарні Грека, Немченка, Линя, спиртозавод 

«Монополія», цегло-вапнякове виробництво, кузні, миловарний 

завод.  

Особливий розвиток отримала торгівля. До того часу в 

місті сформувалася група великого купецтва. На при кінці ХІХ 

початку ХХ століття місто Старобільськ було відоме своїми 

ярмарками, річні звороти яких перевищували десять мільйонів 

рублів, величезна на ті часи сума! Вже у 1842 році Старобільські 
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ярмарки вважалися найзначнішими в Харківській губернії. Сюди 

з’їжджалися купці з Воронежа, Ростова, Богучара, Таганрога, 

Полтави та інших міст.  

На рубежі століть в місті вже працювали чоловіча та жіноча 

гімназії, вчительська семінарія, вище міське навчальне училище, 

ремісне училище, Кожуховська школа-пансіонат для дівчаток-

дворянок, декілька приходських трикласних шкіл. Власник 

нотаріальної контори Д.М. Попович будує театр          і 

концертний зал. Відкривається кінематограф «Фурор». В місті 

працює дві типографії - Башлая й Дідусенка. 

Собори та храми міста мали великий вплив на духовне та 

культурне життя міста. Перший Покровський собор був 

дерев’яний і знаходився у військовому поселенні Бєльське. 

Простояв близько 200 років.  

У 1789 році був закладений новий кам’яний храм – 

кафедральний собор Покровської Божої матері (на території 

сучасного парку культури та відпочинку). Покровський 

кафедральний собор Божої матері був освячений архієпископом у 

1794 році. Зруйнований у 1934 році, простоявши 140 років. Після 

смерті імператора Миколи І священний синод затверджує 

рішення від 13.08.1858 року № 7743, в якому говориться 

«збудувати в місті Старобільськ Харківської єпархії кам’яний 

храм з іменем Миколаївський». У 1862 році церква була 

освячена. Миколаївська церква служить і сьогодні. 

У 1849 році вдова штабс-капітана Буліча Ганна Іванівна на 

власні кошти відкрила в Старобільську притулок для дітей-сиріт. 

У 1862 році дитячій притулок переріс у жіночу общину. За 

погодженням Священого Синоду Старобільська община у 1870 

році перетворена на жіночий гуртожитковий монастир (нині 

діючий) на чолі з ігуменею Ангеліною (в миру Ганною Буліч). У 

1900 році в монастирі жило більше трьохсот монахинь. 

То був центр духовного та культурного життя усього повіту. 

Монахині виготовляли ризи, розшиті сріблом і золотом, ікони, 

кіоти. Монастир мав багату бібліотеку. Під час Першої світової 

війни поруч з обителлю відкрили лазарет, де сестри-милосердя 

доглядали поранених. А ще монастирський архітектурний 

комплекс став головною прикрасою Старобільська. 
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У період революції 1905-1907 років в місті діяла підпільна 

соціал-демократична група, яка підтримувала зв’язок з 

Харківським комітетом РСДРП. Старобільські соціал-демократи 

писали листівки та розмножували їх на гектографі, поширюючи в 

місті та в навколишніх селах. Листівки закликали селян до 

скидання самодержавства і захвату поміщицьких земель. Під 

впливом революційної пропаганди у волостях повіту 

посилювалися хвилювання. Протягом 1905–1907 року в 

Старобільському повіті сталося 80 виступів селян. 

У квітні 1918 року Старобільський повіт окупували 

німецькі війська. Вони повернули поміщикам конфісковані землі, 

заарештували активних борців за встановлення Радянської влади, 

грабували населення. У кінці листопада 1918 року, після 

вигнання окупантів із Старобільського повіту, місто захватили 

білокозачі частини. 27 грудня 1918 року Воронежський полк 

Всеросійської надзвичайної комісії разом із Старобільським 

партизанським загоном звільнили місто від білокозаків.  

3 жовтня 1920 року в місто увірвалися махновці. Вони 

грабували склади з продовольством, громили приміщення 

радянських і партійних установ, вбивали активістів. 2 листопада 

1920 року в м. Старобільськ  підписано угоду з Махно. 

Відповідно до цієї угоди загони повстанців були направлені в 

район Перекопа для боротьби з врангельцями.  

Тимчасове господарювання білогвардійців, нальоти банд 

заподіяли Старобільську величезні руйнування. Необхідно було 

відновлювати заново місто. З 1924 року в місті функціонували 

два пункти лікнепу, де троє вчителів навчали безграмотних, 

відкрилися міські трудові школи-семирічки, дві профшколи і 

школа з підготовки фахівців сільського господарства. Були 

відкриті два будинки для дітей-сиріт, почали працювати дитяча і 

жіноча поліклініки.  

У 1934 році ремонтні майстерні були перетворені в 

мотороремонтний завод ім. Блюхера республіканського значення. 

Завод не лише ремонтував сільськогосподарську техніку, але 

випускав насоси для підприємств борошномельної й олійницької 

промисловості. У 1938 році Старобільськ стає районним центром 

Ворошиловградської області (Луганської).  
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З перших днів Великої Вітчизняної війни жителі міста 

почали працювати по-фронтовому. Робітники мотороремонтного 

заводу, виконуючи військові замовлення, працювали по 13-15 

годин на добу. 13 липня 1942 року Старобільськ було окуповано 

німецькими загарбниками. 23 січня 1943 року Старобільськ 

звільнено   

Після закінчення війни темпи відновлення міста зросли. На 

авторемонтному заводі розвернулися великі роботи. У 1949 році 

тут приступили до роботи деревообробне і ковальське відділення, 

почалося будівництво нових, авторемонтного й 

інструментального, цехів. У листопаді вступила в експлуатацію 

нова міська електростанція. Відкрилося постійне автобусне 

сполучення з обласним і багатьма районними центрами області. 

Одночасно з найважливішими промисловими об’єктами 

відновлювалися учбові заклади Старобільська: почали працювати 

медична школа, ветеринарний технікум, технікум механізації 

сільського господарства. Піднялися з руїн міські вулиці і площі.  

Сучасний Старобільськ багатий мальовничими краєвидами, 

джерелами лікувальних вод, на базі яких працює водолікарня. 

Тут працюють краєзнавчий музей, факультет Луганського 

національного університету ім. Т. Шевченка, аграрний технікум 

Луганського аграрного університету, обласне медичне училище, 

два професійних ліцеї, дві гімназії,  загальноосвітні школи. На 

сьогоднішній день до агропромислового комплексу району 

входять приватні сільськогосподарські підприємства. 

Агропромисловий комплекс району спеціалізується на 

вирощуванні зернових і олійних культур, виробництві молока та 

м’яса.  
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*** 

РІДНЕ СЕЛО ПОКРОВСЬКЕ 

Савєльєва Поліна, учениця 10-А класу ЗОШ №16 

 

Я захоплююся історією свого рідного краю, бо для мене, це 

дуже важливо. Місто, де народилися мої родичі, джерело, звідки 

б’є споконвічна сила для мене та для моїх батьків, бабусь, 

дідусів. Я вважаю, що таку інформацію про своє рідне село, місто 

повинен знати кожен, щоб донести вже це наступним 

поколінням. Розповісти, як було раніше! Хто, як не ми, розповімо 

усю правду?  

Я, наприклад, дуже чітко пам’ятаю, коли бабуся, тримаючи 

мене за руку, розповідала про село під час Великої Вітчизняної 

війни. Я відчувала схвильованість, схований інтерес блищав в 

моїх зелено-карих очах. Я ніколи цього не забуду! Не забуду про 

своє рідно село Покровське! Не забуду, як тяжко приходилося в 

ті часи, буду берегти цю світлу і одночасно темну пам’ять.   

Зараз, дуже багато чого змінилося. Але це все ж таки 

маленьке село з населенням менше 1400 осіб на краю Луганської 

області. На околицях воно виглядає зовсім закинутим: занедбані 

хатини, зарослі дороги, зруйнований міст через невеличку та 

зацвілу річку, де розкривається безкінечний горизонт з яскраво-
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рожевим сонцем. Для деяких воно ще є найважливішим 

показником часу! 

Орган міського самоврядування – Покровська сільська 

рада. Раніше, приблизно, в 1864 рік у козачій слободі Покровськ 

належав до Куп’янського повіту Харківської губернії, де існувала 

православна церков, єдиновірний молитовний будинок, 

відбувались 4 щорічних ярмарки. Нажаль на зараз немає також 

догляду, але місцеве самоврядування намагається також 

поліпшити життя своїх громадян. Для цього проводиться 

реконструкція деяких будівель, відкриваються цілодобові 

продовольчі магазини, але Покровське залишаться селом, де 

більшість населення займається сільськогосподарською 

діяльністю: пасе корів, вирощує собі їжу на зиму, займається 

фермерством. Хоча воно відноситься до існуючих і розвиваючих 

містечок, воно терміново потребує коштів та підтримки! Бо 

школа потрібна будь-де, щоб надавати базу знань  зростаючім 

підліткам і малечі.  

Однак, більшість людей намагаються поїхати звідси і 

знайти інше місце проживання. Не можу сказати, що в цьому є 

щось погане, що люди хочуть краще жити, хочуть бути впевнені, 

що нададуть своїм дітям справжню освіту, вони будуть мати 

роботу. Це цілком нормально! Але дуже жаль, що зараз, у 

сучасності, де процвітають дуже великі можливості, люди не 

використовують кошти на щось дуже важливе, як для себе так і 

для інших.  

Але задумайтесь над своїми вчинками: чи хороші вони 

були, чи погані, чи варті вони були того, щоб змарнувати чиюсь 

долю? Чи краще дати поштовх до майбутнього і дати, окрім 
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великих міст, змогу розвиватися маленьким селам -  годувати 

міста, а не навпаки!?  

Я вважаю, це питання – дуже важливе для нашого 

суспільства. 

У минулому мою родину осягла важка доля у Великій 

Вітчизняній Війні, і я ніколи не зможу реагувати на це не 

стримуючи подих.  Я знаю, як приходилось моїй сім’ї та багатьом 

іншим,  чого коштувала перемога і, якими жертвами вона 

досягалась звичайних молодих людей, які ще не змогли відчути 

«смак» життя, а стали на стежку війни. Я, як нащадок, пам’ятаю 

кожне слово, те, як гірко плакала бабуся, розповідаючи це… 

«Проводжали нас 27 червня 1943 з села Покровського, 

Покровського району, Ворошиловградської області, з 

військкомату. Нас проводжали багато, сто двадцять чоловік, 

наказували відбити ворога і повернутися додому. Привезли нас в 

Троїцький Військкомат, тут нас побудували в чотири людини і 

Воєнком віддав наказ: «На ліво, кроком руш!».  

І потім на станції нас повантажили у вагони, і ми поїхали. 

Скільки було сліз: батьки плакали і ми плакали ... 

Везли нас вночі і вдень два тижні і приїхали ми в Курську 

область ... 

Навчилися ми всьому за три тижні: надавати першу 

допомогу, як кидати гранату, як використовувати протигаз. І 

відправили нас на передову ... Я була санітаркою ... Надаю 

допомогу на полі бою одному, а інший кричить: "Перев'яжи!". 

Тільки відповзла по-пластунськи – третій, четвертий  і т.д. ... 

Багато перев'язала, багато винесла. Мені ще не було двадцяти, а 

тут свистіли снаряди, міни рвалися, але все обійшлося 

благополучно - мене не поранили у першому бою ...»  

Але один випадок вирішив подальше життя:  

«…І ось стояли на посту цілодобово, і так в березні 1945 року 

стояла я на посту. Летів німецький літак о 2 годині ночі, і я його 

впізнала і передала на Головний пост. Його звали"Юнкерс 88", 

коли командир запитав якийсь літак, я так і відповіла ... Коли 

вже його збили до мене підбігли і сказали, що мене командир 

кличе. Я злякалася і думала, що збили "Пе-2": літаки по звуку 

точнісінько однакові, але коли я відповіла на дзвінок, він виніс 
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мені подяку від імені Служби. А потім мене викликали до 

Варшави, де командир нагородив мене медаллю за Бойові Заслуги 

і ще мою подругу, Зіну ... Скінчилася війна, але службу несли, 

поки не демобілізували нас. Важко було, як зараз пам'ятаю, як в 

окопах доводилося чекати, терпіти біль. Як ми вистояли. Ми всі 

дівчата, як трималися!»  

Тоді, люди с честю боролися не тільки за своє життя, а ще за 

життя інших. І зараз, коли є негаразди в країні, кожен повинен 

пам’ятати, що нам потрібне мирне майбутнє!  

Хоч би в щілиночку підглянути майбутнє. 

Яка чекає доля нас у нім? 

Яке воно? Прекрасне чи безпутнє? 

Чим радувати буде власний дім?  

І дім казенний чим нас розтривожить? 

Чи радість принесе, а чи печаль?.. 

А час іде, біду і радість множить. 

Нічого ми не знаємо, а жаль… 

Руїни пекарні 
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Зруйнована церква 

*** 
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ПРО ЩО РОЗПОВІДАЮТЬ КАРТИ 

Сергій Каленюк, Сєверодонецьк 

Микола Ломако, Лисичанськ 

 

Майже 260 років тому, 1 квітня 1753 року, російська 

імператриця Єлизавета Петрівна підписала указ про заснування 

на території між річками Бахмут і Лугань Слов᾽янросербії та 

заселення її гусарськими полками Шевича і Депрерадовича. 

Вважалося, що ця земля належала запорозьким і донським 

казакам, але тут не було поселень і постійно проживаючого 

населення. Давні карти говорять, що це було не так. 

Луганські історики у книзі «Історія Луганського краю 

пишуть, що «у місцях розташування слов’яносербських 

укріплень виникали сільські поселення. Таким шляхом у 1754–

1756 рр. виникли Серебрянка, Привільне, Верхнє, Нижнє... 

Калинове, Троїцьке, Біла гора».  Але ж ці поселення існували до 

появи тут Слов᾽янросербії. Варто подивитися на карти 

правобережжя Сіверського Дінця середини XVIII ст., щоб 

зрозуміти, що слов᾽яносербські гусари свої роти поселяли поруч 

селищ місцевого населення.  

У Москві у Військово-історичному архіві зберігається 

«Достоверная ландкарта между рек Днепра и Донца и о 

расстояниях от устья Самары до Изюма и Луганской 

станицы» [РДВІА, ф.846, оп.16, спр. 25841, а.1], яка виготовлена 

у 1948 році і дві копії меншого розміру. Доступні нам копії 

зроблені у вересні-жовтні 1749 р. (чорно-біла) та кольорова, 

«сочиненная в 1750 году в 8 мае месяце». Обидві  карти виконані 

під керівництвом інженера «полуполковника»  Бібікова, і 

скопійовані геодезистом прапорщиком Іваном  Алябьевым у 1758 

р. та кондуктором Семеном Бобарикіним. Точною копією їх не 

назвеш, бо є деякі відмінності, викликані, очевидно, потребами 

замовника. 

Ми розглянемо тільки ту частину карт, де в 1754 р. 

розташувався полк сербського генерала Райко Депрерадовича. Це 

територія від Дінця в районі сучасного Лисичанська і на півдні до 

витоків Лугані. Поселення позначені червоним кольором у 
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вигляді літери «П», поруч з позначкою вказано назву слободи, а 

позначення хуторів дрібніші і без назв хуторів. 

На північному кордоні, яким служив Донець, розташовано 14 

постійних поселень. Між річкою Бахмут і слободою 

Серебрянкою показано хутір, між Серебрянкою і Шипіловкою – 

три хутори, між Шипиловкою і Ковалівкою –  два. Далі йдуть три 

слободи, які знаходяться на території сучасного Лисичанська: 

Пущуровка, Лобовка, Бєлінка. За ними, навпроти Боровського, 

два хутори. 

На правому березі річки Бахмут показано сім хуторів. 

На притоках річки Бахмут: на Кам'янці – два хутори, на Ямі –  

чотири, на Сухій Плотві – три, на Великій Дальній Плотві – вісім, 

на Ближній Плотві (Горілий Пень) –  цілих 10. 

На річках Верхній Біленькій – чотири хутори і Нижній 

Біленькій – п'ять. На річці Лугані вище впадіння в неї 

Камишевахи – дев'ять хуторів. 

Ось так виглядала картина заселеності нашого краю на 1750 

рік. Не можна погодитися з існуючою думкою, що «по правому 

берегу Донца между реками Бахмутом и Луганью до средины 18 

века, кроме Бахмута, не было ни одного населенного пункта. 

Правый берег Донца оставался дикой, незаселенной степью». Як 

видно, полк Депрерадовича прийшов не в пустелю. А роти свої 

генерал розмістив поруч із поселеннями місцевих жителів, і 

назви дав шанцам по імені поселень, біля яких розташувалися 

шанці слав᾽яносербів: Серебрянський, Асесорский, Вишній 

Бєлінський, Білогорський. На жаль, назви хуторів на цих картах 

не вказані. Але, грунтуючись на інформації з інших джерел, 

можна з певною часткою впевненості назвати деякі із зазначених 

на карті хуторів: Асесорской, Привольнянський, Брянцевський, 

Біла Гора, Калиновий, Комишуватий, Ями, Мантулин, 

Картамишевий, Резанцева, Вовчоярський, Мєловий, Луганський 

Міст, Старий Млин. 

 Треба сказати, що це карти, на яких нанесено російсько-

турецький кордон 1714 р. та новий 1740 р., між якими показано 

фортеці оборонної лінії. Це проект генерал-майора Де Бреньї, 

яким передбачалося провести захисну лінію від Дніпра по 

території запорозьких козаків до землі Війська Донського. 
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Остання, п᾽ятнадцята фортеця, мала стояти в Станиці Луганській. 

На карті 1749 р. біля укріплень показано поселення ландміліців, 

котрих мали переселити з російської території. Але запорожці 

виявляли спротив цьому проекту, для  втілення якого потрібні 

були робочі руки. Тому російський уряд почав витісняти 

запорожців з їх території, поселивши спочатку сербів у Новій 

Сербії та у Слов᾽яносербії, затим між ними поселив слобідський 

Малоросійський полк. А у 1768 році розпочалася Російсько-

Турецька війна, ситуація змінилася, і необхідність у цій 

оборонній лінії відпала. 

У Донбасі лінія мала проходити вершинами Казенного і 

Кривого Торця, Кринки, Білої і далі до гирла Лугані.  

В легенді карти 1749 р., а легендою називають місце на карті, 

де дають пояснення умовних знаків карти, позначення хуторів 

підписано так: «Хутора оных запорожских казаков внутри 

земель, кои назначены под ландмилицию». Виходить, що 

зсередини цієї лінії хутори належали запорожцям. Поселення на 

лівому березі Дінця утворені донськими козаками, а от групи 

хуторів на правих притоках Дінця дійсно можуть належати 

запорожцям. Це десяток хуторів на лівому березі Лугані, де, як 

відомо, у балці Скелеватій уже жили запорожці, п᾽ять хуторів на 

Нижній Біленькій і три хутори на Верхній Біленькій. Мабуть 

недаремно біля витоків цих річок на військово-топографічній 

карті Генштабу середини ХІХ ст. позначено балку «овр. 

Запорожий», дві балки підписано «овр. Куриньячий». Напевно, 

назва походить від слова «курінь». 

Тож ці карти середини XVIII ст. не лише підтверджують, що 

правобережжя Дінця мало постійні поселення, але й те, що 

першими її заселили запорожці ще до урядової колонізації.  

Через завеликий розмір ці карти неможливо показати у 

форматі цього видання. Згадані нами поселення, що 

розташовувалися на території  слов᾽яносербського полку 

Депрерадовича можна бачити на карті М. Ломако 

«Слов᾽яносербія. 1754». 
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*** 

МІФИ ПРО НОВОРОСІЮ,  

АБО ЯК ФОРМУВАЛИСЯ КОРДОНИ УКРАЇНИ 

 

Оксана Кулишева, історик,  

здобувач Інституту педагогіки Академії педагогічних наук 

України 

 

Наразі в українському суспільстві завдяки російським ЗМІ 

активно мусується думка про те, що Південний Схід України 

історично мав назву «Новоросія», бо по суті це був єдиний регіон 

з центром у Новоросійську, звідкіля й пішла його назва. Дана теза 

не відповідає дійсності. 

Термін «Новоросія» знаходився у вжитку досить незначний 

час, трохи більше століття, а саме – з 60-х років  ХУІІІ ст. до 70-х 

років ХІХ ст., потім вийшов з уживання і до цього часу не 

використовувався. 

В історії існувало декілька адміністративно – територіальних 

утворень з назвою «Новоросія»: 

– перша Новоросійська губернія 1765 – 1783 рр., куди 

увійшли землі між південним Бугом та Дніпром. Центром 

губернії було місто Кременчук. У 1776 році до губернії були 

приєднані північні території земель Війська Запорізького, а на 
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місті сумнозвісної для українських козаків фортеці Кодак був 

створений  новий губернський центр - Катеринослав (сучасний 

Дніпропетровськ); 

 – друга Новоросійська губернія 1796 – 1802 рр. (відновлена 

Павлом І ). У кінці ХУІІІ ст. до першого утворення додалися 

землі сучасної південної України. У 1802 році його розділили на 

Катеринославську, Таврійську та Миколаївську губернії; 

– у наслідок русько-турецьких війн початку ХІХ ст. Російська 

імперія отримала територію Бессарабії (сучасної Молдови). Землі 

Катеринославщини, Миколаївщини, Тавриди та Бессарабії 

отримали назву Новоросійсько-Бесарабського генерал-

губернаторства, що проіснувало з 1822 до 1874 рр., а потім було 

розформовано. З 1874  до 2014 рр., тобто 140 наступних років ні в 

Російській імперії, ні в СРСР, ні в Україні не було жодних 

Новоросійських губерній чи областей.  

Тобто, «Новоросія» тричі створювалася й тричі 

ліквідовувалася. Крім того, її створювали в рамках 

адміністративно-територіальних, а не політичних реформ. 

Поняття «Новоросія» було суто географічним й жодного 

відношення до державності не мало. 

Стосовно назви «Новоросія». Цей термін не походив і не міг 

походити від назви «Новоросійськ», бо Катеринослав отримав цю 

назву лише у 1797 році, тобто через 32 роки після заснування 

першої Новоросійської губернії (1765 р.). Тим більше. що через 6 

років, у 1802 році, місту була повернута його назва – 

Катеринослав. Місто стало центром аж ніяк не Новоросійської, а 

Катеринославської губернії. 

Нісенітницею є й твердження, що територія Новоросіії 

включала в себе землі Харківської області. 

«Описание городов и знатных местечек в провинциях 

Слободской губернии в 1767—1773 годах. Харьковский сборник. 

Литературно-научное приложение к „Харьковскому календарю“ 

на 1887 г.» свідчить, що «початок сього міста [Харкова] у 7138 

[від  створення світу, 1630 от Р. Х.] році, коли першими почали 

збиратися на поселення у слободи малороси [українці] з-за 

дніпровських польських й малоросійських [українських]міст; 

містечко було побудоване дерев’яне, з таким укріпленням, щоб 
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слугувати мало єдино як сховищем від татарського нападу». У 

1765 році територію українських слобідських полків було 

перейменовано у Слобідсько - Українську губернію Російської 

імперії з центром у Харкові. З 1835 року Слобідсько- Українська 

губернія отримала назву Харківська. Отже, Харків ніколи не 

входив до складу жодних «Новоросій». 

 

 

 

Катеринославська губернія 1802 – 1925 рр. 

Наступний міф, що потребує роз’яснення: території 

Харківщини й Донеччини були передані Україні у 20-х роках ХХ 

століття при створенні Радянського Союзу. 

Формування сучасних українсько–російських кордонів 

відбувалося наступним чином. 

7 листопаду 1917 року Українська Центральна Рада ІІІ 

Універсалом проголосила створення Української Народної 

Республіки у кордонах 9 губерній Російської імперії, де 

переважало українське населення (тобто за етнічною ознакою), це 

Київщина, Поділля, Волинь, Чернігівщина, Полтавщина, 

Харківщина, Катеринославщина, та Таврія (без Криму). 

За договором 12 червня 1918 р. РСФСР визнала Українську 

Державу в її кордонах. 
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За договором від 10 березня 1919 р. УНР передала Росії 

частину Чернігівських земель (Стародуб, Мглин, Суряж). 

Отже, Україна у 1919 році мала такий вигляд 

 
 

16 квітня 1920 року згідно постанов «Про створення 

Донецької губернії» РСФСР передала Україні деякі території 

Війська Донського, наприклад, Таганрог з округом, станицю 

Володимирську. 

У серпні 1920 року Росія передала УРСР Станицю Луганську. 

30 грудня 1922 року був створений СРСР, до якого входили 

республіки у своїх кордонах на 1922 рік без змін їх 

територіального устрою. 

1920-ті роки Ленінська Росія – це та сама Російська імперія, 

тільки суттєво покремсана. У 1916 р. була відновлена Польща, у 

1918-му згідно Брестського договору Росія втратила Ліфляндію 

та Естляндію, визнала незалежність Української народної 

республіки. У Закавказзі були створені Азербайджан, Вірменія та 

Грузія. Отже Росія на початку 20-х років ХХ ст. фактично 

повернулася до кордонів ХУІІ ст., проте імперських амбіцій не 

втратила. 

У серпні 1922 р. ЦК РКП (б) розгорнуло підготовку до 

пленуму, де мали обговорюватися питання про взаємозв’язки між 

республіками. Й. Сталін, який входив до складу підготовчої 
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комісії, запропонував проект «автономізації», тобто об’єднання 

автономних республік з обмеженими правами у складі Росії. Його 

підтримали Азербайджан та Вірменія. Білорусія утрималася, а 

Грузія та Україна висловилися проти. Суттєвим стало також те, 

що Леніну не сподобалася ідея Сталіна. Він вважав, що 

«автономізація» може спричинити політичну кризу і 

запропонував принципово інший шлях об’єднання у вигляді 

«федерації незалежних республік». 

30 грудня 1922 року у Москві відкрився І Всесоюзний з’їзд 

рад. Делегати затвердили рішення про створення Союзу РСР, до 

якого увійшли чотири радянські республіки – Російська 

Федерація, Білорусія, Українська СРР і Закавказька Федерація 

(Азербайджан, Грузія, Вірменія). УСРР увійшла до складу СРСР 

в існуючих кордонах без територіальних претензій з боку Росії. 

Договір про утворення СРСР передбачав право вільного виходу зі 

складу Союзу. 

 
Україна напередодні входження до СРСР, 1921 р. 

Формування кордонів України продовжилося у 1925 р. 

Постановою Президії ЦВК СРСР «Об урегулировании 

границУкраинскойСоциалистической Советской Республики с 

Российской Социалистической Федеративной Советской 

Республикой и Белорусской Социалистической Советской 
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Республикой». Між УСРР та Російською федерацією відбувся 

обмін деякими територіями, наприклад, Україна передала міста 

Таганрог та Шахти, східну частину Катеринославського району, у 

свою чергу РСФРР віддала декілька сіл та частину Курської 

губернії. Певний обмін територіями відбувався й у 1928 році.  

З приводу передачі Росією частини земель існує твердження, 

що причиною цього стало намагання радянського керівництва 

збільшити на українських землях кількість пролетаріату (В. 

Путин, валдайська промова). Це  судження є помилковим. Обмін 

землями відбувався за етнічною ознакою, що підтверджується 

картами етномовних територій та даними перепису населення.  

 
Українська суцільна етнічна територія та українські етнічні 

острови поза межами цієї території др. пол. ХІХ – поч ХХ ст. 

Таблиця. Розподілення населення за рідною мовою в українських 

губерніях за даними перепису 1897 р. (джерело – Первая 

всеобщая перепись населения Российской Империи 1897 г.) 

губернії 

Великоруська 

(російська) 

(чисельність 

населення 

замовоюу тис. 

осіб) 

Малоруська 

(українська) 

(чисельність 

населення 

замовоюу тис. 

осіб) 

Великоруськ

а 

(% до всього 

населення) 

Малорусь

ка 

(% до 

всього 

населення

) 

полтавська 73 2583 2,6 93,0 
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подольська 99 2443 3,3 80,9 

волинська 105 2096 3,5 70,1 

київська 209 2819 5,9 79,2 

катеринославська(

дніпропетровська) 
365 1456 17,3 68,9 

харківська 441 2009 17,7 80,6 

херсонська 575 1462 21,0 53,5 

чернігівська 496 1526 21,6 66,4 

таврійська 404 611 27,9 42,2 

  

Отже, 9 губерній. Загальна кількість осіб– 23430 000; 

російська мова користування  - 2768  000 чел., українська - 17006 

000 чел.; у %    відповідно - 11,8 и 72,6. 

Наступні територіальні зміни відбулися 19 лютого 1954 року, 

коли Верховна Рада СРСР передала УРСР Кримську область 

(звертаємо увагу, саме область, а не автономну республіку. 

Статус автономії Крим здобув у лютому 1991 року за часів 

незалежної України), і це був зовсім не подарунок. Причинами 

цього стали: 

·         виселення з Криму татар, вірмен, греків сталінських 

часів істотно ускладнило соціально-економічну та політичну 

ситуацію на півострові. 

·         Крим - це півострів територіально пов'язаний з 

українськими землями, у Росії не було і не має ні логістичних 

(транспортних), ні економічних, ні ресурсних (вода, електрика) 

можливостей утримувати його. 

Заселення й економічне освоєння півострова після збитків, 

завданих війною, планувалося провести переважно за рахунок 

переселенців з Росії і коштів, наданих з бюджету УРСР, що 

породжувало велику кількість матеріальних і політико-

ідеологічних проблем. 

Слід зазначити, що передача землі відбулася відповідно до 

норм чинних на той час Конституції СРСР, РСФРР та УРСР. З 

передачею Кримської області до складу УРСР завершилося 

формування території сучасної України. 

«ЗАКОН СССР о передаче Крымской области из состава РСФСР в 

состав Украинской ССР 



87 
 

Верховный Совет Союза Советских Социалистических Республик 

постановляет: 

1. Утвердить Указ Президиума Верховного Совета СССР от 19 

февраля 1954 года о передаче Крымской области из состава Российской 

Советской Федеративной Социалистической Республики в состав 

Украинской Советской Социалистической Республики. 

2. Внести соответствующие изменения в статьи 22 и 23 Конституции 

СССР. 

Председатель Президиума 

Верховного Совета СССР 

К.ВОРОШИЛОВ 

Секретарь Президиума 

Верховного Совета СССР                                       

Н.ПЕГОВ 

Москва, Кремль 

26 апреля 1954 года» 

До цього треба додати, що територіальні зміни між Росією та 

іншими республіками Радянського Союзу і до 1956 р, і після 

відбувалися за аналогією. Наприклад, закон СРСР від 2 березня 

1940 р. «О преобразовании Карельской Автономной Советской 

Социалистической Республики в Союзную Карело-Финскую 

Советскую Социалистическую Республику»; Указ Президіуму 

Верховної Ради СРСР від 12 жовтня 1943 р. Верховного Совета 

СССР «О ликвидации Карачаевской автономной области и об 

административном устройстве ее территории»; Закон Верховної 

Ради СРСР від 16 липня 1956 р. «О преобразовании Карело-

Финской ССР в Карельскую АССР и включении Карельской 

АССР в состав РСФСР» тощо. 

24 серпня 1991 року Україна стає незалежною країною 

(республіки мали право виходу зі складу СРСР згідно Договору 

про утворення СРСР від 1922 р.). 

8 грудня 1991 р. згідно Угоді про створення Співдружності 

незалежних держав Росія й Україна визнали територіальну 

цілісність один одного і недоторканність існуючих кордонів між 

ними. 

14 січня 1994 р. за Будапештським меморандумом Росія, 

Великобританія, США (країни-гаранти безпеки України) 

зобов’язалися поважати незалежність, суверенітет й існуючі 

кордони України, підтвердили своє зобов’язання втримуватись 

від загрози силоміць або в інший спосіб порушувати 
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територіальну цілісність або політичну незалежність України. 

Також Росія прийняла на себе обов’язки у тому, що жоден вид її 

озброєння ніколи не буде задіяним проти України, крім випадків 

передбачених уставом ООН (самооборона). 

30 травня 1997 р. «Договором про дружбу, співпрацю й 

партнерство» Росія у відповідності до статуту ООН та 

зобов’язаннями Заключного пакту Наради з безпеки та 

співробітництва в Європі зобов’язалась поважати територіальну 

цілісність України й підтвердила непорушність існуючих між 

Росією та Україною кордонів. 

На жаль, за словами Отто фон Бісмарка: «Жоден договір з 

Росією не вартий паперу на якому він був підписаний». 

Отже, ми можемо зробити декілька висновків: 

– Новоросія – це не більш як тимчасова адміністративна назва 

частини України. Її нетривале існування в українській історії ХІХ 

ст. пов’язане з намаганням Росії підкреслити незначущість цих 

земель, їх колоніальну приналежність до імперії (див. аналогію з 

англійськими колоніями того часу: Англія - Нова Англія, Йорк – 

Нью-Йорк, Гемпшир – Нью-Гемпшир тощо).    

– Протягом століть кордони України змінювалися в межах 

етнічного проживання українців. Виключенням є Крим, проте, 

півострів належить скоріш татарам, ніж росіянам, які заселили 

півострів внаслідок депортації корінному народу Криму лише у 

50-х роках ХХ ст. 

– Росія нічого не дарувала, обмін територіями відбувався 

навзаєм. 

– Кожен наступний договір про кордони між Україною та 

Росією прописував, що країни не мають територіальних претензій 

одна до одної, а, отже, висувати жодних вимог до України Росія 

сьогодні не має права.  

 

*** 
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КОНСПЕКТИ УРОКІВ ІСТОРІЇ УКРАЇНИ 

Розділ складається з найкращіх робіт вчителів історії, що були 

відзначені в рамках міського творчого конкурсу «Тиждень історїї 

України». 

НАШ КРАЙ В 1921-1928 роках 

Інна Вікторівна Меркулено,  

вчитель історії та правознавства СЗШ №4 м. Сєвєродонецька 

 

МЕТА: На місцевому матеріалі проаналізувати розвиток  

господарства  і культури в роки НЕПу. Розвивати логічне та 

історичне мислення учнів. Виховувати у школярів інтерес і 

повагу до історії рідного краю, минулого свого народу . 

ТИП УРОКУ: урок-дослідження.   

ОБЛАДНАННЯ: робочі зошити, карта України, електронні 

презентації, книжкова добірка за темою уроку, навчальні плакати  

(«Початок землі Луганської» , «У боротьбі за Луганськ» , «Свята 

нашого краю», «Символіка Луганська і області»).  

ОСНОВНІ ПОНЯТТЯ:  продподаток, НЕП, українізація. 

ХІД УРОКУ 

Організаційний момент.       

Актуалізація знань.      

Фронтальне опитування:   

1.Назвіть держави з якими УСРР встановила дипломатичні 

відносини. З якою державою напружені стосунки? Чому?     

2.Перелічить та коротко охарактеризуйте основні подіі НЕПу .    

4.Знайдіть відповідність політика - заходи . Відповідь поясніть.    

III.     Вивчення нового матеріалу .   

Мотивація: вивчення теми «Наш край в 1921—1928рр.» в 

контексті історії України та Всесвітньої історії; краєзнавство як 

складова науки історії .   
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План. 

Адміністративно - територіальний устрій Донецької губернії.   

Розвиток промисловості в 1921–1928 рр. 

Сільське господарство в період НЕПу.    

Культура і духовне  життя.      

Проблемне питання: чи потрібно озиратися на минуле, будуючи 

сучасне та майбутнє?      

Розповідь вчителя про особливості адміністративно-

територіального устрою супроводжується  картографічною  

роботою (порівнюється територія Донецької губернії на 1925 рік 

з сучасною теріторією  Луганщини). 5 лютого 1919 р. Раднарком 

України приймає декрет «Про створення Донецької губернії». У 

січні 1920 року центром Донецької губернії стало місто Луганськ. 

У серпні 1920 року центр губернії перенесли в місто Бахмут. 

Донецька губернія поділялася на 8 повітів і 299 волостей. 

У березні 1923 року уряд України прийняв нову систему 

адміністративно-територіального розподілу республіки. 

Найбільш великими адміністративними одиницями залишалися 

губернії, а повіти і волості були замінені округами і районами. На 

підставі постанови ВУЦВК від 7 березня 1923 року «Про 

адміністративно-територіальний розподіл Донецької губернії» 

утворилися 7 округів. У червні 1925 року Донецька губернія була 

ліквідована, а на її території були створені п’ять округів: 

Артемівський, Луганський, Маріупольський, Старобельський і 

Сталінський. 

Диференційована робота в учнівських групах (завдання отримали 

раніше).       

На уроці учні представляють детальний аналіз (за схемою: факти 

-- позитивний , негативний вплив -- висновки) проведеного 

дослідження з історії рідного краю за напрямками 

(промисловість, сільське господарство, культура ). Матеріал 

оформлений у вигляді електроних  презентацій (диск додається) .    

       IV. Закріплення вивченого матеріалу. Розв’язати кросворд з 

термінами і поняттями по темі уроку (диск додається) .      

        V. Підсумки уроку. Відповідь  на проблемне питання. Народ  

який не знає своє минуле , не  має майбутнього .    
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         VI . Домашнє завдання. Що з періоду  НЕПа можно взяти у 

сьогодення ?  Напишіть відповідь у формі послання  українським 

політикам під назвою  «Історія вчить». 

 

НАШ КРАЙ В РОКИ ПЕРШИХ РАДЯНСЬКИХ 

П'ЯТИРІЧОК. ВИНИКНЕННЯ СЕЛИЩА ЛИСХІМБУД ТА 

БУДІВНИЦТВО  

АЗОТНО-ТУКОВОГО КОМБІНАТУ 

 

Москаленко Олена Юріївна, учитель історії, спеціаліст 

вищоїкатегорії, учитель-методист, СЗШ № 6 м. Сєвєродонецька 

Методична розробка уроку історії в 10 класі (російською) 

Цели. Учебная: 

 исследовать процесс возникновения и развития своей  

«малой родины» - города Северодонецка в ходе 

социалистического строительства в годы первых пятилеток; 

 определить, как отразились на строительстве особенности 

индустриального развития УССР и СССР в целом; 

 познакомиться с первостроителями города и их трудовым 

подвигом; 

 узнать, какие предприятия посёлка Лисхимстрой были 

построены первыми. 

Развивающая: 

 развивать умение находить и использовать  источники 

исторических знаний; 

 формировать умения соотносить события местного 

значения с общим ходом исторического процесса; 

 вырабатывать навыки самостоятельной работы над 

учебным и дополнительным материалом; 

 развивать умения работы с ИКТ. 

Воспитательная: 

 воспитывать уважение и интерес к истории родного края; 

 формировать уважение к людям труда; 

 воспитывать бережное отношение к историческим 

памятникам. 

Ключевые вопросы. 

Почему азотно-туковый комбинат начали строить именно 

на левом берегу Донца в районе Лисичанска? 

Какие предприятия здесь построены первыми? 

Как велось строительство рабочего посёлка? 
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Кто были они, первые строители и жители нашего города? 

Смысловые вопросы. 

Посёлок Лисхимстрой – новостройка второй советской пятилетки. 

Трудности на пути строительства комбината и посёлка. 

 Первые промышленные объекты на левом берегу Донца. 

Строительство посёлка Лисхимстрой – будущего города 

Северодонецка. 

Памятники города, связанные с началом строительства. 

Первые строители и жители города. 

Тип урока: урок - проект. 

Тип проекта: исследовательско – информационный, творческий, 

групповой, квест – проект. 

Форма выражения: устный журнал, создание презентации и 

портфолио по теме. 

Оборудование: компьютер, телевизор, портреты знаменитых 

людей города, видеозапись экскурсии, таблица мини – опроса. 

Участники проекта: учащиеся 10 класса, учитель, директор музея 

детства при ЦДТ, директор народного музея ООО «Азот», 

библиотекарь школы. 

Стадии осуществления проекта 

1. Вступление в проект. Подготовительный этап. 

 Обсуждение актуальности темы. 

 Выделение ключевых и тематических вопросов в рамках 

проблемы. 

 Предварительное знакомство с исторической обстановкой в годы 

возникновения родного города. 

2. Самостоятельная и групповая работа участников проекта. 

 Поиск и отбор необходимой информации. 

 Анализ информации, отбор фактов и создание выступления. 

 Подготовка наглядного и иллюстративного материала, который 

составит основу портфолио. 

 Создание мультимедийной презентации. 

3. Предварительное представление проекта. 

4. Представление результатов исследования. 

Ход работы 
І.Вступление в проект. Подготовительный этап. 

Аргументация выбора. Патриотом мы называем человека, 

который не только любит свою страну, гордится ею, но и того, кто 

своим трудом преобразует её, делает краше и богаче. Наши земляки 

были настоящими патриотами своей страны, своего края. Они 

трудились, не покладая рук, преодолевая трудности, чиновничьи 
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преграды, стихии. Результатом этой работы стал молодой и 

прекрасный город, который называют «жемчужиной Донбасса». Нам, 

потомкам людей, создавших своим трудом этот город, есть чем 

гордиться. И знать историю своего края – наш долг перед его 

строителями. 

Алгоритм групповой и индивидуальной  творческой работы. 

1. Учащиеся создают творческие группы или определяют для себя 

проблему изучения. 

2. Определяют источники получения информации об объектах 

исследования. 

3. Выбирают способ получения информации и методы 

исследования. 

4. Распределение обязанностей между участниками проекта. 

 

ІІ. Поисковый этап. Самостоятельная исследовательская 

работа участников. 

Шаг 1. За две недели до защиты проекта учащиеся изучают 

историческую обстановку 20-30-х годов в УССР, особенности 

сталинской индустриализации в Украине. Отмечают, что наш город 

тоже возникает в этот период. 

Шаг 2. Определяется коллектив работников школы и 

внешкольных учреждений, которые могут помочь учащимся в 

подготовке проекта. Этоучитель, директор музея детства при ЦДТ, 

директор народного музея ООО «Азот», библиотекарь школы.  

Шаг 3.Учитель истории вместе с руководителями групп 

разрабатывает проблемные задания для каждой группы. 

Группа № 1. Как развивалось индустриальное строительство в 

нашем крае в годы первых пятилеток? Было ли строительство  под 

Лисичанском единственной стройкой в нашем крае в этот период? 

Группа № 2. Когда и почему именно в нашем регионе начинается 

строительство азотно-тукового завода? 

Группа № 3. Какие трудности возникли на пути строительства? 

Чем они были вызваны? 

Группа № 4. С каких объектов начиналось строительство в 

посёлке? Почему именно с этих предприятий? Какие орудия труда 

при этом использовались? 
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Группа № 5. Когда и как началось строительство посёлка? Как 

выглядели первые дома? Почему наш город отмечает свой день 

рождения в мае? 

Группа № 6. Как создавалась инфраструктура посёлка? Когда он 

стал самостоятельным населённым пунктом? 

Группа № 7. Кто был первостроителями посёлка? Что известно об 

этих людях? 

Группа № 8. Как строился химкомбинат? Почему мы называем его 

градообразующим предприятием? 

ІІІ. Исследовательский этап.  

Выполнение творческими группами поставленных заданий, 

подготовка материалов для сообщений, презентации, портфолио. 

ІV. Предварительное представление результатов проекта. 

Учитель истории проводит консультации для участников проекта, 

корректирует источники информации.помогает в оформлении 

результатов исследования. 

V. Представление результатов проекта. Защита проекта. 

Происходит в форме устного журнала, каждая страница которого 

посвящена основным этапам строительства города или основным 

проблема градообразующего предприятия. 

Страница 1.Историческая обстановка на Украине в годы первых 

пятилеток. Новостройки Луганщины периода индустриализации. 

Страница 2. Начало строительства промышленных объектов на 

левом берегу Северского Донца. 

Страница 3. Возникновение посёлка Лисхимстрой. 

Страница 4. Труженики Лисхимстроя – строители будущего 

нового города и гиганта украинской химической промышленности. 

Основное содержание страниц журнала. 

Основные идеи сообщений участников проекта. 

Аудиозапись песни о Северодонецке (муз. А. Золотухина, сл. А. Каньшина). 

Вступительное слово учителя. В разные времена в разных 

странах и в разных народах по-разному определяют начало рождения 

того или иного города, населенного пункта. В древней Руси - по 

первому летописному упоминанию о нем, в царской России - по 

высочайшему Указу. Кто - от первого колышка, кто - от первого 

очага, кто - от первого дыма. А на древнем Востоке принято было 

считать рождение города по его первому младенцу. Но единого 
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критерия даты основания населенных пунктов не выработано и до сих 

пор. Северодонецку повезло: и первый колышек в строительство, и 

первый дом, и первый родившийся ребёнок – всё произошло в 1934 

году. Этот год и стал годом основания нашего родного города. 

Сегодня мы познакомимся с историй его возникновения, пройдём по 

историческим местам, связанным со строительством посёлка и его 

головного предприятия – 

химкомбината. 

Страница 1. Сообщения 

участников групп №№ 1, 2. 

Выступления учащихся 

сопровождается показом 

презентации, иллюстрирующей 

содержание докладов. После 

прочтения очередной страницы 

журнала с помощью ребят с 

доски убираются изображения прозвучавших дат  и имен 

(Методический приём «Чистая доска») 

1.Когда мы говорим о нашем крае, нужно точно знать, какой 

регион мы имеем в виду. Сначала в Донбассе было 17 районов, а в 

1932 году проведена административная реформа и образована 

Донецкая область, которая включала территорию современных 

Донецкой и Луганской областей. И только в 1938 году было 

образовано здесь 2 области: Сталинская и Ворошиловградская 

(Показать на карте). 

В конце 20-х годов советская власть взяла курс на построение 

социализма в отдельно взятой стране, превращение СССР в 

современное индустриальное общество. УССР была плацдармом, где 

индустриализация должна была осуществляться особенно быстро. 

Особенное значение придавалось развитию металлургической, 

добывающей и химической промышленности. Курс на модернизацию 

экономики осуществлялся военно-коммунистическими методами. 

В угольную промышленность региона были направлены 

значительные средства, что дало возможность ввести в эксплуатацию 

90 новых шахт. Большую роль в развитии угольной промышленности 

сыграло техническое совершенствование отрасли. Например, в 1930 

году горный инженер Голубовского рудника К. Карташов и рабочий 

шахты «Волково» Н. Касауров внедрили метод беспрерывной добычи 
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угля, в 1932 году механик Первомайского рудоуправления А. 

Бахмутский  сконструировал первый в мире угольный комбайн. 

Луганщина была родиной и различных форм социалистического 

соревнования, в том числе стахановского движения. Внедрялись 

новые формы организации труда, такие как многоцикличный график в 

очистном забое, предложенный начальником участка шахты № 22 

треста «Кадиевуголь» Николаем Гвоздырьковым. 

Гигантами металлургии стал Алчевский металлургический завод, 

который наращивал производственные мощности: на заводе 

действовали 4 доменные и 7 мартеновских печей.В конце 1928 года 

началась реконструкция Луганского паровозостроительного завода, 

который вступил в строй через 4 года и стал крупнейшим в Европе 

паровозостроительным предприятием. 

Завершена реконструкция Лисичанского завода «Пролетарий», 

построен новый завод «Мехстекло», завершилось восстановление  

Рубежанского завода «Красное знамя», ставшего крупнейшим 

производством анилиновых красок (Показать на карте). 

К 1940 году на Луганщине насчитывалось 7460 промышленных 

предприятий, она стала одним из наиболее развитых регионов 

Украины, мощной сырьевой базой для дальнейшего роста индустрии. 

2. Одним из флагманов химической промышленности должен был 

стать Лисичанский азотно-туковый завод. В ноябре 1921годаначались 

научно-исследовательскиеработы по изучению возможности 

использования больших залежей каменного угля Донбасса в качестве 

химического сырья. Нужно было прежде всего узнать, можно ли из 

угля получить кокс, так как лишь коксующийся уголь годен для 

данной цели.  

Положительноерешениеэтойзадачиоткрываловозможностьсоздания в 

Лисичанскомпромышленномрайоне крупного центра азотно-

туковойпромышленности, сырьем для которойдолжны служить 

получаемыйизкаменногоугля кокс и извоздуха - азот. 

Всесоюзный химический НИИ доказал, что лисичанский уголь 

коксуется и может стать сырьём для азотно-тукового производства. 

Съезд КП(б)У в июне 1930 года принял решение о развёртывании в 

Донбассе азотно-тукового производства. Его продукция была нужна 

не только как удобрение для сельского хозяйства, но и как сырьё для 
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военной промышленности, так как селитра была основным 

компонентом при производстве взрывчатых веществ. 

Осенью 1932 года было создано Управление строительством 

Лисичанского азотно-тукового завода. И «гигантомания» второй 

пятилетки привела к тому, что в июле 

1934 года принято решение строить не 

завод, а комбинат… 

Но возникала ещё одна важная 

проблема: где именно возводить 

новостройку? Ведь химическое 

производство требует большого 

количества технической воды, а 

возможности её получения на левом берегу Северского Донца не 

были изучены. Только в 1937 году были обнаружены обильные 

грунтовые воды в нашем регионе, а в конце 1938 

годабылопринятоокончательноерешение о строительствеазотно - 

туковогохимическогокомбината по производствуаммиачнойселитры. 

 

Страница 2.  Главные идеи сообщений групп №№ 3, 4. 

« Дело начиналось с малого. На околице Лисичанска открывались 

каменный, глиняный и меловой карьеры. Что касается строителей, то 

их ждали новосиротянские пески, где им придётся строить азотно-

туковый завод и рабочий посёлок» - так писал в своих воспоминаниях 

Н.А. Посохов, который одним из первых приехал на эти пески.  

Первая женщина-бригадир Евдокия Дуванова, приехавшая на 

стройку в начале 1934 года, через много лет вспоминала: 

"В 1934 году, кроме песков, перекати-поля и юрких ящериц, тут 

ничего не было. Казалось невероятным, что тут со временем будут и 

завод, и комбинат, и город". 

Демонстрация видеоролика из передачи 

 «Страницы истории Северодонецка» 

3 ноября 1935 г. был получен  силикатный кирпич на самом 

первом промышленном предприятии поселка.  Первые трудовые 

достижения в 1935 году лисхимстроевцев были  реальной заявкой на 

существование нового трудового центра. К концу 1935 года на 

новостройке трудилось уже 817 рабочих. 
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1 октября 1936 на стройке  вышел первый номер многотиражной 

газеты «За стахановскую стройку ». В нем сообщалось о тех задачах, 

которые ставило правительство перед строителями химического 

комбината. В статье « Великан социалистической индустрии » она 

рассказывала о генеральном плане сооружения химического 

комбината, который помимо производства,  предусматривал 

строительство нового социалистического города на 45 тыс. жителей. 

В октябре 1936 года на стройку прибыла первая проектно-

строительная документация для сооружения промышленных объектов 

будущего химического комбината. Но это был проект лишь 

вспомогательных производств - главным образом ремонтно-

механическогозавода. Его фундаменты и заложили ранней весной 

1937 г. 

 А в 1938 г. Были введены в строй механический, а затем и 

литейный его цехи. Если судить по меркам 30-х годов, то ремонтно-

механический завод былосновой и для строительства, и для 

монтажавсехпромышленныхобъектов, оборудование для которых 

изготавливалось и монтировалось на месте. Поэтому, очевидно, 1938 - 

год начала работы ремонтно-механического завода  комбтната - и 

следует считать началом его строительства. 

Первым директором РМЗ будущего химкомбината стал Г.Н. 

Аверин, который до этого руководил заводом силикатного кирпича. 

Главным инженером на заводе силикатного кирпича был К. К. 

Мирошниченко, который через некоторое время возглавил 

силикатный завод. 

В 1939 году, когдабыла готова и проектнаядокументация, и 

создана строительная база из кирпичного завода, ремонтно – 

механического завода, песчаного карьера, началось стремительное 

строительство. Разворачивается социалистическое соревнование 

между рабочими коллективами. 

Постепенно на новостроящийся химкомбинат начали прибывать 

кадры специалистов-химиков из Губахи, Березников, Сталиногорска, 

Горловки. Из Горловки прибыл  и Г.И. Вилесов, который был 

назначен заместителем главного инженера и начальником техотдела 

будущего химического комбината.  

Пуск нового химического предприятия планировался на третий 

квартал 1941 года. Но все мирные планы стройки перепутало начало 
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войны, и вместо пусковых операций начался демонтаж уже готового к 

работе химического оборудования. 

Итак, первыми предприятиями нашего посёлка были: песчаный, 

меловой и каменный карьеры, лесопилка, а первым промышленными 

предприятиями – кирпичный и ремонтно-механический завод, 

который начал производство оборудования для строящегося 

комбината. 

 

Страница 3.Главные идеи сообщений групп №№ 5, 6. 

Жилье требовалось строителям, потому что весеннее половодье 

1934, во время которого был разрушен лисичанский мост, надолго 

отрезало строительство от Лисичанска, где жило большинство 

работников, а также потому, что на новостройку прибывало все 

больше молодых специалистов и люди нуждались в жилье. Началось 

сооружение первых бараков, которые находились там, где сейчас 

проходит улица Заводская. Возникает два посёлка – Лисхимстрой и 

Восточный. Так начинался наш посёлок – из бараков в квартале №2, 

построенных весной 1934 года. В 1934 году в квартале №1 было 

заложено сразу три двухэтажных капитальных дома, которые были 

сданы в эксплуатацию осенью того же года. На одном из них - №7 по 

ул. Б. Лищины  установлена мемориальная доска, которая утверждает, 

что с этого дома и начинался наш Северодонецк.    

Как вспоминал Макс Моисеевич Старобинец, руководство стройки 

очень быстро отказалось от дальнейшего сооружения деревянных 

бараков и других временных облегченных зданий. За основу был 

принят проект двухэтажного дома из шлакоблоков или силикатного 

кирпича с деревянными перекрытиями и шиферной кровлей. В них 

предусматривалось три подъезда, 12 квартир, печное отопление. 

Первостроители, таким образом, сразу задумывали капитальный 

рабочий поселок. Но на деле же бараки росли почти одновременно, 

если не опережали сооружение домов. Так и появились первые три 

квартала (№1, 7, 10) двухэтажных домов, а напротив  - три квартала, 

застроенные бараками (№2, 8,1). 

Первый рабочий поселок, давший начало Северодонецку 

назывался так же, как и вся стройка - Лисхимстрой. Но до его 

планового капитального строительства, хотя оно робко и началось, 
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было еще далеко. Ведь не 

было решено, где же 

строить рабочий городок 

для лисхимстроевцев и 

будущих химиков. 

Местные власти 

Лисичанска настаивали на 

его создании на правом 

берегу Донца 

непосредственно в 

городской черте. Совнарком Украины пошел навстречу пожеланиям 

лисичан и принял решение о строительстве жилья для 

лисхимстроевцев в черте Лисичанска. Но к этому времени было уже и 

решение Наркомата тяжелой промышленности СССР) о том, что 

новый городок следует строить непосредственно рядом с будущим 

химкомбинатом на левом берегу Донца. 

 

В первые годы существования поселка Лисхимстрой здесь жилось 

далеко непросто. Бездорожье, песчаные бури. В этих условиях 

главное было - вода. Но воду приходилось возить в бочках волами 

изБоровой или же идти к единственному колодцу, который был за 

поселком, там, где сейчас здание драматического театра. А 

единственно возможным транспортом в те годы были лошади да 

волы. В конце 1935 года возле поселка была построена деревянная 

водонапорная башня емкостью 50 кубометров воды, подававшейся из 

водопровода.  

 

Демонстрация видеоролика «Страницы истории 

Северодонецка» 

 

Но первостроители-лисхимстроевцы не сдавались. Они жили 

мечтой о том, что пройдет несколько лет, и тут возникнет их трудами 

новый химический гигант, а с ним рядом и молодой цветущий город. 

А мечту возможно осуществить только с помощью напряженной 

работы. 

К концу 1934 года первые результаты этой работы были уже 

наяву: стала проезжей дамба от Ново-Сиротино к Северскому Донцу, 
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первый капитальный мост через Донец. Эту работу выполнила 

ударными темпами бригада мостовщиков А.М. Попкова. Ей же и 

предоставили почетное право на грузовом автомобиле первыми 

проехать по ней и таким образом открыть постоянное движение в 

августе 1934 года. 

А  10 июля 1935 г., торжественно была сдана в эксплуатацию и 

железнодорожная ветка, соединяющая новый поселок Лисхимстрой с 

Рубежным, протяженностью 8 километров с мостом через Боровую. 

Руководил этой стройкой десятник С.И. Скороход. На стройке 

появился первый паровоз серии ЛВ №626 и четыре товарных вагона. 

Сохранились и имена первой паровозной бригады. Это были 

машинист Чумаченко, его помощник Черножуков и кочегар-

составитель Сысоев. 

 В сентябре 1935 года открылась первая школа. Учились в ней 

тогда 150 детей. А по вечерам за те же парты садились взрослые. 

Первым директором школы был Женеристый Михаил Иванович, а 

первыми учителями - Александра Ивановна Лаврова и Зинаида 

Андреевна Шулика. 

15 ноября 1937 года Совнарком Украины, наконец, окончательно 

утвердил место расположения соцгородкаЛисхимстрой на левом 

берегу Северского Донца. Вот так непросто почти три года решался 

вопрос о том, где же быть нашему городу - будущему Северодонецку. 

В 1938 году 26 октября вышел Указ Президиума Верховного 

Совета УССР, который в корне изменил статус нашего молодого 

поселка.  

« Создать в поселке Лисхимстрой поселковый Совет. Включить в 

состав Лисхимстроевского поселкового Совета хутора Павлоградский, 

Бакаи, Ново - Сиротино, Лесная дача и лесные сторожки Агафонова и 

Воробьева». 

 Таким образом, с конца 1938 наш поселок стал  официальным 

населенным пунктом, получил  право на место на карте республики. 

Первым председателем поселкового совета избран 

ЖаданЗахарийЕвтехович, а секретарем - Захарченко Н.С. 

Исполнительный комитет Северодонецкого городского Совета 

народных депутатов 18 февраля 1991г. решил: "Дату окончания 

строительства первых бараков на углу улиц Ленина и Заводской 

рабочего поселка Лисхимстрой 29 апреля 1934 года считать днем 
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основания г. Северодонецка". Тогда же было решено День города 

отмечать одновременно с Днем химика в последнее воскресенье мая 

каждого года. 

Когда ведут разговор об истории Северодонецка, главное 

внимание обращают на масштабы промышленного и, конечно же, 

гражданского строительства. Но при этом как-то уходит в сторону 

строительство, которому нашипервостроители уделяли едва ли не 

самое главное внимание. Это - зеленое строительство, связанное с 

борьбой со зноем и сыпучими песками, которые едва ли не одержали 

победу над строителями. 

Два раза в году - в конце апреля и в начале августа на территорию 

поселка и всей площадки обрушивался ветер, переходящий в ураган, 

который нес не только 

зной, но и пыльную 

бурю, от которой, 

казалось бы, не спастись. 

Первая послевоенная 

учительница нашего 

поселка Зинаида 

Андреевна Шулика 

вспоминала, что в те 

годы она могла вести 

всего два урока. После 

этого все ученики школы выходили откапывать свою школу, которую 

заносило песком по самые окна. 

Песком заносило не только школу, но и жилые дома, даже 

колодец. И для лисхимстроевцев желание победить эту "сахару", 

превратить свой поселок в зеленый оазис было самым жгучим. В 

предвоенные годы лисхимстроевцы все вышли на озеленение своего 

поселка. Это было нелегким делом, так как требовало много воды, 

повседневной заботы о саженцах. И каждый из них имел свое дерево. 

Даже уже в глубокой старости наш первостроитель, почетный 

гражданин Северодонецка, лауреат Ленинской премии Константин 

Кириллович Мирошниченко любил приходить на перекресток улицы 

Ленина и Октябрьской, чтобы погладить ствол закореневшего тополя-

ветерана, который он посадил в 1937 году. В памяти первостроителей 

остался и самый первый энтузиаст озеленения нашего рабочего 
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поселка - Павел Кальма. 

Стремление оживить, сделать 

зелеными печально-желтые 

кварталы было его 

единственной страстью. Он 

сажал деревца, кустарники, 

сеял траву, постоянно и всюду 

при этом носил с собой ведро 

воды. Постепенно П. Кальма 

пришел к выводу, что 

наиболее стойкие к суше и жаре Лисхимстроя клен, белая акация, 

тополь, а из кустарников - красная лоза. Именно благодаря таким 

энтузиастам как П. Кальма и родилась в поселке идея создать свой 

парк культуры, насадить и вырастить в нем свой искусственный 

лиственный лес. И такой парк был создан. 5 июня 1937 года в поселке 

Лисхимстрой под звуки духового оркестра был открыт первый в его 

истории парк культуры и отдыха. И пусть он выглядел совершенно 

иначе, пусть не было тенистых аллей и уютных уголков, а только 

лишь одна небольшая танцплощадка, это не смущало молодежь. Она 

верила, что в будущем парк станет настоящим парком.  

К началу Великой Отечественной войны в Лисхимстрое было 

сооружено 50 двухэтажных капитальных домов, несколько десятков 

бараков. Существовали не только школа, ясли, детский садик, но были 

уже свой клуб, городская столовая, дом для приезжих (элементарная 

гостиница барачного типа). Жилой фонд составлял 27 тысяч 

квадратных метров. В нем проживало свыше 3500 строителей, 

монтажников, химиков.  

Страница 4. Главные идеи сообщений групп №№ 7, 8. 

Первые бригады, работавшие на строительстве химкомбината, не 

имели еще специализации, занимались различными видами работ. 

Среди них были и женские бригады, которыми руководили Е. А. 

Дуванова и А. И. Седякина. Женщины рассчищали площадки, 

выполняли другие земляные работы. Особым уважением среди 

жителей пользовалась Евдокия Дуванова, без которой не обходилось 

ни одно большое дело.. 

Илья Матвеевич Барский одним из первых приехал на 

строительство Лисхимстрой еще в 1934 году вместе с женой. Здесь, на 
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строительстве, он прошел путь от мастера на строительстве 

силикатного завода до главного инженера, а затем - исполняющего 

обязанности директора новостройки Лисичанского завода. И. М. 

Барскому обязан город своим существованием, потому что именно 

благодаря его настойчивости удалось ликвидировать 

бюрократические преграды на пути строительства, добиться 

финансирования и дать жизнь Лисхимстрою. Поэтому неудивительно, 

что звание почетного гражданина города первым было присвоено 

именно И. М. Барскому. 

Демонстрация фрагмента телепередачи «Страницы истории 

Северодонецка» - «Первостроители». 

Демонстрация видеофильма из народного музея «Азота» 

 

VI. Итоги проекта. Рефлексия. 

Ребята отвечают на вопрос: Чем из своей истории мы можем гордиться? 

Письменный мини-опрос по вопросам: 

1. Когда возник наш посёлок, ставший впоследствии городом? 

2. Какие первые промышленные объекты здесь возводились? 

3. В годы какой советской пятилетки началось строительство химкомбината? 

4. Какая советская пятилетка дала толчок строительству посёлка? 

5. За что бригада строителей комбинатабыла 

награждена нагрудным знаком 

 « Отличник социалистического соревнования 

народного комиссариата химической 

промышленности»? 

6. Кто возглавлял эту бригаду? 

7. Кто был директором строящегося 

химкомбината? 

8. Какие виды транспорта использовались во 

время строительства? 

9. Какие первые бытовые объекты посёлка Лисхимстрой сохранились до 

наших дней и являются историческими памятниками нашего города? 

10. Как сейчас называется улица, которая первой возникла на карте посёлка? 

 

 

*** 
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СХІДНІ БРАМИ УКРАЇНИ 

 

   Ольга Агафонова, вчитель історії СЗШ № 17, м. Сєвєродонецьк 

Тема:   Східні  брами  України 

Мета : ознайомити учнів з основними подіями історії Луганщини, 

заохочувати їх до вивчення історії, формувати уміння 

розповідати, пояснювати, одержувати із історичних джерел нові 

знання та  конкретизувати їх за допомогою безпосередньої участі 

у відтворенні подій тієї пори шляхом виконання ролей та 

окремих образів самими учнями; пробуджувати інтерес  та 

виховувати повагу до історії рідного краю, як складової частини 

історії України, формувати позитивне ставлення до культурної 

спадщини нашого народу, його традицій та історичного 

минулого. 

Обладнання: проектор, мультимедійна презентація, 

збірка пісень про рідний край. 

Зал прикрашений квітами, національними 

символами України, на екрані демонструються 

відеопрезентація під пісню «Наш край», далі 

мультимедійна презентація.  Поруч зі сценою 

виставка книжок з історії України  та рідного 

краю.         

Пісня «НАШ КРАЙ» 

Учитель: У кожної людини в житті є щось таке сокровенне, 

найрідніше, без чого вона не може навіть уявити свого життя. Це 

рідний батьківський край, де вперше дитиною побачила світ.   Це 

та земля, по якій ми зробили свої перші кроки, земля наших 

батьків, дідів і прадідів, і вона найдорожча за все на світі. Вона 

єдина, де ми почуваємо себе вдома, затишно і привітно. І, де б 

людина не жила потім,  зі своїм краєм вона пов’язана невидимою 

ниттю, яка не відпускає від себе, живить душу рідним теплом і 

дає наснагу.  
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Шановні діти, вчителі та гості нашого свята! Сьогодні ми 

ознайомимо вас з історією нашого рідного краю. Сьогодні ми 

доведемо, що варті жити, навчатися й працювати на власній 

землі, в єдиній країні! 

Музика, слайди 

Читець 
Моя земля – Луганський край ! 

Нема ріднішого на світі. 

Мені так хочеться співать, 

Що край це наш, його ми діти. 

Коли прокинусь теплим я світанком, 

Дивлюсь в вікно і слів немає. 

Я хочу жити і радіти так щоранку, 

Що край це – мій, я кращого не знаю. 

Тут рідне все: річки, гаї, 

Травинка кожна і листочок. 

О краю мій, Луганський край, 

Прийми любов синів і дочок! 

Коли ми йдем луганським степом,  

Спокійно нам, щасливі ми: 

Під лугарів блакитним небом 

Зросли ми гарними людьми. 

Історію землі своєї  

Ти пізнавай і пам’ятай. 

Пишайся рідною землею, 

Не зраджуй свій Луганський край!  

 

Читець.  
Наш край – це праці край й великої любові, 

Людьми прославлений і справами навік, 

Край мужніх шахтарів і хліборобів, 

Край справжнього характеру землі. 

 

Куточок нашої квітучої країни, 

Де серед зелені вишневої садів 

Здіймають в неба синь свої  вершини 

Суворі терикони безліч днів. 

Сюди душа моя вертається і лине, 

Сюди ведуть усі шляхи і мій – 
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Бо тут мій дім, бо  тут моя родина, 

Тут Батьківщина – світоч моїх мрій ! 

 

1 вед. Перший промінь сонця в країні лягає саме на луганську 

землю. Луганщина – найсхідніший регіон України. Прекрасна і 

самобутня рівнина, що йде від долини Сіверського Дінця. На 

південь відкриється погляду Донецький кряж, а на крайній 

півночі в межі області заходять відроги Среднерусськой 

піднесеності... 

 

2 вед. Декілька сотень років назад територія області була 

безконечним степом, де водилася незліченна безліч птиць – 

куріпки, дрохви, стрепети... Високо в небі парили соколи, 

ястреби, орли і орлани. У лісах жили ведмеді, олені, лосі, дикі 

коні, кабани.  

 

1 вед. Великі підземні багатства Луганщини. Мільйонами тонн 

обчислюються її запаси високоякісного  вугілля. Саме з нашого 

краю почалася історія Донецького кам'яновугільного басейну – 

Донбасу: тут на початку ХVII століття були відкриті його перші 

вугільні родовища.  

 

Незабаром в басейнах річок Біла  і Лугань люди стали добувати 

паливо, а в 1795 році в районі міста Лісичанська вперше в 

Донбасі почалася промислова  розробка вугілля . 

 

2 вед. Луганщина сьогодні – це край вугілля і металу, хімії і 

машинобудування, сільськогосподарського виробництва, що 

спеціалізується на тваринництві, птахівництві, вирощуванні 

зернових культур, у тому числі і соняшнику. Недаремно в 

символіці деяких районів області соняшник змальований як 

геральдичний знак.  

 

Читець.  
Луганщина моя! Матуся ніжна! 

Мене зростила любляча твоя земля. 

Навіки вічнії ввійшла у серце пісня 

Про степ безмежний твій із ковиля. 

Його просте те чую колихання. 

Веселий дзвін струмочків навесні, 

Тут все насичене пошаною й коханням, 

Тут все так любо й дорого мені! 
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Повітря рідне пахне особливо, 

Серед дібров зелених  линуть солов’ї 

І радість, що несуть на дужих крилах 

В далекий вирій сиві журавлі. 

 

1 вед. Територія нинішньої Луганської області, була утворена в 

1938 році, а заселялася відвіку, згідно з дослідженнями 

археологічних пам'ятників. Реальні свідоцтва тих давніх часів, що 

збереглися до сьогоднішнього дня, – це рукотворні пагорби 

заввишки до 5 метрів - кургани, які були родовими кладовищами.  

 

 2 вед. Історія Донбасу як унікальної природно-географічної 

території, починається ще з часів Геродота (V століття до н.е.), 

тісно переплітаючись з історією кочових племен, які кочували 

нашим  краєм залишивши слід у 

наступних культурах аж до 

сучасної цивілізації. 
1 вед. Найбільш давнім народом, 

що жив на території краю, були 

кіммерійці. За деякими 

джерелами, жінкі цього народу 

не поступалися в мужності 

чоловікам, можливо, і 

перевершували їх, і називалися вони амазонками. Кіммерійці 

володіли секретами виготовлення виробів із срібла, золота, вміли 

виготовляти гарну залізну зброю. У VIII столітті до н.е. племена 

кіммерійців  були поглинуті цивілізацією скіфів. Завдяки скіфам 

були налагоджені контакти між Східною Європою і Далеким 

Сходом. На території сучасного Донбасу оселилися тоді 

наймогутніші племена царських скіфів. 

  2 вед. У ІІІ-ІІ століттях до нашої ери з 

Поволжя прийшли племена сарматів. Це 

примусило перенести кордони кочових 

скіфів далеко за Дніпро і в Крим. А в 

степах Приазов'я і Причорномор'я протя-

гом шести століть продовжували 

хазяйнувати об'єднані сарматські 

племена аланів, роксоланів, аорсів та 

язигів. Зараз про їх перебування свідчать 

багаточисельні кургани, розкидані на всій 

території Донбасу. 

  З часом сармати втрачають свою 
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могутність. Донбас захоплює історія Великого переселення 

народів. 

 

Сценка  

2 вед. У IX-XIII століттях басейн Сіверського Дінця заселяли 

кочові племена тюркського походження: печеніги, торки, 

половці. На території області виявлені і досліджені половецькі 

курганні поховання, поблизу яких, як правило, знаходилися 

кам'яні статуї (баби). 

  

 1 вед. У Луганському краєзнавчому музеї, наприклад, 

експонується скульптура голови половецького хлопця з каменю, 

знайдена в селі Причепилівка Слав’яносербського району. А 

також дуже коштовна і не маюча  аналогів «Чернухинськая 

мадонна». Унікальність її полягає в тому, що на грудях матері 

змальована дочка. Ця статуя була знайдена в селі Чернухине 

Перевальського району. 

 

 2 вед. Виявлена на території Луганської області бойова 

староруська зброя (сокири і меч) свідчить про битви між 

руськими воїнами і половцями. Є і вірогідність того, що саме тут 

сталася битва князя Ігоря з половцями, увічнена в знаменитому 

«Слові о полку Ігоревім». 

 

  1 вед.  Пізніше наш край пізнав татаро-монгольську навалу. З 

середини ХV століття в результаті розпаду Золотої Орди 

донецькі степи виявилися в центрі запеклої боротьби між 

Великою Ордою і Кримським ханством. Постійні війни привели 

до того, що ці землі стали називатися Диким полем 

Запитання аудиторії? А чи може хтось сказати з вас – що таке 

Дике поле? 

 

Відповідь із зали: Під цією назвою малася на увазі величезна 

частина території між Дніпром і Доном, яка відокремлювала 

Російську державу від Кримського ханства. Через наш край 

проходила одна з доріг – татарських перелазів – кальміуська.  

 

Запитання аудиторії?  Дякуємо за відповідь. А можливо хтось з 

вас знає які видатні письменники в своїх творах вказували на 

історичну спадщину скіфів або сарматів?  
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Відповідь із зала: Так. Олександру Блоку вдалось намалювати 

точний образ давніх цивілізацій на території Дикого поля. 

Асоціаціями широкого Степу і вільної психології скіфа надихані 

його дивовижні й глибокі рядки - символи про час, простір і 

людське буття. 

 

2 вед.  Дякуємо за відповідь! В 

другій половині ХVІ століття 

Російська держава починає 

розгортати в наших степах 

пограничну сторожову і станичну 

службу. Сюди приходять донські і 

запорізькі козаки, які по місцевих 

річках будують укріплені міста, 

сторожові пости та зимовники. 

Через територію області проходив 

«секретний шлях» із Запорізької 

Січі на Дон і Кагарлик. 

1 вед.   Донські козаки селилися по Сіверському Дінцю і його 

лівим притоками Деркула, Айдару, Боровій. Козаки охоче 

приймали до своїх господарств селян, що бігли від поміщиків. 

Поміщики скаржилися імператорові Петру І на ці незаконні дії. 

По їх наполяганню в наш край були направлені царські війська 

під командуванням князя Василя Долгорукого з метою 

повернення кріпосних селян їх власникам. Проте девізом 

донських козаків було: «Возврата беглых с Дона нет». 

 2 вед. Конфлікт досяг свого апогею в 1707 році. Жителі 

донських станиць і містечок, а разом з ними і біглі кріпосні 

селяни, об'єднавшись в загін на чолі з отаманом Кондратієм  

Булавіним, виступили проти царських військ. В ніч з 7 на 8 

вересня 1707 року повстанці на річці Айдар розбили їх, а князя 

Долгорукого вбили. 

  

1 вед.  Розправа послідувала жорстока: Петро І розгромив 

повстанців, а їх отаман  Кондратій Булавін загинув. За указом 

імператора всі козачі містечка, жителі яких брали участь в бунті, 

були розорені і спалені. 

  

2 вед. Лише у 30-х роках ХVІІІ століття почалося повторне 

заселення цих земель. Російські царі сприяли такому заселенню 

порожніх земель. Так і утворилася Слобідська Україна. Вона 
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складалася з п'яти слобідських полків: Сумського, Харківського, 

Охтирського, Острогожського, Ізюмського. Західна і північно-

західна частини сучасної Луганської області входили до складу 

останніх двох полків.  

 

2 вед. Народна легенда свідчить, що російський імператор Петро 

Великий, повертаючись з Азовського походу, зупинився зі своєю 

свитою на горі поблизу села Городище нинішнього району 

Беловодського. Звідти відкривалася живописна картина: під 

горою протікали білі води річки Деркул, а долину вистилали 

зелені заливні луги із запашними травами. Імператор сказав своїм 

вельможам і соратникам: «Быть тут государеву конезаводу!» 

Передчасна смерть Петра I перешкодила здійсненню задуманого, 

але вже імператриця Катерина ІІ реалізувала цю ідею. 

 

 1 вед. Над куполом головної стайні Деркульського кінного 

заводу немов парить витончений силует коня, що скаче. Всього 

на Луганщині чотири кінні заводи: Деркульський, Лимаревський, 

Новоалександровський і Стрілецький. Коні вірою і правдою 

служили і служать людям, а багато поколінь беловодчан 

працювали на цих заводах, відпрацьовуючи  у коней якості, які 

приводили місцевих важкоатлетів і скакунів до перемоги на 

змаганнях найвищого рангу і високих оцінок на міжнародних 

аукціонах. 

 

Читець. Давно листья белых акаций 

Не машут приветливо нам.  

Давай же поедем кататься  

На тройке по снежным холмам. 

Пусть кони, взрыхляя сугробы. 

Оставят полозьями след,  

И будет на сердце — не злоба, 

А нежность и солнечный свет. 

 

2 вед.    У першій половині XIX сторіччя землі області входили 

до різних губерній: Старобільський повіт — до Харківської, 

Слов'яносербський та Бахмутський повіти — 

до Катеринославської; до складу війська Донського входили 

землі Станично-Луганського, Свердловського, Антрацитівського 

районів. До складу Воронезької губернії входила частина 

Біловодського району. 

 1 вед. В кінці ХVIII століття вдало завершилися ряд воєн, які 

Росія вела на Чорноморському узбережжі. Перед нею відкривався 

http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A5%D0%B0%D1%80%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%B0%D1%82%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BD%D0%BE%D1%81%D0%BB%D0%B0%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B5%D0%B7%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%B3%D1%83%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%8F
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вихід до Чорного моря, а завоювання Криму вимагало зміцнення 

південних кордонів держави. З цією метою використовувалися 

старі турецькі фортеці і будувалися нові. Для них і для 

Чорноморського флоту були потрібні гармати, знаряддя, гранати. 

Промисловий Урал був далеко від південних кордонів, тому тут 

потрібна була нова металургійна база. 

 

   2 вед. Вибір такого місця для організації чавуноливарного 

заводу був доручений шотландському фахівцеві Карлу Гаскойну, 

що давно працював в Росії. Вивчивши корисні викопні краю, він 

запропонував лити гармати з чавуну, а не з міді, а завод 

розмістити в злиття річок Лугані і Вільховою. Так зародилося 

місто Луганськ. Вже в 1800 році завод дав першу продукцію. 

Гармати і снаряди луганського виробництва були відмінної 

якості. 

 

   1 вед. Незабаром завод був закритий, а пізніше 

перепрофільований в патронний. Заводське селище поступово 

розросталося і в 1882 році Луганськ став містом повіту. Першою 

його вулицею була Англійська: тут селилися англійські фахівці, 

що приїхали на будівництво ливарного заводу. Тут же був 

побудований будинок директора заводу Гаскойна. На цій вулиці, 

до речі, два століття тому в сім'ї даньської лікарки народився 

відомий етнограф, письменник, автор знаменитого «Толкового 

словаря великоруського наречия» Вдадимир Даль. 

 

   2 вед. Луганський чавуноливарний завод і його фахівці були 

піонерами ливарної справи на Україні, на рубежі ХІХ–ХХ століть 

німецький підприємець Гартман заснував тут низку 

машинобудівних заводів Гартмана.  

 

    1 вед. Це і з'явилося початком 

історії Луганського 

паровозобудівного заводу, який 

незабаром став одним з кращих в 

світі. В середині XX століття 

підприємство перейшло на випуск 

тепловозів, які експортувалися майже 

в три десятки країн світу. 

 

Читець  На сході моєї Вкраїни  

Чудові люди живуть. 

Ні, в світі вони не єдині 



113 
 

Сталь варять, і сіють, і жнуть. 

 Та перші вони стрінуть сонце, 

Перші зрадіють росі, 

Перші вони посміхнуться 

Тобі, мені і усім. 

Є в них поля й терикони, 

Розум і добрі серця, 

Дзвінкі малинові дзвони 

Й душа золотого взірця. 

 Все, що наш поступ стримує, 

Як лід під сонцем, скресає, 

Наша Луганщина рідна 

До щастя й життя воскресає! 

 

 1 вед.   ХХ ст.. увірвалося в життя людей нашого краю 

революціями, громадянською війною, двома світовими 

війнами…Жителі Луганщини воювали в лавах Червоної та 

Добровільної армій, в козачих дівізіях, в загонах Повстанської 

армії Нестора Махна.  

 

На собі мешканці Луганщини відчули репресії сталінського 

режиму, розкуркулення селян, насильницьку колективізацію. 

У 1932–1933 роках на Луганщині, як і на інших українських 

землях сталінський режим запровадив штучно створений 

голодомор. У Донецькій області, до якої належала тоді територія 

нинішньої Луганської області, за підрахунками британського 

дослідника Роберта Конквеста, від голоду вмерло до 20% 

населення. Найбільше постраждали українські села та станиці. 

Деякі села вимерли у 1933 році повністю або майже повністю.  

 

2 вед. У середньому ж села Луганської області внаслідок 

голоду 1933 року втратили приблизно половину свого населення, 

яке було майже моноетнічним (українським).  

Найстрахітливішими наслідки голоду були 

у Верхньотеплівському, Новопсковському, Старобільському, 

Біловодському та Рубіжанському районах. Цим трагічним подіям 

присвячені документально-публицистичний фільм «Закляття 

безпам'ятства. Голодомор 1932-33 рр. на Луганщині», знятий 

2009 року  (автор сценарію та режисер — Олександр 

Крамаренко), книга Світлани Талан  «Розколоте небо», а також 

багато іншої літератури та історичних джерел. 
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1 вед.  3 червня 1938 року колишню Донецьку губернію було 

розділено на Сталінську і Ворошиловградську, до складу якої 

увійшли 4 міста, 28 районів. На січень 1939 року в області 

мешкало 1 млн. 837 тис. чоловік, з яких — 65,8% сільського 

населення, 34,2% — міського. 

2 вед. Наступним випробування для нашого краю стала Велика 

Вітчизняна війна. 

музика 

У ніч на 22 червня 1941 року Радянський союз перевів 

стрілки своїх годинників  на військовий час. «Вставай, страна 

огромная, вставай на смертный бой…» Під тривожно – призовні 

звуки пісні, разом із усією країною підіймалася на відсіч ворогу 

трудова Луганщина.  

З перших днів війни головну увагу було зосереджено на 

організації відсічі ворогу, надання всебічної допомоги армії. 

Першорядне значення надавалося поповненню її людьми, 

забезпечення боєприпасами, продовольством, транспортом.   У 

1941 року німецьким військам вдалося захопити південно-західну 

частину Донбасу. У листопаді вони вторглися до Луганській 

області. 

Особливо запеклі бої розгорнулися в містах Красний Луч, в 

Антрацитівському, Ровеньківском, а трохи згодом – у 

Попаснянском, Лисичанському, Перевальському районах.   

   Відходячи з такими тяжкими боями, виборюючи кожну 

п'ядь Луганської землі, 22 липня 1942 року радянські війська 

залишили останній районний центр області – місто Свердловськ. 

  Захопивши Луганщину, німецко–нацистські  агресори 

встановили тут режим терору, безправ'я, насильства. 

 

2 вед.    Під час окупації особливо яскраву сторінку в літопис 

Великої Великої Вітчизняної війни вписали учасники 

комсомольського підпілля міста Краснодона – молодогвардійці.. 

Активно діяли патріотичні групи у містах Свердловськ, 

Стаханов; Новопсковскому, Білокуракінському, Лутугинському 

районах й інші. 

       Відважно боролися з окупантами партизани області. Вагомі  

удари по ворогу наносив загін, яким командував Яков Іванович 

Сиворонов. У результаті бойових операцій, проведених у 

Кременскому, Сватівському, Новоастраханському 

,Новоайдарскому районах, його бійці знищили більш 650 

німецьких солдат, вивели зі ладу чимало бойової техніки ворога. 
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   1 вед. Переломним етапом під час Великої Вітчизняної війни 

стала Сталінградська битва, за якою, затамувавши подих, стежив 

увесь світ.        У результаті Сталінградської битви, переслідуючи 

відступаючого ворога, війська Південно-Західного фронту 

прорвалися в північно-східні райони Луганській області. 

До 18 грудня 1942 року радянська армія вийшла на землі 

Меловского та сусіднього Чортківського (Ростовська область) 

районів. Протягом 18-21 грудня воїни 195-ой стрілецької дивізії 

звільнили села Півневка, Морозовка, Нікольське. 

 

 2 вед.    Перемога в битві на Курській дузі перетворилася на 

загальний наступ радянських військ.  У другій половині серпня 

війська Південного фронту прорвали укріплений німцями Міус-

фронт. Протягом трьох днів вони звільнили територію області 

й вийшли її межі.  Більше 100 тисяч синів і дочок віддали життя 

під час боїв, під час оборони та визволенні Луганській 

області.        

    Жителі Луганщини свято зберігають пам'ять про солдатів  

полеглих у боротьбі свободу Батьківщини, за визволення міст і 

сіл області. Не заростає народна стежка до 697 поховань у місцях 

колишніх боїв. У населених пунктах Луганщини споруджено 868 

пам'яток, присвячених подям Великої Великої Вітчизняної війни, 

це - меморіальні комплекси, обеліски, стели, скульптури, музеї.  

1 вед.    На священному жителям обласного центру місці – на 

кургані Гостра Могила з глибокої вдячності визволителям міста 

споруджено пам'ятник Слави. Іменами героїв війни названі 

вулиці й площі, школи  в містах і селах. Монумент «Україна – 

визволителям! » височіє у селищі Мілове, звідки починалося 

вигнання фашистських загарбниківз території України. 

 

 Запитання аудиторії?  Хочимо спитати у присутніх – назвіть 

прізвища нашіх земляків Героїв Радянського Союзу. 

 

Відповідь із зала: Клімент Ворошилов, Олексій Агафонов, 

Василій Федоренко, Володимир Сметанін, Іван Биков (Герой 

Росії). 

 

2 вед.   Дякуємо за відповідь!  Ідуть до історії десятиліття, але не 

загояться рани у пам'яті народу. До цього часу оплакують матері 

синів, дружини – чоловіків, діти – батьків. 

Вони, вмирали і перемогли, щоб жили ми. Загиблі у роки 

Вітчизняної завжди будуть міцною ланкою, що зв'язує минуле і 
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майбутнє. Хай як би далеко ні пішов час, які б зміни ні сталися, їх 

подвиг житиме вічно!!! 

1 вед.  Після війни Луганський працьовитий народ доклав багато 

зусиль для відновлення життєдіяльності регіону. Поставали з 

попелу заводи та фабрики, будувалися нові дороги та мости, 

залізниці, відбудовувалися міста й села. По всій Луганській 

області відкривалися нові школи, дитячі садочки, будинки 

культури та парки відпочинку.   
 

2 вед.  В 1991 році Україна вийшла зі складу Радянського Союзу 

й почала будувати власну незалежну державу. Жителі нашої 

області також бажали кращих змін.   Тому розвиток народного 

господарства краю не втратив своєї актуальності.  

 

1 вед. Луганщина – край індустріальний, переважна більшість 

його населення проживають в містах. У південній частині області 

зосереджені найбільші підприємства по видобутку і переробці 

вугілля, на заході сконцентровані такі хімічні гіганти, такі як 

Сєвєродонецьке виробниче об'єднання «Азот», «Зоря» в місті 

Рубіжне, «Лісичанськнефтеоргсинтез» (нафтопереробний завод), 

завод гумотехнічних виробів в тому ж Лісичанську... Північ 

області – це десятки сільськогосподарських підприємств і 

фермерських господарств. 

 

2 вед. Насиченість території області виробничими 

підприємствами, інтенсивне відкриття земель і скотарство, на 

жаль, не сприяли збереженню багатющої раніше степової флори і 

фауни. Щоб все-таки зберегти для нащадків степовий ландшафт і 

заплавну рослинність на Луганщині, створені заповідники і 

заказники: це  Луганський державний заповідник площею майже 

500 гектарів, заповідник – Стрілецький степ. На південь від 

Луганська розташовано третє відділення Луганського державного 

заповідника – Провальський степ. По-своєму оригінальний і 

цікавий тутешній рослинний і тваринний світ. А справжньою 

перлиною нашого краю стали Кременські ліси. Вони 

розташовуються буквально в декількох кілометрах від 

найбільших центрів хімічної промисловості – Сєвєродонецька,  

Рубежного і Лисичанська.      І все це – наш рідний край! Наша 

рідна Україна! 

 

2 вед. Сьогодні  наш клас намагався розповісти вам основні віхи 

історії нашого краю. Це тільки епізоди історії. Сама історія 

набагато глибша й цікавіша! Ми вивчаємо нашу історію, історію 
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рідного краю, історію України. До тижня історії України в нашій 

школі пройшов марафон  «Обійми свою країну», в якій прийняли 

участь учні 1 – 11 класів нашої школи. 

 

Музика, відеопроект 

 

Читець 

Моя земля – Луганський край, 

Мої річки, озера, квіти. 

Для мене щастя, це мій рай, 

Навік я б залишилась жити 

На цій землі, у цьому місці. 

Для мене радість бути тут. 

Не можна описать у вірші, 

Які сади у нас цвітуть, 

Які яскраві зорі сяють  

Вночі у нас над головою, 

Які дзвінкі пісні лунають 

У краї цім для нас з тобою, 

Як незабутньо всіх вражає 

Минуле нашої землі, 

Яке майбутнє нас чекає 

У вранішній прозорій млі!  

                                              

Учитель: Історія України — це історія народу, який протягом 

століть боровся за свою незалежність.Ви, молоде покоління 

нашої держави, повинні цінувати і берегти велике давнє 

прагнення поколінь. Вам відбудовувати своє майбутнє, треба 

докласти певних зусиль, прагнень, розуму і вміння. Будувати 

краще майбутнє — це лишати після себе добрий слід на землі, 

творити добро на благо Батьківщини. Українська держава, маючи 

великий природний, економічний, культурний та 

інтелектуальний потенціал, спроможна посісти належне місце 

серед народу Європи і світу. Будемо вірити в щасливе майбутнє 

нашої країни! 

Джерела: 

1. История Луганского края: Учебное пособие / Ефремов А. С., 

Курило В. С. Бровченко И. Ю., Климов А. А., Красильников 

К.И. , Семистяга В. Ф.,  

Подов В. И. — Луганск: Альма-матер, 2003.  

2. Трокаев А.А.Твоих героїв імена. – Донецьк: Донбас, 1988.  
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3. Луганщина у роки Великої Вітчизняної війни. Збірник 

матеріалів й аналізу документів. –Донецьк: Донбас, 1969.   

4. Книжка Пам'яті України. Луганщина.т.1, 10. – Київ, 1996.  

5. Книжка Пам'яті України. Луганщина. т. 8. – Луганськ, 1995.  

6.  Берега фронтовой славы. – Северодонецк, 2011.     

    Інтернет – ресурси: 

http://www.amk.lg.ua 

http://www.library.lg.ua 

http://www.chitalnya.ru 

http://bcbs.lg.ua 

 

 

ЄДНАЙМОСЯ, БРАТТЯ! 

 

Сергій Марченко, вчитель історії Сєвєродонецького колегіуму Києво-

Могилянської академії 

 

Методична розробка виховного заходу для учнів 8-11 класів 

1-й ведучий  

Мій край чудовий — Україна! 

Тут народились ти і я. 

2-й ведучий 

 Тут над ставком верба й калина, 

 Чарівна пісня солов'я. 

3-й ведучий 

 Цвітуть волошки сині в житі, 

 Мій рідний край, моя земля, 

4-й ведучий 

 Ти найдорожча в цілім світі, 

 Вітчизна милая моя! 

1-й ведучий. До виконання Гімну України прошу всіх встати. 

2-й ведучий. Кожний народ на Земній кулі має національну 

історію, своїх героїв, які багато зробили для волі Батьківщини. 

3-й ведучий. Ми можемо пишатися своєю багатою історією, 

пишатися тим, що маємо величні постаті в боротьбі за свободу і 

державність, які оспівані в народних думах та історичних піснях. 

http://www.amk.lg.ua/
http://www.library.lg.ua/
http://www.chitalnya.ru/
http://bcbs.lg.ua/
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4-й ведучий. І завжди на кордонах нашої держави стояли воїни-

захисники. 

Фонограма «Слов’янський мотив» 

1-й ведучий. Історія нашого війська бере свій початок від східних 

слов’ян, які жили на території теперішньої України. 

2-й ведучий. Тоді ще справжнього війська не було — невеликі 

загони, які захищали своє плем’я і вирізнялися сміливістю, 

винахідливістю, героїзмом, самопожертвою. 

3-й ведучий. Ось що писали про наших далеких предків 

сучасники. 

2-й ведучий. Прокопій Кесарійський 

1-й ведучий. …слов‘яни …здавна живуть у народоправстві, і 

тому у них щастя та нещастя вважається справою всіх. 

…Починаючи битву, більшість з них йде на ворогів з щитами у 

руках, панцирів вони ніколи не надягають; інші не носять ні 

сорочок, ні плащаниць, а одні тільки штани, перетягнуті 

широким пасом на стегнах, і у такому вигляді йдуть на битву з 

ворогами. …Вони дуже високого зросту й величезної сили. 

Спосіб життя у них… грубий без всіляких зручностей, …та у 

сутності своїй вони не погані та зовсім не злобливі… 

3-й ведучий. Маврикій Стратег 

4-й ведучий. Племена слов’ян та антів схожі між собою способом 

життя, своїми норовом, своєю любов’ю до свободи; немає 

способу, щоб схилити їх до рабства або покірності у своїй країні. 

Вони багато чисельні, вино сливі, легко переносять холод, дощ, 

наготу, нестачу у їжі. До всіх іноземців, що прибувають до них 

ставляться ласкаво… 

1-й ведучий. За часів створення Київської держави військо 

зміцнилося для того, щоб захищати рідну землю. 

2-й ведучий. Найславетнішим руським полководцем був князь-

воїн — Святослав, який усе своє князювання провів не в Києві в 
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палатах, а в походах зі своїми воїнами, які його дуже любили, бо 

він жив так просто, як і вони. 

3-й ведучий. Не возив із собою ні казанів, ані наметів. Спав на 

землі, поклавши під голову сідло. Їв просту їжу: нарізував конину 

або дичину, запечені на вогні. 

4-й ведучий. Діючи швидко, він ніколи не нападав на ворогів 

зненацька, а по-лицарські попереду себе посилав до того, на кого 

йшов походом, посла, щоби переказував ворогам його воєнний 

виклик: «Іду на Ви». 

1-й ведучий. Багато походів зробив Святослав за своє життя. 

2-й ведучий. Багато воєн закінчив переможно та щасливо й 

багато воєнної здобичі привіз у Русь. Перед битвою під 

Доростолом він промовив своє знамените звернення до війська: 

3-й ведучий. «…Не посоромимо землі Руської, але ляжемо 

кістьми тут. Мертві ганьби не ймуть. Якщо втечемо, то тікати від 

сорому куди не буде. Не маємо звичаю у нашій землі такого: 

рятуватися втечею до Вітчизни — але жити переможцями, або, 

здійснивши подвиги, загинути зі славою!». 

1-й ведучий. Переживши щасливо багато битв, загинув 

Святослав, потрапивши у ворожу пастку. 

4-й ведучий. Але разом із тим велись війни між князями, бо 

кожен хотів бути Київським князем. 

2-й ведучий. Це призвело до того, що Київська держава почала 

занепадати. 

3-й ведучий. Це відбулося не відразу, а поступово. Вона 

проіснувала ще 200 років, тільки її центр перемістився на захід. 

Тепер це Галичина, Волинь, Буковина. 

4-й ведучий. Найбільшу силу та могутність держава отримала за 

часів правління Данила Галицького, якого коронували, і він став 

першим і єдиним королем України. 

1-й ведучий. Літописець тепло відгукнувся про Данила: 
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2-й ведучий. «Сей же король Данило [був] князем добрим, 

хоробрим і мудрим, який спорудив городи многі, і церкви 

поставив, і оздобив їх різноманітними прикрасами, і 

братолюбством він світився». 

3-й ведучий. В умовах ворожого оточення, не маючи достатньої 

опори, король Данило зміг приборкати боярську опозицію, 

відновити єдність і відстояти незалежність держави, а також 

протистояти такому могутньому ворогу, як монголо-татари. 

1-й ведучий. 1237 р. Данило Галицький здобув блискучу 

перемогу над німецькими рицарями-хрестоносцями, що захопили 

волинське місто Дорогочин. 

На фоні гуцульської весільної 

1-й виконавець  

Літопису невелемовний звіт 

Вкриває порох сотень літ, 

Але під пилом цим горять слова, 

Що їхня правда й дотепер жива. 

Приніс північний вітер на Волинь 

Чад погару і шум палахкотінь, 

І пломеніли небеса весь час, 

І люд сказав: «Це німці йдуть на нас!» 

У княжий табір вісник вість приніс, 

Що меч тевтона над Волинню звис. 

Виносять стяги з Галицьких воріт, 

Подільський шлях б’ють тисячі копит, 

Суремна мідь співає з-над Дністра, 

І князь рече до воїнів: «Пора! 

Не гоже бути під крижовником 

Вітчизні нашій». Він бере шолом 

І ратну вість вояцтву подає, 

Вінчаючи ясне чоло своє. 

Весь край слов’янський чує крок дружин, 

Які спішать на збір в Дорогичин; 

Мовчало військо. Гук зростав. Ще мить —  

Дорогичинська битва загримить. 

Хропіння коней. Вигук. Гуп копит. 

Сталь цілить в сталь. Удар щита об щит. 

Чиїсь прокльони. Стогони чиїсь. 

Зіткнулися. Зійшлися. Завелись. 
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Б’є волиняк по латах навмання, 

Аж лопає узорчаста броня; 

Чернігівський сумирний гречкосій 

Стромляє в німця спис гранчастий свій; 

Темніє харалужний меч киян 

Від крові димних, чорнокраїх ран, 

А галицького келепа злий дзьоб 

Крізь забороло всаджується в лоб. 

Щит тисне щит. Тріщать кістки й списи. 

Предсмертний зойк. Захриплі голоси. 

Хтось вп’явся в горло ворогу. Хтось впав. 

Залізний скрегіт. Гупання булав. 

У сяйві стягів, в славі бойовій 

Кіннота руських вимчала на бій. 

І знов над нею, наче срібний птах, 

Летів, лелів і маяв княжий стяг. 

«За Русь, за честь!» Залізний шестопер 

Данило владним вимахом простер, 

І валом сяйва, сталі й дужих тіл 

На німця військо хлинуло з двох крил. 

 

2-й ведучий. У нашій свідомості чоловік — це завжди воїн. 

1-й ведучий. Жінкам завжди призначалося інше: берегти 

домашнє вогнище, піднімати дітей, чекати чоловіків. 

4-й ведучий. Жінка, ніжна, прекрасна, самою природою створена 

для любові, для виконання великої місії матері, з'єднала в собі «і 

багатство, і натхнення, і життя, і сльози, і любов». 

3-й ведучий. Жіноче начало ототожнювалося з самим життям, її 

простим повсякденним перебігом, світом звичайних життєвих 

справ і турбот. 

2-й ведучий. Для кожного чоловіка образ жінки несе з собою 

тепло і затишок, ніжність і спокій а, головне, він несе з собою 

любов, без якої немислиме для людини щастя. 

На фоні мелодії кобзи 

2-й виконавець 

В Путивлі-граді вранці рано 

Співає, плаче Ярославна, 
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Як та зозуленька кує, 

Словами жалю додає. 

— Полечу, каже, зигзицею, 

Тією чайкою-вдовицею, 

Та понад Доном полечу, 

Рукав бобровий омочу 

В ріці Каялі. І на тілі, 

На княжім білім, помарнілім 

Омию кров суху, отру 

Глибокії, тяжкії рани... 

І квилить, плаче Ярославна 

В Путивлі рано на валу: 

— Вітрило-вітре мій єдиний, 

Легкий, крилатий господине! 

Нащо на дужому крилі 

На вої любії мої, 

На князя, ладо моє миле, 

Ти ханові метаєш стріли? 

Не мало неба, і землі, 

І моря синього. На морі 

Гойдай насади-кораблі. 

А ти, прелютий... Горе! Горе! 

Моє веселіє украв, 

В степу на тирсі розібгав. 

Сумує, квилить, плаче рано 

В Путивлі-граді Ярославна. 

І каже: — Дужий і старий, 

Широкий Дніпре, не малий! 

Пробив єси високі скали, 

Текучи в землю половчана, 

Носив єси на байдаках 

На половчан, на Кобяка 

Дружину тую Святославлю!.. 

О мій Словутицю преславний! 

Моє ти ладо принеси, 

Щоб я постіль весела слала, 

У море сліз не посилала, 

Сльозами моря не долить. 

І плаче, плаче Ярославна 

В Путивлі на валу на брамі. 

Святеє сонечко зійшло. 

І каже: — Сонце пресвятеє 

На землю радість принесло 
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І людям і землі, моєї 

Туги-нудьги не розвело. 

Святий, огненний господине! 

Спалив єси луги, степи, 

Спалив і князя, і дружину, 

Спали мене на самоті! 

Або не грій і не світи... 

Загинув ладо... Я загину! 

 

4-й ведучий. Відсутність єдності й усвідомлення необхідності 

боротьби за власну державу призвело до того, що землі Русі 

опинилися під владою чужинців. Грабіжницькі напади кочовиків 

та перехід більшості української еліти у стан ворога поставили 

наш народ на межу між життям і смертю.  

1-й ведучий. Щоб залишитися окремим народом, українці мусили 

боротися за свою віру, мову, освіту, господарські права, за власну 

державу, здатну захищати їх від зазіхань чужинців. 

На фоні козацького маршу  

2-й ведучий. Захисником українського народу від зовнішніх 

ворогів, силою, що стала творцем нової форми державності на 

Україні, виступило козацтво — славне військо запорізьке, степові 

лицарі, оборонці землі нашої. 

3-й ведучий. Було колись: літали вони безкрайніми степами як 

вітер, шаблями ворогів змітали, на чайках по Дніпру гуляли, 

Крим руйнували. В Стамбул завертали. 

4-й ведучий. Пройшло все: одна слава зосталась і слава та не 

вмре, не поляже. 

1-й ведучий. Козак був універсальним вояком і, зазвичай, володів 

усіма способами ведення бою та різною зброєю як на суші, так і 

на морі, як у пішому, так і кінному строю. 

2-й ведучий. Ударну силу козацького війська становила піхота. Її 

бойовий успіх досягався або за рахунок раптової атаки, або 

веденням щільного рушнично-артилерійського вогню. На відміну 
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від армій Європи, козаки застосовували вогнепальну зброя як 

основний вид озброєння. 

3-й ведучий. Легка кіннота використовувалась як допоміжне 

військо. На неї покладалася розвідка, переслідування, рейди в 

тили ворога, флангові атаки, заманювання противника в пастки. 

4-й ведучий. Під час атаки застосовувалася лава — наступ 

півколом, що давало можливість вести бойові дії проти ворога не 

лише з фронту, а й охоплювати його з флангів і навіть заходити в 

тил. 

1-й ведучий. Однією з переваг козацького війська було 

бездоганне володіння саперною справою. Швидко та якісно 

будувати міцні укріплення козаки вміли безпосередньо під час 

бою. 

3-й ведучий. У степу козаки застосовували особливий спосіб 

утворення табору з возів: чотирикутне рухоме укріплення, що 

складалося возів, зчеплених між собою. Усередині такої «рухомої 

фортеці» розміщувалося козацьке військо. 

4-й ведучий. Французький інженер-фортифікатор Гійом Боплан 

засвідчував, що 500 татар не наважувались атакувати 50–60 

козаків, якщо ті йшли під прикриттям табору, а 100 козаків, 

захищаючись табором, успішно відбивалися від тисячі поляків. 

1-й ведучий. Високий рівень на Запорожжі мали сторожова й 

розвідувальна служби. Система прикордонної сигналізації 

складалася з «маяків», або «фігур», які утворювали своєрідний 

світловий телеграф. 

2-й ведучий. Запорозькі козаки зарекомендували себе як славні 

моряки. Вони будували човни-чайки, на яких перетинали Чорне 

море та сміливо вступали у бій з турецькими галерами. 

Пісня «Ой на горі та й женці жнуть» 

3-й ведучий. Найбільшу славу серед козацьких гетьманів здобув 

Богдан Хмельницький, який став творцем Держави Війська 

Запорозького. 
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4-й ведучий. Але після приєднання України до Московщини 

козацькі права і «вольності» урізались і урізались. А за часів 

Катерини ІІ Запорозьку Січ було зруйновано. Останнього 

кошового отамана Петра Калнишевського було заслано у 

Соловецький монастир. Сталося це 1775 року. 

На фоні сумної української мелодії 

3-й виконавець 

Чорна хмара наступає, 

Либонь дощик буде. 

Вже ж нашого Запорожжя 

Довіку не буде. 

Бо цариця, наша мати, 

Напуст напустила: 

Славне військо запорозьке 

Та й занапастила... 

Ой із-за гори, з-за Лиману 

Вечір повіває: 

Кругом Січі Запорозької 

Москаль облягає... 

Було колись в Україні — ревіли гармати, 

Було колись запорожці — вміли панувати! 

Панували, добували і славу, і волю. 

Минулося... осталися могили на полі 

 

1-й ведучий. Український народ залишився без власного війська, 

отже — втратив свободу. Не може бути вільним народ, який не 

має ким і чим себе захистити. 

Танок «Віночок» 

 

2-й ведучий. Але пам'ять про славне козацтво, його традиції, 

пам'ять про Січ не вмерла. 

 

Пісня «Козацькому роду нема переводу» 

 

3-й ведучий. Наприкінці ХІХ століття зародився січовий 

стрілецький рух. Ця назва свідчила про його зв'язок з традиціями 

січового козацтва. 

 

4-й ведучий. З початком першої світової війни розпочалося 

формування Легіону січових стрільців на засадах офіційних 
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збройних сил для боротьби з царською Росією, за визволення 

України. 

 

1-й ведучий. Січовики зажадали включення до тексту положень 

про вірність Україні і боротьбу за її незалежність. 

 

1-й ведучий. Незважаючи на заборону влади, значна частка 

старшин і стрільців на чолі зі сотником Д.Вітовським склали 

присягу альтернативного змісту: 

 

2-й ведучий. «Я, Український Січовий Стрілець, присягаю 

українським князям, гетьманам, Запорізькій Січі, Адік могилам і 

всій Україні, що вірно служитиму Рідному Краєві, боронитиму 

перед ворогом, разом воюватиму за честь української зброї до 

останньої краплі Крови. Так мені, Господи Боже й Архангеле 

Михаїле, допоможіть. Амінь!» 

 

Пісня «Ой у лузі червона калина» 

 

4-й ведучий. У вихорі Великої війни, а потім російської 

революції постала Українська Народна Республіка. 

1-й ведучий. Україна тоді кипіла і бурлила, з усіх сторін оточена 

ворогами, не мала спокою навіть у своїй столиці. 

2-й ведучий. У критичний для країни час, на захист Вітчизни 

постали студенти, що утворили Український Студентський 

Січовий Курінь. 

3-й ведучий. Коли загони більшовиків вже загрожували 

безпосередньо столиці України — Києву, той курінь відправлено 

було на допомогу Юнацькій школі, що займала тоді фронт на 

станції Бахмач. 

4-й ведучий. Так необстріляні в боях, не обсмалені в пороховому 

диму світової війни, недосвідчені вояки приїхали того сивого, 

зимового, морозного ранку на Крутянську землю... 

 

4-й виконавець 

Ще юнаки, ще майже діти,  

А навкруги і смерть, і кров. 

«На порох стерти, перебити!» — 

Іде на Київ Муравйов. 

Полків його не зупинити, 

Та рано тішаться кати: 

Коли стають до зброї діти, 

Народ цей — не перемогти! 
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3-й ведучий. Коли прийшлось мати діло зі справжнім ворогом, 

коли навкруги з'явилася кров і смерть — не розгубилися ці юнаки 

і студенти. 

4-й ведучий. І хоч у кожного з крутян було велике бажання жити 

— ніхто з тої молоді не затремтів, ніхто не кинув бою, відважно 

ставши на герць з неймовірно численнішим, неймовірно 

сильнішим, жорстоким ворогом. 

1-й ведучий. Всі вони зложили свої буйні молоді голови, рясно 

окропивши рідну землю дорогоцінною, щирою українською 

кров'ю, як головний аргумент права українського народу на свою 

Волю і Державу. 

5-й виконавець 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх — 

Тридцять мучнів українців 

Славних, молодих... 

На Аскольдовій могилі 

Український цвіт! — 

По кривавій по дорозі 

Нам іти у світ. 

На кого посміла знятись 

Зрадницька рука? 

Квітне сонце, грає вітер 

І Дніпро-ріка... 

На кого завзявся Каїн? 

Боже, покарай! — 

Понад усе вони любили 

Свій коханий край. 

Вмерли в Новім Заповіті 

З славою святих. — 

На Аскольдовій могилі 

Поховали їх. 

2-й ведучий. Наступ ворога було затримано. 

3-й ведучий. Ця затримка дала змогу українській делегації 

укласти Брест-Литовський мирний договір, який врятував тоді 

молоду українську державність. 

4-й ведучий. Дорогою ціною було сплачено за помилки тодішніх 

керівників України — краща українська молодь мусила 

розплатитися своєю кров'ю. 

1-й ведучий. Крути — це вічне нагадування про те, що може 

статися з державою, котра не дбає належним чином про свою 

національну безпеку та армію. 
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2-й ведучий. Крути — це нетлінний символ мужності, 

жертовності української нації, її лицарський хрест — боронити 

свою землю й волю. 

3-й ведучий. Двадцяте століття для українців сповнене 

випробувань. 

1-й ведучий. 22 червня 1941 року почалася найстрашніша війна в 

історії нашого народу. 

4-й ведучий. Ворог, що напав на нашу країну, був могутнім і 

жорстоким. Нам загрожувало фізичне знищення та поневолення. 

2-й ведучий. Щоб перемогти, українці повинні були об’єднатися. 

 

На фоні мелодія «Сумна мелодія». М.Скорика 

 

6-й виконавець 

В нас клятва єдина і воля єдина. 

Єдиний в нас клич і порив: 

Ніколи, ніколи не буде Вкраїна 

Рабою фашистських катів! 

Ми сталлю з гармати, свинцем з карабіна 

Розтрощимо вщент ворогів. 

Ніколи, ніколи не буде Вкраїна 

Рабою фашистських катів! 

Вкладає меча в руки вірного сина 

Наш край, щоб цей меч пломенів. 

Ніколи, ніколи не буде Вкраїна 

Рабою фашистських катів! 

 

4-й ведучий. Перемога над нацизмом, який поставив собі на 

службу економічний потенціал більшості країн континентальної 

Європи, потребувала надзвичайного напруження. 

1-й ведучий. Україна перебувала в епіцентрі гігантської битви, 

що мала визначити напрям розвитку людства. 

2-й ведучий. Кожний день війни від її початку і до визволення 

України ознаменовані подвигами відомих, а частіше, невідомих 

героїв на фронті, у тилу, на окупованій ворогом території. 

3-й ведучий. У лавах Червоної Армії воювало понад 7 млн 

українців. Кожний другий — загинув. 

4-й ведучий. Представники української діаспори служили в 

арміях Канади, США, у Французькому іноземному легіоні. 

1-й ведучий. Із 7 млн орденів і медалей, якими були нагороджені 

солдати і офіцери радянської армії, 2,5 млн вручені мешканцям 

України. 
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2-й ведучий. Бойові подвиги українців відзначені найвищими 

нагородами: 2072 були вшановані званням Героя Радянського 

Союзу, 32 з них — двічі, а льотчик-винищувач сумчанин Іван 

Кожедуб — тричі. 

4-й ведучий. Серед вищих офіцерів, зокрема командувачів 

фронтів та армій, було чимало українців. Найвідоміші з них — 

Андрій Єременко, Родіон Малиновський, Микола Ватутін, Іван 

Черняхівський, Павло Рибалко та багато інших. 

1-й ведучий. Багато українців отримали високі бойові нагороди 

від польського, чехословацького, румунського, угорського, 

італійського, французького та інших урядів за боротьбу проти 

нацизму. Червоноармієць з Вінниччини Василь Порик визнаний 

національним героєм Франції й нагороджений орденом 

Почесного легіону. 

3-й ведучий. На відзнаку мужності та героїзму українського 

народу, який захищав рідну землю від поневолення, почесне 

звання «Місто-герой» присвоєно Києву, Одесі, Севастополю та 

Керчі. 

2-й ведучий. У ворожому тилу ні на день не припиняли боротьби 

партизани, відволікаючи на себе значні сили противника. З 1943 

року на боротьбу з гітлерівськими окупантами піднялися бійці 

Української Повстанської Армії. 

4-й ведучий. Перемогу над ворогом завойовували й працівники 

тилу, які, самовіддано працюючи, забезпечували фронт усім 

необхідним. 

 

На фоні мелодія «Два кольори» 

 

7-й виконавець 

Любіть Україну, як сонце, любіть,  

як вітер, і трави, і води…  

В годину щасливу і в радості мить,  

любіть у годину негоди.  

8-й виконавець 

Любіть Україну у сні й наяву,  

вишневу свою Україну,  

красу її, вічно живу і нову,  

і мову її солов'їну.  

7-й виконавець  

Між братніх народів, мов садом рясним,  

сіяє вона над віками…  

Любіть Україну всім серцем своїм  

і всіми своїми ділами.  
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8-й виконавець 

Для нас вона в світі єдина, одна  

в просторів солодкому чарі…  

Вона у зірках, і у вербах вона,  

і в кожному серця ударі,  

7-й виконавець 

у квітці, в пташині, в електровогнях,  

у пісні у кожній, у думі,  

в дитячий усмішці, в дівочих очах  

і в стягів багряному шумі…  

8-й виконавець 

Як та купина, що горить — не згора,  

живе у стежках, у дібровах,  

у зойках гудків, і у хвилях Дніпра,  

і в хмарах отих пурпурових,  

7-й виконавець 

в грому канонад, що розвіяли в прах  

чужинців в зелених мундирах,  

в багнетах, що в тьмі пробивали нам шлях  

до весен і світлих, і щирих.  

8-й виконавець  

Юначе! Хай буде для неї твій сміх,  

і сльози, і все до загину…  

Не можна любити народів других,  

коли ти не любиш Вкраїну!..  

7-й виконавець 

Дівчино! Як небо її голубе,  

люби її кожну хвилину.  

Коханий любить не захоче тебе,  

коли ти не любиш Вкраїну…  

8-й виконавець 

Любіть у труді, у коханні, у бою,  

як пісню, що лине зорею…  

Всім серцем любіть Україну свою —  

і вічні ми будемо з нею!  

4-й ведучий 

У духовному і політичному житті кожного народу є події й роки, 

які назавжди входять в його історію, свідомість, визначають 

характер буття, місце і роль у світових цивілізаційних процесах. 

1-й ведучий 

Тепер маємо і в нашій історії такі події, що перед усім світом 

засвідчили прагнення українського народу до вільного, 

щасливого, заможного життя. 
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2-й ведучий. А рік той – тисяча дев’ятсот дев’яносто перший. 

4-й ведучий. Сьогоднішній день Незалежності України прийшов 

як результат тисячолітньої боротьби українського народу за 

право мати свою національну державу, яка повинна стати 

запорукою успішного культурного і політичного розвитку 

суспільства. 

1-й ведучий. Незалежність нашої держави стала реальністю. 

Україна має свій герб, прапор, гімн і державну мову. Проте 

боротьба за власну державу — ще попереду. 

 

Пісня «Війна» 

 

3-й ведучий. Вшануємо пам’ять загиблих патріотів України та її 

простих громадян хвилиною мовчання. 

4-й ведучий. Зберегти незалежність, збудувати міцну державу – 

наш святий обов’язок перед попередниками, які були корінням, 

джерелом української державності, які залишили нам у спадок 

любов до Батьківщини, вивірені часом і випробуваннями кращі 

риси народної душі, національного характеру. 

1-й ведучий. Чи перетвориться працьовитий, талановитий і 

неймовірно терплячий народ України в українську націю? 

Разом Залежить тільки від нас. 

2-й ведучий. Ми живемо у складний і неоднозначний час. 

3-й ведучий. Наш час — час Праведників і Героїв. 

1-й ведучий. Позаду — дрімотне стан в тіні рабського існування. 

4-й ведучий. Попереду — величезні й страшні випробування, 

велике перезавантаження через очищення і самопожертву. 

1-й ведучий. Але як і раніше для нас, українців, головним 

залишається збереження почуття власної гідності. 

 

Пісня «Воины света» 
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БІБЛІОГРАФІЯЗ ІСТОРІЇ ТА КРАЄЗНАВСТВА 

ІСТОРІЯ ОБЛАСТІ. АРХЕОЛОГІЯ. ЕТНОГРАФІЯ 
 
Агафонов, А. Боровское [Текст]: (Очерки истории) /А. 
Агафонов, И. Поздняков. - Северодонецк, 2004. - 156 с. 
 
В книге прослеживается исторический путь развития нашего 
края с момента появления первого человека до наших дней, 
она знакомит читателя с наиболее значительными 
событиями и фактами истории становления Боровского,его 

интересными людьми,привлекает внимание к прошлому и настоящему 
Донецкого бассейна. 
Рассчитана на учащихся и студентов. Будет полезна всем, кто 
интересуется историей Донбасса. 
 

Агафонов, А. И. Женщина - это жизнь... [Текст]: (Очерки: 
Славные женщины п. Боровское Луганской обл., 
Украина) /А. И. Агафонов. - Северодонецк: Экомен, 2007. - 
110 с. 
 
Книга посвящена лучшим женщинам пос. Боровское 
Луганской обл, которые на протяжении ХХ века своим 

самоотверженным трудом внесли свой вклад в приумножение богатства 
нашего края: в просвещении, в сохранении семьи, совершили подвиги на 
производстве, на фронтах войны, в быту, в укреплении здоровья людей, 
устанавливали мировые рекорды на Олимпиаде, писали стихи, 
прославляющие наш край, возглавляли органы местного 
самоуправления, заботились о мужьях, детях, внуках и правнуках. 
 

 
Бутов, В. В. ЗАО «Северодонецкое объединение 
Азот» [Текст]: история и современность. / В. В. Бутов, С. 
А Перцовский. - Северодонецк, Изд. дом «Эврика», 2006. 
- 376 c. 
 
Эта книга о том, как руками и талантом химиков создавалась 
трудовая слава одного из крупнейших предприятий Украины, 

о его 55-летней истории, о людях, которые и сегодня, после создания 
ЗАО «Северодонецкое объединение Азот», продолжают работать здесь 
так же творчески, плодотворно, как и их предшественники. Раскрывается 
интересный опыт современных управленческих, технических решений, 
эффективного использования инвестиций, социального 
партнерства. Издание рассчитано на широкий круг читателей. 
 

Великая Отечественная война 1941-1945 гг. [Текст]: 
материалы студенческой научно-практической 
конференции 21 апреля 2005 года (60 лет Победы 
украинского народа 1941-1945 гг.). - Северодонецк, 2005. - 
32 с. 
 
Студенческая научно-практическая конференция «Победа 
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украинского народа в Великой Отечественной войне» посвящена 60-
летию ее завершения. Она расширяет наши горизонты познания о 
прошлом, укрепляет духовную связь с предыдущими поколениями. 
Материалы данной конференции построены с учетом освещения 
спорных страниц истории войны и вклада наших земляков в ее Победу. 
 

«Остарбайтеры» [Текст]: (Воспоминания жителей п. 
Боровское, Луганской обл., Украина, насильно 
вывезенных в Германию (1942-1945 г.) / Сост. В. Н. 
Гладков. - Северодонецк, 2006. - 84 с. 
 
Эта книга — рассказ очевидцев. На основе личных 
воспоминаний документов свидетельств участников 

воспроизводится страшная трагедия фашистского разбоя над людьми 
насильственно угнанными на каторжные работы в Германию (1942-1943 
г.) 
Адресована массовому читателю. Всем, кто интересуется историей 
родного края. 

 
Реабілітовані історією [Текст]: (Жертви сталінського 
терору с. Борівське, Луганщина 1929 -1954 р.). - 
Сєвєродонецьк, 2010. - 48 с. 
 
Книга розповідає про політичні репресії радянської доби в 
нашому краї, розкриває їх природу, характер, наслідки для 
регіону. Короткі біографічні довідки, архівні документи, 

спогади жертв політичних репресій,документальні нариси про колишніх 
в'язнів — громадян Борівського, які в роки тоталітарного сталінського 
режиму зазнавали необґрунтованих репресій, переконливо ілюструють 
наслідки терору і насильства. 
Рекомендується як навчальний посібник для викладачів, студентів, 
школярів,які цікавляться історією свого краю. 
 

Руднев, П. В. Дорогой творчества. [Текст] / П. В. Руднев. - 
Северодонецк, Изд. дом «Эврика», 2010. - 48 с. 
 
В книге ярко воссозданы страницы летописи культурной 
жизни трудового коллектива ЗАО «Северодонецкое 
объединение Азот», рассказано о развитии здесь 
самодеятельного художественного творчества, для которого 

руководство и профсоюзный комитет градообразующего предприятия 
создают благоприятные условия. 
 

70 славных лет [Текст] / Сост. А. И. Агафонов . - 
Северодонецк,2004.- 300 с. 
 
В книге впервые предпринята попытка в обобщенном виде 
изложить историю Северодонецка от 30-х годов до наших 
дней. На конкретном историческом материале 
рассказывается о тех кто строил город и его предприятия 

формировал социальную инфраструктуру и духовный мир города 
постоянно заботился о его масштабном развитии и будущем. 



135 
 

Книга предназначена для историков,краеведов,преподавателей и 
студентов вузов, учителей и учащихся школ, коллегиумов, лицеев, 
профтехучилищ - для тех,кто интересуется и хочет знать историю своего 
города. 
 
 

Тезисы городской научно-практической конференции 
«История Северодонецка в лицах» [Текст] : 25 апр. 2003. - 
Северодонецк,2003. - 30 с. 
 
Впервые в истории Северодонецка представлена цельная 
книга «История Северодонецка в лицах» о людях, которые 
строили свой город, возводили предприятия, учились, 

наводили порядок, любили. Конференция посвящена 70-летию города 
Северодонецка. На конференции представлено более сорока 
сообщений о людях разной судьбы, личностях разного масштаба, чья 
жизнь, хотя и в разной степени связана с историей Северодонецка. 

 
Несомненно, материалы данной конференции будут способствовать 
приращению новых знаний о Северодонецке, окажут существенную 
помощь всем, кто интересуется историей нашего края, будут 
востребованы учеными, преподавателями вузов и школ, музейными, 
библиотечными работниками, архивистами и краеведами. 

 
Чернов, С.Н. Мой тернистый путь. Я — председатель 
колхоза «Красный партизан».Между жизнью и 
смертью [Текст] /С. Н. Чернов. - Северодонецк, Изд. дом 
«Эврика», 2008. - 35 с. 
 
Книга содержит автобиографию первого Героя 
Социалистического Труда среди строителей Луганской 

области С. Н. Чернова, воспоминания о посевной кампании 1946 
года, строительстве 16 бункеров для хранения щебня на 
Краснощековском карьере. 

 

ПРИРОДА ТА ПРИРОДНІ РЕСУРСИ. ЕКОЛОГІЯ 
 
Каленюк, С.П. Давня історія 
Сєвєродонецька. [Текст]: Мандрівка краєм за давніми 
картами /С. П. Каленюк. - Лисичанськ: Прінтекспрес, 2009. 
- 98 с. 
 
Молоде місто Сєвєродонецьк волею долі виявилося в центрі 
цікавого регіону - Придінцевого Порубіжжя, і тому вмістило в 

собі історію станічного Борівського, графської Воєводовки, промислового 
Лисичанська, поглинутого хімкомбінатом Новосиротиного... Певний час 
землями сьогоднішнього Сєвєродонецька володів князь Г. Потьомкін, а 
ще раніше по ним проходила Кальміуська сакма. 
Книга містить краєзнавчі розвідки, з якими автори виступали в пресі 
останнім часом, і проілюстрована фрагментами маловідомих карт 
регіону, об'єм і якість яких, на жаль, обмежена можливостями друку. 



136 
 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА ТА СПОРТ 
 

Демченко, В. Г. Спортивная слава Северодонецка [Текст] 
/ В. Г. Демченко. - Северодонецк: Фирма «Каскад», 2007. - 
296 с. 
 
Цель этой книги — рассказать о выдающихся достижениях 
лучших спортсменов города, их наставниках, о массовом 
спорте, замечательных руководителях, как городской власти 
так и предприятий, кто внес наибольший вклад в развитие 

физической культуры и спорта в городе и которые стояли у истоков этой 
великой эпопеи и сделали город Северодонецк маяком по развитию 
физкультуры и спорта. 

 

НАУКА, ОСВІТА В ОБЛАСТІ 
 
Гуманитарная подготовка экономистов и 
менеджеров [Текст]: концептуальные аспекты, опыт и 
перспективы: материалы ежегодной научно- 
практической конференции (февр. 2008). - Северодонецк, 
2008. - 105 с. - (Экомен) 
 
Анализируется разрабатываемая и реализуемая программа 
в Северодонецком факультете Киевского экономического 

института менеджмента концепция гуманитаризации через 
соответствующую подготовку экономистов и менеджеров. Особое 
внимание уделяется содержанию гуманитаризации в экономическом 
вузе, ее место в образовании, формированию гуманитарной среды 
экономического профиля. 
Работа предназначена для преподавателей — гуманитариев 
экономического вуза, специалистов высшей квалификации, экономистов, 
менеджеров и студентов. 

 

ЛІТЕРАТУРОЗНАВСТВО 
 
Каленюк, С. Сєвєродонецьк літературний [Текст]:літерат

урознавчі розвідки / С. Каленюк . - Сєвєродонецьк, 2006. - 
106 с. 
 
Видання містить літературознавчі розвідки про найбільш 
помітні та маловідомі події літературного життя міста 
Сєвєродонецька. Праця побудована на матеріалах міських 

газет, архіву автора, спогадах і свідченнях учасників літературного 
процесу. 


